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O D Z N A C Z E N I A  D L A  P R A C OW N I K ÓW  U M
Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Łasku wojewoda łódzki 
Jolanta Chełmińska uhonorowała 
ośmioro pracowników Urzędu 
Miejskiego w  grodzie nad Grabią 
odznaczeniami państwowymi.
     Złoty Medal za Długoletnią 
Służbę otrzymali: Zenon Barabasz, 
Wiesław Kubiak, Daniela Madejska 
i  Maria Wierczyńska, a  Srebrny 
Medal  - Anna Głowińska, Ludmiła 
Oleksiak, Dorota Podemska 
i Wioletta Rabenda.
  „Panorama” przyłącza się 
do gratulacji wszystkim 
uhonorowanym pracownikom 
łaskiego magistratu.    
                           PF

WYRÓŻNIENIE 
„GOTHIKI”

Teatr tańca „Gothika” z Klubu 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego  w Łasku jako  
jedyny reprezentant Sił Powietrznych 
uczestniczył w XV Przeglądzie Form Sce-
nicznych Wojska Polskiego w Koszalinie. 
Zespół zdobył 4 miejsce i wyróżnienie dy-
rektora Departamentu Wychowania i Promocji 
Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej. 
To kolejny sukces łaskiego  teatru tańca - nie-
dawno w Radomiu podczas Przeglądu Arty-
stycznej Twórczości Sił Powietrznych otrzymał 
I Nagrodę Prezydenta Radomia.

Nasi uczestnicy wspaniale prezentowali 
się na przeglądzie, co jest zasługą sponsorów, 
m.in. Studio Mody Teresy Kopias i firmy „Bo-
della”  Andrzeja Kuśmirowskiego.

                    LG
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W A K A C J E
Z A  P A S E M

Wakacje za pasem. Już w najbliższych dniach wie-
lu młodych mieszkańców ziemi łaskiej wyjedzie 
na wypoczynek nad morze i w góry, sporo dzieci 
wraz z rodzicami korzystać będzie z rekreacji poza 
granicami kraju. Ci, którzy pozostaną w rodzin-
nych domach, będą mogli korzystać z  imprez 
kulturalnych i  rekreacyjnych. Tego typu atrakcji 
nie zabraknie w samym łasku, co będzie można 
śledzić w informatorze w internecie.

W  ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Łasku, odbędą się półkolonie dochodzące  
w następujących  szkołach:
• Szkoła Podstawowa we Wrzeszczewicach – pół-
kolonia 10-dniowa w terminie 2.07–13.07, dla 25  
uczestników
• Szkoła Podstawowa w  Bałuczu – półkolonia 
10-dniowa w terminie 2.07–13.07, dla 25 uczest-
ników
• Szkoła Podstawowa w  Wiewiórczynie – półko-
lonia 10-dniowa w  terminie 2.07–13.07, dla 30 
uczestników
• Szkoła Podstawowa w  Łopatkach – półkolonia 
10-dniowa w terminie 2.07–13.07, dla 25 uczest-
ników
• Szkoła Podstawowa w  Okupie – półkolonia 
5-dniowa w  terminie 2.07–6.07, dla 15 uczestni-
ków
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie – 
półkolonia 10-dniowa w terminie 2.07–13.07, dla 
30 uczestników

Ponadto w ramach  środków  z  tego samego 
źródła,  dzięki inicjatywie jednostek organizacyj-
nych i organizacji pozarządowych z gminy Łask od-
bywać się będą w okresie od 2 lipca do 24 sierpnia 
br. otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży. Będą one 
miały charakter kulturalny, sportowo–rekreacyjny 
i rozrywkowy. 

A B S O LU TO R I U M  J E D N O G ŁO Ś N I E
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
rok 2011, na sesji Rady Miejskiej (30 maja br.) burmistrz Łasku otrzymał jednogłośnie abso-
lutorium, co potwierdza należyte wykonanie budżetu za miniony rok.

Sprawozdanie z  wykonania budżetu gminy 
otrzymało pozytywną opinię zarówno Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi, jak i  Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej w Łasku.

Wspomniany budżet uchwalony został  przez 
radnych  26 stycznia 2011 roku. W budżecie pla-
nowano dochody na poziomie 64.552.661,96 
zł, w  tym dochody majątkowe w  kwocie 
8.600.447,46 zł oraz dochody bieżące w  kwocie 
55.952.214,50 zł. Wydatki zaplanowano w wyso-
kości 64.170.008,00 zł, w  tym wydatki majątko-
we w kwocie 9.357.475,15 zł oraz wydatki bieżące 
w kwocie 54.812.532,85 zł. W pierwotnym budże-
cie zaplanowano nadwyżkę budżetowa w wysoko-
ści 382.653,96 zł, którą zamierzano przeznaczyć na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody planowano w  łącznej wysokości 
3.500.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wy-
sokości 3.882.653,96 zł.
W  ciągu roku dokonywano zmian i  ostatecznie 
budżet przedstawiał się następująco:

dochody –                         68.817.502,45 zł
wydatki –                          69.702.653,49 zł
przychody –                        2.600.000,00 zł
rozchody –                            3.514.848,96 zł
Deficyt w  kwocie   885.151,04 zł zo-

stał pokryty wolnymi środkami pozostałymi 
z 2010 roku. W  trakcie 2011 r. dokonano spłat 
wcześniej zaciągniętych kredytów i  pożyczek                        
w  wysokości 3.514.848,96 zł, z  tego: kredytów 
długoterminowych – 3.000.000,00 zł, pożyczek 
z NFOŚiGW w Warszawie – 160.000,00 zł, po-

życzek z  WFOŚiGW w  Łodzi – 354.848,96 zł, 
oraz spłata zadłużenia wydatkami (factoring) – 
324.530,00 zł.

Wzrost deficytu do kwoty 885.151,04 
zł  wynikał z  następujących przesłanek: wzrost 
wydatków na oświatę (m.in. wypłata dodatku 
wyrównawczego), niewykonanie dochodów za-
planowanych (m.in. z  tytułu sprzedaży działek), 
przeznaczenie wolnych środków na wydatki inwe-
stycyjne. 

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 
31.12.2011 wyniosła 68.094.221,84 zł, co stano-
wi 98,95 % planu, w tym:

- wpływ z podatków ustalonych odrębnymi         
  ustawami                                10.904.704,70 zł
- wpływ z opłat                    1.220.708,59 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących 
- dochód budżetu państwa  15.540.088,87 zł   
         dokończenie na str.  6         

POŚWIĘCENIE OŁTARZA
 W ŁASKIEJ KOLEGIACIE
Wielki remont łaskiej kolegiaty zbliża się powoli ku końcowi. Zakończono prace we 
wnętrzu świątyni, która odzyskała dawny blask. Szczególnie okazale prezentuje się 
odnowiona kaplica św. Anny, a także ołtarz główny.

31 maja br. roku w  murach łaskiej kolegiaty 
w ramach odpustu ku czci Matki Bożej Łaskiej odbyły 
się uroczystości konsekracji nowego ołtarza, umiesz-
czenia w nim relikwii bł. Jana Pawła II jako znaku jego 
duchowej obecności oraz poświęcenia odnowionego 
wnętrza świątyni. Znakiem  duchowego  przygotowa-
nia wiernych był ich udział w czterdziestogodzinnym 
nabożeństwie. 

Uroczystości poprzedził koncert muzyki religij-
nej w wykonaniu mistrza organów bazyliki archikate-
dralnej w Łodzi Jakuba Garbacza wraz z  żoną. Uro-
czystej eucharystii przewodniczył ks. abp Władysław 

Ziółek, metropolita łódzki. Koncelebrowali: ks. infułat 
Andrzej Dąbrowski, wikariusz generalny Archidiece-
zji Łódzkiej i  ks. prałat Ireneusz Kulesza, proboszcz 
bazyliki archikatedralnej. Przybyli prałaci i  kanonicy 
Kapituły Kolegiackiej Łaskiej oraz liczni kapłani spo-
za dekanatu oraz rzesze wiernych. Byli obecni także: 
marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Robert Bartosik, wicestarosta łaski 
Wojciech Sikora, przewodniczący Rady Powiatu An-
drzej Banaszczyk oraz inni przedstawiciele lokalnych 
środowisk.                       dokończenie na str.  5 
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Zdaniem burmistrza
Jednym z  najważniejszych wydarzeń minionego miesiąca było udzielenie absolutorium 
z  wykonania budżetu burmistrzowi Łasku przez Radę Miejską. Pisze o  tym skarbnik. Ze 
swej strony dziękuję Państwu Radnym za jednomyślne podjęcie uchwały.

Świadczy to o  odpowiedzialnej postawie 
członków Rady, bowiem wykonanie budże-
tu zgodnie z  jej uchwałami powinno skut-
kować udzieleniem absolutorium. W  mi-

nionych kadencjach tak jednak nie było.

REWITALIZACJA RYNKU

5 czerwca br. spotkałem się z mieszkań-
cami gminy Łask w  sprawie rewitalizacji Pl. 
11 Listopada. Byłem zaskoczony niezwykle 
pozytywną, merytoryczną atmosferą spo-
tkania. Nikt nie zakwestionował potrzeby 
i  kierunków rewitalizacji rynku. Więcej – 
oceniono pozytywnie nasze działania. Trzy-
krotnie otrzymałem brawa, w tym na koniec 
spotkania, w którym nie licząc „stołu prezy-
dialnego” uczestniczyły 92 osoby. 

Ustaliliśmy, że niezwłocznie zorganizuję 
spotkanie z gazownikami w sprawie budowy 
sieci gazowej w  rynku.   Poinformowałem 
zebranych, że prowadzimy rozmowy z  ener-
getyką, aby usunąć „wianuszki” przewodów 
z  elewacji budynków, ale są to trudne roz-
mowy i nie mogę gwarantować pozytywnego 
efektu końcowego. 

Etatowy kontestator zadał kilka niepre-
cyzyjnych i nie na temat pytań, np. dlaczego 
nie zadbałem aby podziemia kolegiaty zo-
stały zbadane, proponował budowę w rynku 
parkingów podziemnych i  wyraził dezapro-
batę wobec sposobu zagospodarowania te-
renów po jednostce wojskowej w  Wiewiór-
czynie, czego efektem jest utworzenie około 
stu miejsc pracy, a  otrzymane ze sprzedaży 
pieniądze zwielokrotniliśmy przeznaczając je 
na udział własny w  prowadzonych wielomi-
lionowych inwestycjach z  dofinansowaniem 
unijnym 75 – 85 %. 

Ktoś inny kwestionował lokalizację mu-
zeum z  uwagi na drewniane stropy kamie-
nicy. Zapytałem czy jest zorientowany, jakie 
stropy mają kilkukondygnacyjne kamieni-
ce przy ul. Piotrkowskiej w  Łodzi, a  nawet 
pofabrykanckie pałace, w  których znajdują 
się wielkie muzea. Podaję te ostatnie przy-
kłady broniąc się przed zarzutem „wysłodze-
nia” atmosfery spotkania. Ubolewam, że ci, 
którzy mają dla mnie tylko słowa krytyki, 

często oszczerstw, nie zechcieli spotkać się 
i podyskutować o ważnych sprawach gminy. 
W mojej ocenie wystawili sobie świadectwo.

„TO JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH 
PODŁOŚCI”

Cytuję fragment obszernego listu, 
jaki dziś otrzymałem od pana pułkowni-
ka Kubika.

Nie stanąłem w obronie pana bur-
mistrza, jak uważają niektórzy miesz-
kańcy, bo nigdy nie   występowała taka 
potrzeba, ponieważ włodarz naszego 
miasta potrafi sam bez niczyjej po-
mocy przekonywająco i  merytorycznie 
bronić swoich racji. I  to z  zachowa-
niem szacunku dla swoich rozmów-
ców, niekiedy bardzo wymagających 
i  nie chcących przyjąć do wiadomości 
słów do nich wypowiadanych. Niestety 
w  obliczu pomówień i  oszczerstw jest 
tak samo bezbronny, jak każdy z  nas. 
Podobnie, jak wobec anonimów (...). 
Zgadzając się w pełni ze słowami Pana 
Andrzeja Bulzackiego, że anonim „To 
jedna z  największych podłości, jaka 
może nas spotkać za sprawą drugiego 
człowieka” („Mój Łask” nr 22) należy 
mieć na uwadze, iż ten prymitywny 
i  haniebny proceder miał miejsce już 
w  najdawniejszych czasach. Jest zwią-
zany z naturą niektórych ludzi, będzie 
trwał dalej, ponieważ znajduje chęt-
nych, którzy go z  wielką lubością roz-
powszechniają.

Świat się zmienia, a  my jesteśmy 
kolejnym pokoleniem, doświadczają-
cym tej bardzo szkodliwej i  obrzydli-
wej ludzkiej ułomności. Podawanie 
i  rozpowszechnianie nieprawdziwych 
i  niesprawdzonych wiadomości należy 
również uznać za czyny niegodne i nie-
uczciwe.

Dziękuję Panie Pułkowniku. Dzięku-
ję także wszystkim, którzy wyrazili swo-
ją solidarność  ze mną po serii oszczer-

czych, ukazujących się w  pabianickiej 
gazecie, anonimowych artykułów. To styl 
tej gazety. Kłamstwo, oszczerstwo, poni-
żanie ludzi (wcale nie chodzi o moją oso-
bę)  sprostowanie skrzywdzonego dające 
oszczercy patologiczną radość a  gazecie 
teksty bez kosztów. Korzyścią ostatnich 
oszczerstw jest pokazanie przez ową ła-
skowianko -  czytelniczko – mieszkankę 
Łasku swojego prawdziwego oblicza oraz 
pomoc w  podjęciu trudnej decyzji. Na-
wet nie wie jak mi pomogła. Natomiast 
wykpiwanie mojej wiary  - wbrew ubole-
waniom niektórych z Państwa – jest
dla mnie chlubą i  wyróżnieniem, a  jed-
nocześnie dowodem na bezsilność tych 
niegodziwych ludzi.

Powiedziano przecież – będziecie 
znosić cierpienia dla Imienia mojego. 
Ileż tych upokorzeń musiał znieść choć-
by błogosławiony Jan Paweł II. Kiedy 
nie można było zarzucić Jemu cokol-
wiek, rysowano stertę butelek z  JPII na 
szczycie.

Kolejny list opublikowany w pabia-
nickiej gazecie. Jego autorka (oczywiście  
znów anonimowa!)  wyraźnie nie cierpi 
Łasku. Zakłada, że zrobi mi przykrość 
ciągle przypisując przekazanie 150 tys. 
zł na remont kolegiaty. Uchwałę oczy-
wiście podejmuje Rada, ale na wnio-
sek burmistrza. Tak! Ja wnioskowałem 
i  byłem pozytywnie zaskoczony, kiedy 
szerzej uzasadniałem projekt uchwały, 
jeden z  radnych lewicowych przerwał 
moją wypowiedź, stwierdzając, że jego 
zdaniem propozycja nie wymaga przeko-
nywania, bo jest oczywiście zasadna. 

Szanowni Państwo, nawet agnostyk 
jeżeli czuje się łaskowianinem, jest dum-
ny, że w jego mieście istnieje tak piękny 
i cenny zabytek, odzyskujący po wiekach 
swój dawny blask i  sławę dzięki ks. Ar-
cybiskupowi i Zarządowi Województwa. 
Zachwyca się pani wojewoda, w  gronie 
kilkudziesięciu wójtów i  burmistrzów 
marszałek Stępień mówi, że jest to je-
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den z  najcenniejszych zabytków woje-
wództwa, na mapie owych perełek Zie-
mi Łódzkiej widnieje zapis o wizerunku 
Matki Bożej Łaskiej: „W  ołtarzu głów-
nym kaplicy najpiękniejsze dzieło rene-
sansu włoskiego w  Polsce, alabastrowa 
płaskorzeźba z XV wieku”. 

 Łaskowianka z  pabianickiej gazety 
tego wszystkiego nie chce widzieć, naj-
wyraźniej woli drwić. Szczerze współ-
czuję takiej postawy. I żeby nie było wąt-
pliwości: Jestem dumny z  mojej wiary!  
Ja kocham moje miasto i  gminę. Dlate-
go zarówno ja, jak i wielu podległych mi 
pracowników ciężko pracujemy, aby nie 
stracić żadnej szansy jej rozwoju, choć 
czasami bywa bardzo trudno. I teraz pro-
szę sobie kpić do woli!

Inny przykład „miłości”  łaskowian-
ki do własnej małej ojczyzny - markety. 
Znów przypisuje mi nie moje zasługi. 
Czy owe markety są potrzebne w Łasku – 
pokazuje liczba klientów. Przedsiębiorca 
robiący w  tym nowoczesnym obiekcie 
zakupy mówi: „Wybudował pan so-
bie drugi pomnik”. Inne osoby, choćby 
małżeństwo emerytów w  Wielką Sobo-
tę: „Dziękujemy panie burmistrzu, taki 
obiekt był w  Łasku bardzo potrzebny”.  
Znów tłumaczę, że nie moja zasługa.

I  wypowiedź inteligenta bywałego 
w  świecie: „Wreszcie nie będę musiał jeź-
dzić po zakupy do Pabianic”. A  może to 
ostatnie stwierdzenie jest rozwiązaniem 
zagadki tak trapiącej zatroskanych? Wie-
lu mieszkańców powiatu łaskiego nie jeź-
dzi już po zakupy do Pabianic. Oszczerca 
obłudnie martwi się o  los łaskich kupców, 
a  jakoś nie zauważa, że kiedy przegląda się 
reklamy w  pabianickiej gazecie to wnio-
sek jest jeden - w Łasku można się jedynie 
przyzwoicie pochować. Wszystko – okna 
(w  Łasku mamy lepszych i  więcej produ-
centów), ciuszki dla dzieci, rowery, sprzęt 
ciepłowniczy itd. itp. kupić, a  nawet sfo-
tografować się dobrze można tylko w  Pa-
bianicach.  

Przykłady pomówień, kłamstw 
i  oszczerstw można mnożyć. Do pewnych 
granic trzeba je ignorować. W  następnych 
numerach opublikujemy cały list Pana 
Pułkownika zawierający wachlarz niego-
dziwych, sprytnie zakamuflowanych zacho-
wań, a także ocenę obecnej społeczno - po-
litycznej sytuacji.
  Gabriel Szkudlarek

12 czerwca 2012   

            

dokończenie ze str. 3
Witając pasterza archidiecezji ks. prałat Marian 

Ciupiński, proboszcz kolegiaty i prepozyt kapituły łaskiej 
prosił ks. arcybiskupa o dokonanie poświęcenia ołtarza, 
umieszczenia w nim relikwii bł. Jana Pawła II oraz po-
święcenie odnowionego wnętrza kościoła i nowego taber-
nakulum. 

Relikwie, które zostały przywiezione z Krakowa 
przez księdza proboszcza i burmistrza, będą znakiem 
duchowej obecności Jana Pawła II, który już od lat jest 
Obywatelem Honorowym Łasku. 

W kazaniu ks. arcybiskup wskazał na znaczenie 
ołtarza, który  „jest w świątyni najważniejszy – to na 
nim uobecnia się ofiara Chrystusa i Kościoła, w której 
bierzemy udział; to na nim składamy Bogu za wszystko 
dziękczynienie, które spełnia się przez sprawowanie eu-
charystii”. Jest on miejscem, na którym jest sprawowana 
eucharystia, będąca „największym darem Boga dla nas; 
jest podstawowym punktem odniesienia dla całego ludz-
kiego życia; jest dla człowieka jedynym prawdziwie życio-
dajnym pokarmem. Człowiek potrzebuje eucharystii, aby 
mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego”. 

- Eucharystia jest bowiem pokarmem na życie do-
czesne i wieczne. Z wielką radością konsekruję, to zna-
czy oddaję Bogu na własność, ten stół ofiarny, który  – 
dzięki staraniom księdza proboszcza – stanął w pięknie 
odnowionym prezbiterium czcigodnej kolegiaty łaskiej 
– mówił ks. arcybiskup. - Zbudowany w zgodzie z obo-
wiązującymi przepisami liturgicznymi i wymogami sztuki 
sakralnej, przemawia do nas swoją symboliką. Ołtarz jest 
miejscem, w którym potwierdza się miłość Boga ku nam. 

Na ofiarowanie przedstawiciele dzieci, szkolnych 
kół Caritas i rodzin  przynieśli do ołtarza dary ofiarne. 
Wielu wiernych przystąpiło do komunii św. Świątynia 
została wypełniona potężnym śpiewem. Wielki podziw 
wzbudzały poczty sztandarowe strażaków, Łaskiego Brac-
twa Strzelców Kurkowych oraz  Rzymian Łaskich. 

Po mszy św. odmówiono modlitwy przed wizerun-
kiem Matki Bożej Łaskiej w kaplicy w intencji Kościoła 
łódzkiego, który nieustannie pielgrzymuje do Matki Bo-
żej Łaskiej.

               ks. Gabriel Kołodziej

POŚWIĘCENIE OŁTARZA
 W ŁASKIEJ KOLEGIACIE

fot. Łukasz Jakubczak

fot. Łukasz Jakubczak

fot. Stanisław Szafrański



6

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

dokończenie ze str.  3
- dochody uzyskiwane przez jednostki
  budżetowe                2.283.174,57 zł
- dochody z majątku gminy 1.523.956,64 zł
- odsetki  od nieterminowych wpłat 
  z tytułu podatków i opłat     78.073,76 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na  
  rachunkach bankowych      48.948,17 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej         
                                      14.086.735,00 zł
- część wyrównawcza subwencji   
                3.649.782,00 zł
- część równoważąca subwencji  524.141,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na re-
alizację zadań zleconych    7.124.839,54 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na re-
alizację zadań własnych     1.588.288,68 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie wła-
snych inwestycji               1.429.911,70 zł
- dofinansowanie projektów w  ramach 
środków UE                     6.814.045,51 zł
- dotacje celowe na realizowanie zadań 
w ramach porozumień         135.911,98 zł
- refundacja ulg ustawowych (PFRON) 
                                           360.632,00 zł
- dotacje celowe ze źródeł pozabudżeto-
wych                                 30.304,47 zł
- dochody związane z ochrona środowiska 
                                           460.780,88 zł
- pozostałe dochody  289.193,78 zł

Zaplanowane wydatki ogółem w kwo-
cie 69.702.653,49 zł wykonano w wysoko-
ści 67.812.792,72 zł, co stanowi 97,29 %.

Wydatki majątkowe na plan 
11.355.497,01 zł wykonano w wysokości 
10.846.178,48 zł, tj. w  95,511%, w tym 
wydatki w  ramach środków unijnych na 
plan 6.670.861,65 zł wykonano  w wyso-
kości 6.311.283,90 zł, tj. 94,61%.

Z  ogólnej kwoty wydatków na po-
szczególne rodzaje działalności przezna-
czone zostały środki w następującej wyso-
kości:
- rolnictwo i łowiectwo  321.237,06 zł
- transport i łączność 4.406.570,06 zł
- gospodarka mieszkaniowa  957.733,77 zł
- administracja publiczna  7.479.412,96 zł
- bezpieczeństwo publiczne i   ochrona 
przeciwpożarowa                  413.469,15 zł
- obsługa długu publicznego  1.392.960,22 zł
- oświata i  wychowanie oraz edukacyjna 
opieka wychowawcza      26.971.541,88 zł
- ochrona zdrowia   366.917,40 zł
- pomoc społeczna          11.574.876,80 zł
- gospodarka komunalna   9.314.966,62 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
                                             1.599.372,94 zł
- kultura fizyczna              2.825.414,70 zł
- pozostałe wydatki   188.319,16 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych 
to kwota 10.846.178,48 zł, co stanowi  
16,00% wydatków ogółem. Wykonano 
m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
we Wronowicach             - 31 087,24 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej
w Gminie Łask             - 67 120,00 zł
- wodociąg w ul. Nowej w miejscowości 
Wiewiórczyn                  - 8 900,00 zł
- Zakup autobusu dla ZKM 
     -65 000,00 zł
- Zakup wiat przystankowych 
    - 19 026,87 zł
- Przebudowa ulic osiedlowych 
w obrębie ulicy Polnej    - 47 257,00 zł
- Przebudowa ulicy Akacjowej we wsi
Okup Mały                  - 35 380,00 zł
- Przebudowa ulic wraz z odwodnieniem 
na osiedlu MON         - 72 640,00  zł
- Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice  
– Wola Stryjewska       - 168 390,69  zł
- Przebudowa drogi gminnej Łopatki
 Cegielnia – Gorczyn - 1 120 497,1 zł
- Przebudowa drogi gminnej 103212E
we wsi Rokitnica                - 9 060,8 zł
- Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz
                                    - 49 077,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Łask 
 Wola Łaska                   - 40 305,00 zł
- Remont drogi gminnej we wsi Wydrzyn
                                    - 30 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu sportowo 

– rekreacyjnego wraz z  poprawą bezpie-
czeństwa i  estetyki przestrzeni publicznej 
na terenie  sołectwa Teodory – 532.846,05 zł

- Wymiana stolarki okiennej w Szkole 
Podstawowej w Teodorach - 29 520,00 zł-
-Budowa placu zabaw przy Szkole Podsta-
wowych w Okupie              - 35 789,31 zł

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask   
           – 3.370.456,11 zł
- Rekultywacja składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Or-
chowie,                         – 2.427.478,08 zł

- Miasto przyjazne środowisku – rewa-
loryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu 
ochrony przyrody i  kształtowania postaw 
ekologicznych. Etap I – odnowienie drze-
wostanu i Etap II - Ochrona Parku przed 
nadmierną i niekontrolowaną presją tury-
stów                                 – 550.051,34 zł

- Przebudowa oświetlenia ulicznego 
w ulicy Konopnickiej w Łasku - 29 946,80

- Budowa oświetlenia ulicznego 
wzdłuż ulicy Dmowskiego w Wiewiórczynie 

                                      - 19 686,55 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego 

w gminie Łask                   - 324 530,00 zł
- Budowa wodociągu w ul. Spokojnej 

i Sandomierskiej                  - 18 142,52 zł
- Rewitalizacja Placu 11 Listopada  

w Łasku                           – 103.256,50 zł
- Modernizacja Domu Ludowego 

w Łopatkach                       - 29 995,45 zł
- Dotacje celowe przekazane z budże-

tu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych obiektów zabytko-
wych jednostkom niezaliczanym do sekto-
ra finansów publicznych    - 200 000,00 zł

- Budowa boiska ORLIK 2011 w Kolumnie                
                               - 1 241 566,30 zł
Realizacja wydatków inwestycyjnych 

i  bieżących była możliwa dzięki zasilaniu 
środkami pozyskanymi z  budżetu pań-
stwa, innych instytucji publicznych oraz 
środków w ramach UE. I tak gmina Łask 
w 2011 roku pozyskała m.in.i:

7.230.148,93 zł z budżetu państwa na 
zadania zlecone

6.814.045,51 zł ze środków UE na re-
alizację projektów

500.000,00 zł z Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi na realizac ję Orlika w  Ko-
lumnie

333.334,00 zł z  budżetu państwa na 
realizację Orlika w Kolumnie

Szczegółowe informacje dotyczące 
sprawozdania z  wykonania budżetu za 
2011 rok oraz stosowne opinie dot. budże-
tu znajdują się na stronie www.bip.lask.pl  
w zakładce Budżet.

          Anna Głowińska
                                           skarbnik
         

A B S O LU TO R I U M  J E D N O G ŁO Ś N I E

PIKNIK DLA DZIECI
Klub 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego i  Ła-
skie Stowarzyszenie Harcerskie „Grabia” 
zorganizowały na Placu Lotników Łaskich 
piknik z  okazji Dnia Dziecka. Blok progra-
mów muzycznych i wokalnych zaprezentowali 
podopieczni Klubu. Każdy kto wziął udział 
w konkursach, grach i zabawach otrzymał na-
grody, które ufundowała Łaska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. 

Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji 
pokazali wyposażenie radiowozu, psa tropiącego, 
oraz bezpłatnie znakowali rowery. Każdy uczest-
nik imprezy mógł posilić się bezpłatnym daniem 
z  grilla. Na zakończenie odbyła się projekcja 
atrakcyjnego filmu.

                                        Leszek Głogowski

Festyn rodzinny w Okupie
Rada Rodziców szkoły w Okupie zor-
ganizowała festyn rodzinny, na którym  
było mnóstwo atrakcji nie tylko dla 
najmłodszych. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się występy dzieci 
i młodzieży, loteria fantowa, stoiska 
z upominkami, zabawa z zespołem 
ASSAN, a przede wszystkim popis wo-
kalny półfinalistki Must be the Music – 
Magdy Wasylik.

Dochód z festynu przeznaczony zosta-
nie na dofinansowanie budowy szkolnych 
boisk do piłki nożnej i plażowej. 

      AS
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W nawiązaniu do artykułu „Co dalej z łaskim szpitalem” zamieszczonego w ubiegłomie-
sięcznym wydaniu „Panoramy Łaskiej” informujemy, że przetarg pisemny ograniczony 
dotyczący dzierżawy nieruchomości na 20 lat i aparatury oraz sprzętu medycznego na 
5 lat – w wyniku rozstrzygnięcia z dnia 6 czerwca br. - wygrała firma Centrum Dializa 
Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 27, 41-200 Sosnowiec.

Wyłoniono dzierżawcę szpitala

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE
27 kwietnia br. odbyło się szkolenie dotyczące rodzicielstwa za-
stępczego, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łasku w ramach projektu systemowego „Szansa na 
godne życie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1. Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i  upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Firma zaproponowała następujące warun-
ki: 
- wysokość czynszu dzierżawnego nieru-
chomości 210 000,00 zł (brutto) miesięcz-
nie
- płatność czynszu dzierżawnego jednora-
zowo za 12 miesięcy
- wysokość czynszu dzierżawnego rucho-
mości 40 000,00 zł (brutto) miesięcznie
- inwestycje, remont i doposażenie w sprzęt 
i aparaturę medyczną – zgodnie z  prelimi-

narzem i harmonogramem  42 714 000,00  
zł (brutto), w  tym dostosowanie   przed-
miotu dzierżawy, tj. budynków i urządzeń 
do przepisów rozporządzenia ministra 
zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i  sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz. U. nr 31, poz. 158 z późn. 
zm.)  26 014 000,00 zł (brutto)
- gwarancja zatrudnienia pracowników mi-

TRANSPORT - POJAZD - KIEROWCA
Dnia 21 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli wydziałów komunikacji wojewódz-
twa łódzkiego podczas którego oceniono funkcjonowanie transportu drogowego w woje-
wództwie, jak również poruszono problematykę zmian w rozwiązaniach systemowych PO-
JAZD i KIEROWCA w świetle zmian obowiązujących przepisów. Wśród zaproszonych gości 
znalazł się wojewódzki inspektor transportu drogowego w Łodzi oraz dyrektor ds. utrzyma-
nia  i eksploatacji IT Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

                Zbigniew Frasiak
          naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
                                                                                     Starostwa Powiatowego w Łasku

Wzięli w  nim udział przedstawiciele władz samorzą-
dowych  powiatu łaskiego i gmin: Łask, Sędziejowice, 
Widawa, Wodzierady, Buczek, kierownicy ośrodków 
pomocy społecznej, pracownicy socjalni, przedstawicie-
le Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego TPD w Łodzi, 
sądu, policji, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Łasku, a przede wszystkim przedstawiciele rodzin za-
stępczych funkcjonujących na naszym terenie. 

Omówiono problemy rodzicielstwa zastępczego, 
założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła 
w życie 1 stycznia 2012 roku. Odbyło się również szko-
lenie dla rodzin zastępczych, które poprowadzili pra-
cownicy Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego TPD 
w  Łodzi. We wszystkich wystąpieniach podkreślano 
rolę i znaczenie rodzin zastępczych, a także konieczność 
propagowania tej formy rodzicielstwa. 

W  części warsztatowej starano się wypracować 
taki system pracy z rodziną biologiczną, który ograni-
czyłby liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. 

Wskazywano tu na 
zaangażowanie gmin 
i  na ogromną rolę 
asystenta rodzinnego 
i  jego działania na 
rzecz  rodziny biolo-
gicznej. 

Rodzina za-
stępcza ma na celu 
zapewnienie pomo-
cy poprzez wychowanie dziecka, które częściowo lub 
całkowicie zostało pozbawione opieki rodzicielskiej. 
Aktualnie w  Polsce niemal 42 000 dzieci przebywa 
w opiece zastępczej, z tego ponad 25 000 w domach 
dziecka. W powiecie łaskim w pieczy zastępczej prze-
bywa 89 dzieci, z czego 69 w rodzinach zastępczych. 
Większość, bo aż 27 z  49 rodzin na terenie naszego 
powiatu, stanowią spokrewnione rodziny zastępcze. 
Zgodnie z w/w ustawą rodzinę zastępczą spokrewnio-
ną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi 

lub rodzeństwem dziecka, natomiast rodzinę zastępczą 
zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą 
małżonkowie lub osoba niebędący wstępnymi lub ro-
dzeństwem dziecka. 

Brakuje niezawodowych rodzin zastępczych. 
Wszystkie dzieci wymagają uwagi, uczucia, troski, 
jednak dzieci, które przebywają w  pieczy zastępczej 
potrzebują ich więcej. Doświadczyły bowiem traumy 
rozstania z rodzicami i wielu innych trudności. Potrze-
bują miłości, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, zro-
zumienia problemów własnych, ale także problemów 
swoich rodziców. Takiego wsparcia może udzielić tylko 
prawidłowo funkcjonująca rodzina zastępcza. Jeśli więc 
potrafisz zrozumieć dzieci potrzebujące opieki i chcesz 
im pomóc, jesteś empatyczny i lubisz wyzwania - zostań 
rodziną zastępczą. Zyskasz poczucie, że robisz coś dla 
innych, coś ważnego, co może odmienić czyjeś życie. 

Zapraszamy serdecznie do siedziby Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku przy 9 Maja 33, 
gdzie udzielimy Państwu wszelkich informacji i wyja-
śnień.

                      Lidia Woźniak – Latuszkiewicz
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

nimum 12 miesięcy od daty przejęcia. 
Zgodnie z  uchwałą nr XVIII/161/12 

Rady Powiatu Łaskiego z dnia 26 kwietnia 
2012 r. dotyczącą nadania Statutu SP ZOZ 
w  Łasku szpital zostanie wydzierżawiony 
po podpisaniu umowy dzierżawy nie wcze-
śniej niż 1 lipca 2012 r. Warunki dzierżawy 
określi umowa.                                                                                    
           Małgorzata Mysur
      naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia

          Starostwa Powiatowego w Łasku
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Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łaskiego za 2011 rok

Po dokonaniu oceny działalności budżetowej 
organu wykonawczego Rada Powiatu Łaskiego 
podjęła uchwałę o  udzieleniu absolutorium dla 
Zarządu Powiatu Łaskiego.

Absolutorium to instytucja finansów publicz-
nych, która jest powiązana w  sposób bezpośredni 
z  wykonaniem budżetu. Udzielenie absolutorium 
jest swoistym narzędziem kontroli gospodarki finan-
sowej każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Ocenę działalności budżetowej ustawodawca 
opiera na przygotowanych przez Zarząd oraz przed-
łożonych w  określonym czasie organowi stanowią-
cemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej stosow-
nych informacjach o sprawozdaniach i opiniach.

 Roczne sprawozdanie z  wykonania budżetu 
powiatu łaskiego to zestawienie zrealizowanych do-
chodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 
Wartości ogółem planu po wprowadzonych zmia-
nach stosownymi uchwałami na 31 grudnia 2011 r. 
zamknęły się ostatecznie kwotami:

- dochody                                   42.696.061 zł 
        - wydatki                                     44.199.474 zł

- przychody                                     2.843.681 zł    
- rozchody                                     1.340.268 zł      

Dochody zrealizowane to 42.136.133 zł, co stanowi 
98,7% planu, w tym:

- dochody własne                           9.457.129 zł 
- subwencje                                 19.845.519 zł 
- dotacje                                        6.837.579 zł 
- środki pozyskane                        5.995.906 zł 
Natomiast planowane wydatki zrealizowano 

na kwotę 41.632.652 zł, co stanowi 94,2% planu, 
w tym:

- wydatki majątkowe                       6.942.564 zł 
- wydatki bieżące                           34.690.088 zł 
Niewykonanie planu wydatków wynikało mię-

dzy innymi z  oszczędności na wydatkach majątko-
wych i bieżących oraz w związku z niepełnym wyko-
rzystaniem dotacji z UE.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne ro-
dzaje działalności przeznaczone zostały środki w na-
stępującej wysokości:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka   
wychowawcza                                      16.331.947 zł

- drogi publiczne powiatowe          8.389.368 zł
- administracja publiczna              5.433.172 zł
- pomoc społeczna i pozostałe zadania polityki 

społecznej                                              4.066.144 zł
- bezpieczeństwo publiczne           3.485.570 zł

- ochrona zdrowia                          2.236.469 zł
- obsługa długu publicznego            420.798 zł
- działalność usługowa (geodezja i nadzór bu-

dowlany)                                                  880.234 zł
- pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, tu-

rystyka, kultura fizyczna,  gospodarka mieszkaniowa 
i inne)                                                         388.950 zł
Zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały na 

kwotę ogółem 170.155 zł, w  tym dofinansowano 
sprzęt medyczny w  wysokości 10.000 zł. Dzięki 
temu SP ZOZ w  Łasku zakupił aparat do krio-
chirurgii. Ponadto powiat przeznaczył dla szpitala 
kwotę 180.932 zł na zakup wyposażenia i moderni-
zację Pracowni Endoskopowej oraz wymianę okien 
drewnianych na PCV.

Na zadania inwestycyjne w 2011 roku prze-
znaczono kwotę 6.942.565 zł, z czego 76 % czyli 
5.276.141 zł, stanowiły środki pozyskane, m.in. 
z  EFRR, rezerwy drogowej, pomocy finansowej 
z gmin oraz dotacje.  Zrealizowaliśmy następujące 
zadania inwestycyjne:

na poprawę jakości dróg powiatowych wydat-
kowano ogółem 5.953.914 zł, tj. 88 % wszystkich 
inwestycji i dokonano przebudowy:

- w  ramach projektu pn.  „Poprawa dostęp-
ności komunikacyjnej województwa łódzkiego 
poprzez przebudowę infrastruktury transportowej 
Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i ła-
skim. Projekt partnerski                                5 720 253

- chodników w ciągu dróg powiatowych: ul. 
Południowa i Jana Pawła II  71 880

- drogi powiatowej Okup Wielki - 
Borszewice                                            161 781
Natomiast w  ramach wydatków bieżących na 

kwotę około 380 tys. zł zostały zrealizowane m.in.:  
remont przepustu w Bałuczu, odbudowa rowów gm. 
Łask, Widawa, Buczek, Sędziejowice, wyczyszczono 
osadnik i  wpusty uliczne, uzupełniono masą bitu-
miczną nawierzchnię oraz wykonano tymczasowe 
zabezpieczenie mostu na rzece Końska, wyremonto-
wano chodniki na ulicy Wileńskiej, przebudowano 
drogę Lichawa – Kwiatkowice, opracowano  projekt 
techniczny na przebudowę odwodnienia w miejsco-
wości Zborów.

Ponadto w ramach inwestycji zostały zrealizo-
wane przez Starostwo:

 remont i  przebudowa budynku Starostwa  
Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja z przystoso-
waniem dla osób niepełnosprawnych          498.831 

 wydatki w  zakresie projektu p.n. „Infra-
struktura Regionalnego  Systemu Informacji Prze-
strzennej Województwa Łódzkiego”          120.732

W zakresie inwestycji warto przypomnieć, że 
w 2011 roku otrzymaliśmy:

 dotację z WFWPSP w Łodzi na zakup mi-
krobusa dla KPPSP w Łasku w wysokości  47.000  zł.

 dotację na realizację projektu Północ-Połu-
dnie w wysokości 4.311.263 zł (w tym 500 000 zł 
dofinansowanie z gminy Widawa).

 środki z EFRR na realizację projektu „In-
frastruktura Regionalnego  Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Łódzkiego” 

w wysokości                                         78.923 zł
 środki z EFS na realizację projektów: „Im-

puls”,  „Szansa na godne życie”, „ Dobry uczeń-
-lepszy pracownik”,  „Leonardo da Vinci” w wyso-
kości                             
                                                            495.040 zł.
             Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał środki na:

-  konserwację dworku w Ostrowie               30.747 zł.
- przebudowę drogi Okup Wielki – 
Borszewice                                          80.731 zł.
- remont i  przebudowę budynku Starostwa 

przy ul. 9 Maja 33 wraz z  przystosowaniem dla 
osób niepełnosprawnych                          108.815 zł.
       W ramach porozumień wpłynęły środki z gmin na:  

- zakup mikrobusa dla KPPSP – gmina Wo-
dzierady                                                    50 000  zł.

- dofinansowanie  budowy przeprawy na 
uszkodzonym moście    -  na drodze powiatowej 
w  Czestkowie  - gmina Buczek            5 000  zł.

Budżet powiatu łaskiego zasiliły w ubiegłym 
roku również przychody w kwocie 2.871.684 zł, 
na które złożyły się:

- kredyty i pożyczki                1.450.150 zł
- wolne  środki z 2010 r.       1.421.534 zł

Zostały one wykorzystane wyłącznie na wydatki 
inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych kredytów. Natomiast spłaty rat kredytów 
i  pożyczek, czyli rozchody, stanowiły kwotę 
1.330.268 zł. 
Zadłużenie powiatu na koniec ubiegłego roku 
to kwota 4 560 619,42 zł, czyli 10,8 % zreali-
zowanych dochodów (maksymalny możliwy 
wskaźnik to 60 %). Na 31.12.2011 r. powiat 
łaski osiągnął ponad 500 tys. nadwyżki opera-
cyjnej, a rok budżetowy  zamknął się wolnymi 
środkami w wysokości          2 044 897,58 zł.
Sprawozdanie  Zarządu Powiatu Ła-
skiego z   wykonania  budżetu powiatu 
łaskiego za  2011 rok otrzymało po-
zytywną opinię  Komis j i  Rewizy jne j 
oraz  Regionalnej  Izby Obrachunkowej 
w Łodzi .

                    Dorota Cieślak
                                          skarbnik powiatu

O  S re b r n e  M u s z k i e t y  –  2 0 1 2
Na strzelnicy sportowej Klubu Strzeleckiego „KRUK”  LOK w Łasku odbyły się 51. Wojewódzkie Zawo-
dy Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety – 2012”. 

Kolejny sukces odnieśli podopieczni Stanisława Banacha z I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku. Drużyna 
w składzie: Karolina Kowalczyk, Karolina Gruszczyńska i Natalia Polit zajęła pierwsze miejsce w kategorii dziew-
cząt, a drużyna w składzie: Maciej Wiśniewski, Dariusz Salomon i Filip Furmańczyk - czwarte miejsce w kategorii  
chłopców. Drużyny do zawodów przygotował Bogdan Majewski, prezes Klubu Strzeleckiego „Kruk” w Łasku. 

Drużyna dziewcząt reprezentowała nasze województwo w finale ogólnopolskim zawodów, które odbyły się 
w dniach 4-6 czerwca na strzelnicy Zawiszy w Bydgoszczy. Indywidualnie najlepszą zawodniczką była Natalia Po-
lit, która wynikiem 533 pkt. zajęła16 miejsce. Karolina Gruszczyńska uplasowała się na 22, a Karolina Kowalczyk 
na 23 miejscu. Drużynowo dziewczęta wywalczyły 13 lokatę w kraju.                                                         

                      Stanisław Banach
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STRAŻACY PODSUMOWALI UBIEGŁY ROK
Zakończyły się już zebrania sprawozdawczo - wyborcze w 8 jednostkach OSP w gminie Buczek. Zebrania rozpoczęły się 
w lutym w OSP w Brodni (pisaliśmy o tym  w „Panoramie Łaskiej” - nr 3/121), a w dniu 17 marca podsumowania swojej 
ubiegłorocznej działalności dokonali druhowie z Czestkowa.

Jednostka liczy 28 członków zwyczajnych, 7 
honorowych i  15 członków wspierających - razem 
50 członków, w tym 2 kobiety. Druhowie zanotowa-
li w roku sprawozdawczym 7 wyjazdów (2 miejscowe 
zagrożenia i  5 pożarów). Wysokie III miejsce  w  za-
wodach sportowo - pożarniczych świadczy o dobrym 
przygotowaniu i  wyszkoleniu druhów. Jednostka ma 
na wyposażeniu jeden lekki samochód pożarniczy 
„Mercedes Sprinter”. 

OSP za miniony rok wypracowała 17.169 zł 
dochodu, były to głównie wpłaty od osób wspierają-
cych w kwocie 3.050 zł, z  tytułu darowizn i  zbiórek 
pieniężnych zebrano 5.850 zł, z  MSWiA - 1.090 zł, 
z FS KRUS  - 4.000 zł oraz innych dochodów 3.179 zł.

Wydatki w  kwocie 15.157,64 zł przeznaczono 
na zakup sprzętu i  umundurowania strażackiego - 
9.109.79 zł, inwestycje i remonty - 2.613.30 zł.

W  czynie społecznym wykonano prace za ok. 
5.000 zł, dokonano też adaptacji pomieszczenia na salę 
tradycji, gdzie zamontowano gabloty i szafki z ekspo-
natami dokumentującymi przeszłość najstarszej gmin-
nej jednostki OSP.

W planie działalności na najbliższy rok jednostka 
ma: przyjęcie nowych członków, wykonywanie prac 
remontowo budowlanych, zakup umundurowania, 
zakup szaf chłodniczych, wyremontowanie ściany pół-
nocnej.

Jednostkami, które otrzymają nowe świetlice śro-
dowiskowe będą OSP z Grzeszyna   i Gucina. Zebrania 
sprawozdawcze w tych jednostkach koncentrowały się 
przede wszystkim  na  planowanych tam inwestycjach.

 Koszty inwestycji w OSP Gucin  to 570.000 zł, 
a  termin zakończenia prac to koniec lipca bieżącego 
roku. Jednostka znajduje się przy drodze krajowej  i jak 
wnioskuje zarząd,   to może przynieść w  przyszłości 
OSP duże dochody. OSP Gucin liczy 27 strażaków.  
Twórczym  i przedsiębiorczym prezesem jednostki jest 

od wielu lat Stefan Krakowski, który swoimi działania-
mi doprowadził do uregulowania stanu własności tere-
nu OSP, co pozwoliło rozpocząć inwestycje ze środków 
zewnętrznych. Jednostka ma obecnie na wyposażeniu 
lekki samochód pożarniczy, a w minionym roku zaku-
piono motopompę Hondę za 1817 zł  i  zbiornik do 
auta za 4.505 zł. Z budżetu gminy jednostka uzyskała 
dofinansowanie w  kwocie 6.322 zł, a 4.449 zł udało się 
zgromadzić  ze zbiórek  i darowizn. Dochody w 2011 r. 
wyniosły razem 10.771 zł, a wydatki 9.313 zł.

Również zarząd i  prezes Zbigniew Malinowski 
z  OSP Grzeszyn podczas zebrania sprawozdawczego 
cieszyli się z  objęcia ich jednostki programem prze-
budowy, z udziałem środków europejskich. Koszt in-
westycji w  tej strażnicy to kwota 630.000 zł, a prace 
wykonane będą do końca września br. 

Jednostka w Grzeszynie skupia 21 druhów, dys-
ponuje lekkim samochodem pożarniczym Renault Tra-
fic. Druhowie zajęli V miejsce  w zawodach sportowo 
– pożarniczych. Na działalność bieżącą wydatkowali 
2910 zł,  głównie były to wydatki administracyjne.

Cześć zadań dotyczących naprawy pompy - 2076 
zł, zakupu ubrań specjalnych - 3808 zł sfinansowano 
ze środków ZOSP i  budżetu gminy. Najważniejszym 
zadaniem tego roku finansowanym ze środków wła-
snych w  zakresie remontów będzie wymiana bramy 
garażowej.

Dużą przedsiębiorczością cechuje się też jednost-
ka OSP w  Maleni. Sprawnie działający zarząd z  pre-
zesem Tomaszem Kaczmarkiem z  ogromnym rozma-
chem planuje działania jednostki, zarówno te statutowe 
wynikające z gotowości bojowej (ocena OSP podczas 
inspekcji 5.5), jak i  gospodarcze dotyczące poprawy 
bazy materialnej i wyposażenia strażnicy. Jednostka ta 
znajduje się w KSRG, liczy 40 członków czynnych (16 
kobiet, 2 wspierających i  4 honorowych). W  okresie 
sprawozdawczym OSP Malenia odnotowała sukcesy 

w zawodach sportowo - pożarniczych (I miejsce druży-
ny kobiecej w zawodach gminnych i powiatowych oraz 
II miejsce drużyny męskiej w  zawodach gminnych). 
Druhowie wyjeżdżali do 28 zdarzeń, w tym 18 poża-
rów.

Zarząd organizuje wiele imprez dla społeczności 
lokalnej, które przynoszą wymierny dochód jednostce. 
W  minionym roku zorganizowano bal sylwestrowy 
i karnawałowy, a także imprezy rodzinne.

Środki przeznaczane były głównie na montaż 
klimatyzacji, wyposażenie świetlicy, za 4.000 zł z  FS 
KRUS zakupiono motopompę „Subaru”, a ze środków 
KSRG - motopompę szlamową. Przychody jednostki  
w 2011 r. wyniosły 62.000 zł, wydatkowano natomiast 
59.000 zł. Aktywność druhów jednostki dowodzi, że 
jednostki są w  stanie zarabiać na własne utrzymanie, 
gdyż tylko z  tytułu wypożyczenia sali OSP zarobiła 
w minionym roku 19.274 zł. 

W  tym roku druhowie planują: doposażyć salę 
w najpotrzebniejszy sprzęt związany  z organizacją im-
prez i uroczystości, dokonać modernizacji kuchni i za-
kupić mundury. 

Do jednostek, w których dokonuje się inwesty-
cji z funduszy europejskich, należy też OSP Luciejów. 
Zarząd jednostki już na samym początku zebrania spra-
wozdawczego przyjął kwiatami i  podziękował pomy-
słodawcy budowy świetlic wiejskich na bazie strażnic 
w naszej gminie wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu. 
Świetlica w kształcie litery L robi ogromne wrażenie, 
estetycznym wykonaniem, jest przemyślanym, funk-
cjonalnym obiektem,  z zapleczem sanitarno – kuchen-
nym. Nie przypomina poprzedniej małej sali.             

Nic dziwnego, gdyż wykonawcą  prac była firma 
druha Zbigniewa Borka, która  nie tylko przebiła ceną 
w  przetargu innych oferentów, ale za punkt honoru 
postawiła sobie wykonanie świetlicy wg planów i wy-
obrażeń druhów jednostki.    dokończenie na str.  10

             Władze samorządowe gminy Buczek mają zaszczyt zaprosić na 
            WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO TRUSKAWKI

- BUCZEK 2012
Święto organizowane jest już po raz 15, a jako impreza 

wojewódzka - po raz 4
Zapewniamy Państwu wspaniałą zabawę, 

moc atrakcji, występy znanych i lubianych zespołów polskiej estrady
Oficjalne otwarcie święta nastąpi w dniu 30 czerwca br. (sobota) 

o godzinie 19
Szczegóły imprezy na stronie 2 „Panoramy Łaskiej” - plakat Wojewódzkiego Święta truskawki-Buczek 2012
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STRAŻACY PODSUMOWALI UBIEGŁY
 dokończenie ze str.  9

Podczas zebrania sprawozdawczego, które spraw-
nie poprowadził prezes Ryszard Rzepa, omawiano 
sprawy działań jednostki w minionym roku. Druho-
wie trzykrotnie w 2011r. wyjeżdżali do pożarów, brali 
udział w  zawodach sportowo-pożarniczych, zakupili 
też komplet węży w-52 i  w-75, ponadto jednostka 
otrzymała z  Nadleśnictwa Kolumna piłę spalinową. 
Zakupiono też za 33.000 zł nowoczesną motopompę 
„Thomatsu”.

Jednostka liczy 30 członków czynnych. W  mi-
nionym roku 10 druhów odbyło szkolenie podsta-
wowe. Na wyposażeniu jednostki jest samochód 
„Star 244” oraz lekki samochód pożarniczy „Master”. 
W najbliższym czasie planuje się ogrodzenie jednost-
ki siatką, uporządkowanie terenu wokół sali i garaży, 
a także wymianę pokrycia dachowego na garażu.

Planuje się też za kwotę 34.000 zł wyposażyć 
kuchnię, by móc organizować uroczystości bez ko-
nieczności wypożyczania sprzętu.

Zarząd zaplanował w sierpniu br. organizację fe-
stynu połączonego z oficjalnym otwarciem  świetlicy 
środowiskowej.

 25 marca br. odbyło się też zebranie sprawoz-
dawcze w  Woli Buczkowskiej. Również ta jednostka 
w minionym roku działała sprawnie. Choć zanotowała 
tylko jeden wyjazd do pożaru, udało się przeszkolić 
14 druhów (1 osoba - szkolenie podstawowe, 13 osób 
w zakresie ratownictwa technicznego). Jednostka liczy 
21 członków zwyczajnych, 9 honorowych, 4 wspiera-
jących, łącznie wiec 34 druhów w tym 3 kobiety. Jed-
nostka ma też   w swoich szeregach najstarszego druha 
w  gminie, 100-letniego Józefa Wożniaka. Jubileusz 
druha Józefa obchodziliśmy w  listopadzie minionego 
roku.

W 2011 r. odbyły się w OSP  3 posiedzenia i 2 
zebrania zarządu.  Zakupiono  brakujące wyposażenie 
strażaków ochotników: buty, rękawice, kaski, komi-
niarki, a także mundury wyjściowe. Na zakup sprzętu, 
inwestycje i remonty, koszty administracyjne oraz im-
prezy i uroczystości wydatkowano w minionym roku 
9.428.78 zł.

Z  wielkim zaangażowaniem druhowie wyko-
nywali też prace społeczne na rzecz OSP. Wykonano 
przyczepkę na motopompę, z frontu ocieplono straż-
nicę, umalowano salę, położono płytki w  kuchni 
i w szatni, założono oświetlenie zewnętrzne). Wartość 
w/w prac wyceniono łącznie na kwotę 6.000 zł.

W br. planuje się zakup motopompy Thomatsu 
ze środków FS KRUS, MSWiA oraz budżetu gminy, 
a  ponadto przede wszystkim uporządkowanie terenu 
wokół strażnicy i  przeszkolenie 14 członków OSP. 
Decyzją zarządu postanowiono też wystąpić o odzna-
czenia dla wyróżniających się druhów: Rafała Siewier-
skiego i Rafała Jamroza.

Jako ostatnie odbyło się (31 marca) zebranie  
w jednostce OSP w Buczku. Jednostka,   w której pre-
zesem jest druh Wiktor Papuga, będący również ko-
mendantem gminnym, już od dłuższego czasu starała 

się o zakup ciężkiego samochodu gaśniczego. Starania 
te dzięki poparciu i  pomocy wójta B. Węglewskiego 
uwieńczone zostały  w  minionym roku sukcesem. 
Nowy jeden  z  najnowocześniejszych ciężkich pojaz-
dów ratowniczo-gaśniczych w  kraju, to samochód 
marki „Scania”. Na zakup tego pojazdu uzyskano do-
finansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,  ze Związ-
ku Głównego OSP RP  i w ponad 30 % sfinansowano 
zakup z budżetu gminy Buczek. Samochodem tym do 
akcji może jechać 6 strażaków, beczka mieści 8 000 l 
wody.

Radość wszystkich druhów była jeszcze większa, 
gdy samochód zobaczono w akcji pokonywania  pod-
mokłego terenu, na którym inne jednostki wymagały 
pomocy przy wyjeździe.

Jednostka OSP w  Buczku liczy 44 członków 
czynnych, 4 honorowych, 5 wspierających oraz 23 
członków MDP,  łącznie 76 osób. 

Przedstawiciele naszej młodzieży brali także 
udział w Ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Piotr Płócienniczak 
zajął pierwsze miejsce w  powiecie w  kategorii szkół 
gimnazjalnych, a Mikołaj Biskupski – drugie. W ka-
tegorii szkół podstawowych III miejsce zajęła Natalia 
Pawlicka, a  IV - Agnieszka Czech.  Z kolei zawod-
niczki z  MDP uplasowały się na  I miejscu w zawo-
dach  sportowo – pożarniczych gminnych i powiato-
wych,  Zawodnicy z drużyny chłopców MDP zdobyli 
także I miejsce w gminie i  III w powiecie. Również 
drużyna męska odnotowała ogromny sukces w  tych 
zawodach zajmując I miejsce  w gminie i VI  w po-
wiecie. Drużyna kobieca zajęła II miejsce w gminie 
i II w powiecie.

Największą pracę w  zakresie przygotowania 
wszystkich druhów do zawodów sportowo – pożar-
niczych wykonał wiceprezes - naczelnik druh Wło-
dzimierz Czech, wyniki zawodów to również jego 
osobisty sukces szkoleniowy.

Dodajmy na koniec, że druhowie z Buczku wy-
konali również prace malarskie w  pomieszczeniach 
garażowych  i socjalnych strażnicy.

Wrażenie robi kwota dochodów za ubiegły rok 
- 972.350.00  zł. Jest to oczywiście związane przede 
wszystkim z zakupem samochodu „Scania”, po stro-
nie wydatków odnotowano kwotę - 959.653.35 zł. 
Z innych ważniejszych wydatków należy odnotować 
zakup sprzętu  i  umundurowania strażackiego za 
kwotę 8.387.21 zł.
Zarządy wszystkich jednostek uzyskały jednogłośnie 
absolutorium,   co jest dowodem akceptacji dla przy-
jętych działań i osiągnięć w roku sprawozdawczym.

Podsumowując należy dodać, że duże inwesty-
cje w  strażnicach w  Maleni, Gucinie, Grzeszynie, 
Luciejowie i Brodni - zdaniem wójta Bronisława Wę-
glewskiego „to działania konieczne, pozwalające na 
odciążenie budżetu gminy z  corocznie niewielkich, 
ale   w perspektywie czasu dużych środków topionych 
w  nieefektywne drobne remonty. Budowa świetlic 
wiejskich ma uzasadnienie ekonomiczne. W  ciągu 
najbliższych 6 lat wydatki inwestycyjne bieżącego 
roku zbilansują coroczne  nakłady inwestycyjno – re-
montowe z budżetu gminy w strażnicach”.

Już z  pobieżnych wyliczeń wynika, że nakłady 
na przekształcenie sal OSP w  świetlice wiejskie wy-
niosły blisko 3 mln., znakomita większość tych środ-
ków to oczywiście  pieniądze pochodzące z  progra-
mów unijnych. 
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Jednak wszystkie inwestycje gminne dotyczące 

wcześniej wodociągowania,  a  teraz budowy drogi, 
czy też kanalizacji są przemyślane, nakierowane na 
poprawę infrastruktury wsi. Wieś coraz bardziej się 
wyludnia, notuje się emigrację przede wszystkim 
młodych ludzi do miasta. Stworzenie lepszych wa-
runków na wsi, choćby poprzez wybudowanie do-
brze funkcjonujących świetlic wiejskich, nie tylko 
podwyższa standard życia mieszkańców,  ale integruje 
miejscowość, pozwala być dumnym ze swojej „małej 
ojczyzny”. Należy też dodać, że przedsiębiorczość go-
spodarzy tych obiektów, którą udowadniali również   
w  gorszych warunkach, daje asumpt do wspólnych 
działań, które mają również wymiar ekonomiczny, 
być może w jakimś stopniu pozwolą im uniezależnić 
się od budżetu gminy. 

Wójt, a  zarazem prezes Zarządy Gminnego 
OSP obecny na wszystkich zebraniach sprawozdaw-
czych dziękował strażakom  za udział w akcjach ra-
towniczych i gaśniczych, zawodach sportowo-pożar-
niczych, a  także w  zabezpieczeniu Wojewódzkiego 
Święta Truskawki oraz udział w  świętach państwo-
wych i kościelnych. 

Wójt przedstawiał też zakres inwestycji w stra-
żach w całej gminie, odnosząc  je do budżetu i innych 
inwestycji we wszystkich sołectwach.

                                            Andrzej Zieliński

I N W E S T Y C J E 
W  G M I N I E  B U C Z E K

Zakończono realizację zamówienia publicznego  
dotyczącego remontu drogi gminnej nr 103116E    
Bachorzyn – Wola Bachorska na odcinku  gmina 
Buczek.   Droga została pokryta nowym  dywani-
kiem asfaltowym na odcinku 1,5 km. Trwają prace 
odbiorowe.

Zrealizowano zakup  ciągnika rolniczego  MF 
5430  o  mocy  max 92 KM i zakup  przyczepy  ase-
nizacyjnej  MEPROZET o pojemności 5000 l.  Koszt 
zakupu ciągnika i przyczepy wynosi 287 328,00 zł. Za-
danie to jest  finansowane z PROW na lata 2007-2013 
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności  wiejskiej „gmina uzyska 50 % zwrotu  
poniesionych  nakładów.

  Zakończono budowę oświetlenia hybrydowego 
w gminie, w ramach  zadania wybudowano 101 punk-
tów świetlnych  na osiedlach w Buczku i  Czestkowie. 
Koszt zadania wynosi 1,5 mln zł. Na zadanie to po-
zyskano środki  w kwocie  1,27 mln zł z WFOŚiGW 
w Łodzi . 

 Wykonano  remont pomieszczeń  I i II piętra  bu-
dynku  szkoły  w Buczku. Koszt tych prac wynosił 
206 640,00 zł.

 Trwają prace przy ocenie  16 ofert  które wpły-
nęły w ogłoszonym przetargu  na termomodernizację 
budynku  szkoły  w Buczku. Cena najniższej oferty  
wynosi  476 000,00 zł, najniższa cena proponowana za 
wykonanie zamówienia - 287 000,00 zł.

                     W.Sz.

KONKURSOWE ROZGRYWKI
SPORTOWE NA ORLIKU W BUCZKU
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KRÓTKO
SESJE RAD - Rada Miejska obradować będzie 
27 bm. (godz. 12, sala konferencyjna Staro-
stwa). Radni zajmą się m. in.  podziałem gminy 
na okręgi wyborcze, likwidacją Zespołu Obsłu-
gi Szkół i Przedszkoli i odpadami komunal-
nymi. Dzień później obradowac będzie Rada 
Powiatu Łaskiego (godz. 12, sala konferencyjna 
Starostwa), zajmując sie m. in. oceną działalno-
ści PUP w 2011 roku, zasadami używania her-
bu i flagi powiatu, a także wydzierżawieniem 
łaskiego szpitala.
OKRĘGI WYBORCZE – w wyborach samo-
rządowych w 2014 r. 21 radnych gminy Łask 
wybieranych będzie w 21 jednomandatowych 
okręgach wyborczych. 13 radnych wybiera-
nych będzie w  Łasku, zaś 8 – w  sołectwach. 
Swojego radnego (wspólnego)  będą mieli np. 
Orchów i Wiewiórczyn, Łopatki i Sieganów.
S-14, czyli fragment obwodnicy Pabianic i Ło-
dzi wiodący od Portu Łódź do rejonu Chechła, 
w chwili zamykania numeru „PŁ” jeszcze nie 
był gotowy, ale drogowcy zapowiadają otwarcie 
tej arterii jeszcze w czerwcu. Dzięki tej obwod-
nicy docelowo będzie można szybko dojechać 
S-8 do Łasku, Zduńskiej Woli, Sieradza i Wro-
cławia. 
POŻARY w powiecie łaskim – w okresie od 
stycznia do końca maja br. odnotowano ich
189, czyli o  53 więcej niż w  analogicznym 
okresie roku ubiegłego.Fałszywych alarmów 
w tym roku było już 7.
OKRADŁ ciotkę – policjanci z Łasku zatrzy-
mali 15-latka, który z mieszkania swojej ciot-
ki ukradł kolczyki i obrączkę wartości 600 zł. 
Uczynił to podczas prac porządkowych i  po-
magania krewnej podczas prac porządkowych. 
Biżuteria trafiła do lombardu za sprawą 33-lat-
ka z Łasku. Obydwaj zostali zatrzymani. Nie-
letni będzie odpowiadał przed Sądem Rodzin-
nym, przed obliczem Temidy stanie też paser, 
któremu grozi 5 lat pobytu za kratkami. 
ALKOHOL za kierownicą – znów seria zatrzy-
manych przez policję kierowców bez wyobraźni. 
W  Alfonsowie, gm. Wodzierady, stróże prawa 
zatrzymali kierowcę, który będąc pod wpły-
wem alkoholu (2 promile) stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w drzewo. Okazało się, 
że kierujący miał zakaz prowadzenia pojazdów. 
Z kolei 65-letni mieszkaniec Zgierza kierujący 
VW golfem, w  Podulach spowodował kolizję 
z  nadjeżdżającym z  przeciwka Oplem Zafira 
kierowanym przez 22 mieszkankę Wieluńskie-
go. Niestety u 65-latka stwierdzono we krwi aż 
2,5 promila alkoholu.
NARKOTYKI i  różnorodne środki odurzające 
wciąż kuszą amatorów łatwego zarobku. Policjanci 
z Łasku zatrzymali dwóch mieszkańców grodu nad 
Grabią w wieku 49 i 55 lat, u których znaleziono 
102 gramy amfetaminy, prawie 440 gramów mari-
huany oraz 261 krzaków konopi indyjskich. Oby-
dwaj mężczyźni objęci zostali policyjnym dozorem 
i niedługo staną przed obliczem Temidy. Zarówno 
posiadanie środków odurzających jak i uprawa ko-
nopi indyjskich są niedozwolone.

Dawcy najcenniejszego leku
To była kolejna udana akcja honorowego oddawania krwi w gminie Buczek. Tym ra-
zem 12 osób oddało po 450 mililitra najcenniejszego z leków. Wśród dawców było aż 
3 strażaków z miejscowej OSP. Jak zapowiada dr Jan Jambrożek, inicjator akcji i od lat 
propagator klubów honorowych dawców krwi w tej gminie, 2 września br. odbędzie się 
kolejne oddawanie tego cennego leku.

 Przypomnijmy, w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Buczku istniał naj-
lepszy w województwie łódzkim klub HDK. Jak wyliczył dr J. Jambrożek w okresie 1972-
1911 r. tutejsi dawcy oddali około 10 tys. litrów krwi, która zapewne uratowała niejedno 
życie człowieka.

 W pobliskim Łasku zlikwidowano co prawda punkt poboru krwi w miejscowym 
szpitalu,  ale  dwa razy w miesiącu (w środy) czynny będzie jestzw. mobilny punkt i krew bę-
dzie można oddać w ŁDK. 9 maja br.  krew oddało 9 osób.  Jak twierdzi Adam Marek z PCK, 
najlepsze lata rozwoju klubów HDK (dekada lat 70.) mamy już dawno za sobą, ale krew 
wciąż jest potrzebna dla ratowania ludzkiego życia, dlatego ta piękna idea wciąż jest aktualna.

                     (PO)

Sekret Eleonory w bibliotece
Przez dwa wyjątkowe dni poświęcone całkowicie naszym pociechom, 
Biblioteka – Filia dla dzieci w  Łasku fundowała małym czytelnikom 
nietypową atrakcję w postaci wyświetlanego filmu animowanego, spe-
cjalnie przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowa-
rzyszenia Nowe Horyzonty, pt. „Sekret Eleonory”. 

To nasi goście wraz ze swym ró-
wieśnikiem siedmioletnim Natanelem, 
przenieśli się w  magiczną podróż do 
bajkowego świata książek. Tam razem 
ze znanymi postaciami z książek i bajek, 
które doskonale zna każde dziecko, od-
dali się fascynującej przygodzie połączo-
nej z mądrością wypływającą z umiejęt-
ności kochania i czytania książek. To ta 
historia zaszczepiła w dzieciach, miłość, 
chęć posługiwania się lekturą słowa. 

Pierwszego dnia naszymi gośćmi byli 
uczniowie klas I ze Szkoły Podstawowej 
nr 1, którzy z  zaciekawieniem śledzili 
losy Natana i  postaci z  książek. Miłym 
akcentem kończącym wspólnie spędzo-
ny czas była wiadomość dla czytelników, 
że mogą wziąć udział w konkursie „Dzie-
ciaki rysują bohaterów” organizowa-
nym w ramach akcji „Sekret Eleonory”, 
w którym do wygrania czekają na dzieci 

atrakcyjne nagrody i  umieszczenie prac 
na stronie internetowej programu „Kul-
turalnie i obywatelsko w bibliotece”.

Fotoreportaż ze spotkań można rów-
nież obejrzeć na naszej stronie interneto-
wej WWW.biblioteka.lask.pl w zakładce 
- Filia dla dzieci).

Agnieszka Bartoszczyk
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Za wycięcie drzewa bez zezwolenia grożą wysokie kary  

Wszystko zależy od gatunku drzewa oraz grubości jego 
pnia. Minister srodowiska w rozporządzeniu określa 
wycenę. W uproszczeniu opłatę za wycięcie drzewa oblicza 
się, mnożąc stawkę za dany gatunek drzewa, współczynnik 
za grubość pnia mierzonego na wysokości 1,3 metra oraz 
grubość pnia w centymetrach.

Opłata za usunięcie topoli o obwodzie pnia 
100 cm wynosi: 100 cm x 2,37 x 12,8 = 3033,6 
zł. Ale już dla dębu o  takim samym obwodzie 
opłata wyniesie 20 066,79 zł. Jednakże ustawo-
dawca wypunktował kilka przypadków, dla któ-
rych opłat za usunięcie drzew się nie pobiera, np. 
dla drzew, które obumarły lub stwarzają zagroże-
nie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Stawki za pozwolenie są wysokie, ale to nic 
w  porównaniu z  grzywnami za nielegalne wy-
cięcie. Ustawodawca w  tym przypadku nie robi 
rozróżnienia i wymierza kary identyczne dla firm 
i osób prywatnych.

W  przypadku nielegalnego usunięcia drze-
wa kara wynosi trzykrotność tej opłaty. Płacą je 
już wszyscy, zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. 
A co jeśli zostało usuniętych kilka lub kilkanaście 

drzew? Kara wówczas może wynieść kilkaset ty-
sięcy złotych…

Analogiczne kary zostaną nałożone, jeśli 
urzędnicy udowodnią, że do uschnięcia drzewa 
doszło, np. na skutek zabetonowania powierzchni 
wokół klonu czy dębu, by ułatwić sobie podjazd 
do garażu. W związku z tym, że kwoty są tak wy-
sokie ustawodawca zezwala na rozłożenie ich na 
raty, ale na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Bez zezwolenia ściąć można jedynie drzewa, 
krzewy lub konary mające nie więcej niż 10 lat. 
O pozwolenie nie trzeba się też starać w przypad-
ku drzew owocowych pod warunkiem, że działka, 
na której rosną, nie jest wpisana do rejestru zabyt-
ków oraz nie leży w granicach parku narodowego 
lub rezerwatu przyrody.

Na wycięcie wszystkich innych drzew trze-
ba uzyskać pozwolenie. W  tym celu należy zło-
żyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów do wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta. Wniosek powinien zawierać 
dane teleadresowe, tytuł prawny do nieruchomo-
ści, gatunek drzewa lub drzew, zakwalifikowanych 
do wycinki, wraz z  obwodem ich pni, zmierzo-
nym na wysokości 1,3 metra. Potrzebna jest też 
informacja, czy działka jest budowlana, czy rolna 
oraz przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa. 
Należy również dołączyć do wniosku mapę lub 
rysunek (szkic sytuacyjny) z działką, budynkami 
i umiejscowieniem drzew przeznaczonych do wy-
cięcia. Nie musi być to jednak dokument przygo-
towany przez architekta. Taki wniosek podpisują 
wszyscy współwłaściciele nieruchomości lub użyt-
kownicy wieczyści.

Zezwolenie na wycięcie drzewa należy uzy-
skać nawet wówczas, jeśli jest ono obumarłe. 
Sama decyzja administracyjna nic nie kosztuje. 
Zgodnie z prawem odpowiedni urząd ma 30 dni 

na jej wydanie.         
                            dokończenie na str.  14

J A K A O P Ł ATA
J A K A K A R A ?

S P R Z Ą T A N I E  G R A B I
To była bardzo potrzebna akcja. Grupa ochotników posprzątała brzeg rzeki Grabi na odcinku od Baryczy do Kolumny. Jesz-
cze raz okazało się, że przyroda potrzebuje naszej pomocy i mądrego działania. Także wówczas, gdy korzystamy z jej uroków.

Zespół młodych ludzi zatroskanych o Grabiępodzie-
lony został na dwie grupy. Pierwsza ruszyła od strony Bary-
czy sprzątając koryto rzeki z pokładu kajaków, jak również 
pieszo. Druga grupa wystartowała spod dawnego baru „Pod 
Bykiem” i udała się w górę rzeki. Zebrano kilkadziesiąt peł-
nych worków śmieci - całe sterty plastikowych i szklanych 
butelek oraz wszelkie relikty po beztroskich grillach, które 
leniwi wczasowicze pozostawili po sobie, nie bacząc na to, 
jaką szkodę wyrządzają przyrodzie, a tym samym sobie. Któż 
bowiem chce wrócić w zanieczyszczone miejsce? Znaczna 
część zebranych odpadków liczyła wyraźne znamiona czasu. 
Zalegające przez lata śmieci zaczęły przeradzać się w dzikie 
wysypiska, dając pretekst do pozostawiania kolejnych nie-
czystości w dolinie rzeki. 

W  najbardziej zaśmieconych miejscach nad Grabią 
zostały postawione tabliczki przypominające, iż teren na 

którym aktualnie się znajdujemy, objęty jest programem 
ochrony przyrody „Natura 2000”. Powyższa akcja jest już 
drugą w tym roku, zorganizowana przez Marcina Warzycha 
– sołtysa Baryczy. Kilka tygodni temu posprzątano odcinek 
Ldzań - Barycz zebrano wówczas ok. 50 worków śmieci. 

Na przełomie czerwca i lipca planowane jest kolejne 
„Sprzątanie Grabi”. Zainteresowani wzięciem udziału mogą 
zgłaszać się pod adresem e-mail: mwarzycha@gmail.com.

               Michał Janiszewski
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dokończenie ze str.  13

Informacja dla 
mieszkańców gm. Łask 

O D PA D Y 
I N A C Z E J

Szanowni Mieszkańcy,  w dniu 
1 stycznia 2012 r. weszła w  życie 
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmia-
nie ustawy o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektó-
rych innych ustaw.
        Od tego dnia gmina ma 18 miesię-
cy na wprowadzenie nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, 
polegającego na przejęciu odpowie-
dzialności za odpady i  ustaleniu sta-
wek opłat dla mieszkańców za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. 

Dlatego też, aby prawidłowo 
przygotować się do stworzenia spraw-
nego i  taniego systemu, gmina musi 
dokonać analizy rzeczywistej ilości 
odpadów komunalnych powstających 
na naszym terenie. W  tym celu roz-
prowadzane są wśród mieszkańców 
ankiety dotyczące gospodarowania 
odpadami komunalnymi na pose-
sjach. Ankieta znajduje się również na 
naszej stronie internetowej www.lask.
pl, którą można wypełnić i przesłać na 
adres um@lask.pl.

Liczymy na zrozumienie proble-
mu i  prosimy o  rzetelną odpowiedź 
na zawarte w ankiecie pytania.

Własny prąd 
w strażnicy

Produkcja energii odnawialnej to nie tylko 
postulat i słowa, ale i konkrety także w na-
szym bezpośrednim sąsiedztwie. Tak, tak 
-  właśnie na dachu jednego z budynków 
Państwowej Straży Pożarnej w Łasku za-
instalowano baterię ogniw fotowoltaicz-
nych, które już niedługo zaczną produko-
wać prąd. To nie nowość, wszak mamy już 
w powiecie latarnie uliczne korzystające 
z podobnych ogniw.

 Komenda Powiatowa PSP będzie 
miała niedługo także solary zapewniające 
ciepłą wodę w kranach bez konieczności 
podgrzewania jej w bojlerze czy przy pomo-
cy węgla lub gazu. A wszystkie te nowości 
energetyczne funduje strażakom Komenda 
Wojewódzka PSP w Łodzi w ramach realiza-
cji programu produkcji energii odnawialnej.

                                   (ER)

Nowe ceny za wodę i  ścieki
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku zawiadamia, 
że od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. będzie obowiązywała nowa taryfa 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wysokość cen za dostawę wody i odprowadzone ścieki dla poszczególnych taryfowych 
grup odbiorców:

J A K A  O P Ł A T A
J A K A  K A R A ?

                                                 Renata Drozd
Wydział OŚR Urzędu Miejskiego w Łasku
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IRENA I JAN DĘBSCY

MEDALE  DLA  MAŁŻONKÓW
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WANDA I TADEUSZ FUNKOWICZ

WŁADYSŁAWA I HIERONIM GABRYJĄCZYK

BARBARA I MIROSŁAW KOPIŃSCY

JANINA I MARIAN LUDWISIAKOWIE

ANTONINA I WŁADYSŁAW MALĄG

CELINA I JAN NICIAK

 

MEDALE  DLA  MAŁŻONKÓW
Jedenastego czerwca br. w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia  Medali „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji medalami dokonał burmistrz Łasku – Gabriel Szkudlarek.

- Dzień dzisiejszy to ważny moment dla Was i Waszych rodzin, ale i społeczności łaskiej. Obchodzicie Państwo piękny jubileusz  60- 
i 50-lecia pożycia małżeńskiego, dając przykład, jak żyć w tych niełatwych przecież dla rodziny czasach. Jesteście Państwo chlubnym wy-
jątkiem, gdyż swoim przykładnym życiem wskazujecie na to, co dobre w naszym życiu, co łączy i buduje. Dziękuję Państwu za codzienną 
pracę, trud, starania o rodzinę i za to wszystko, czego dokonaliście w życiu, dając znakomity przykład innym – słowa te skierował burmistrz 
G. Szkudlarek do dwunastu  par, które świętują Złote Gody i jednej pary świętującej 60-lecie pożycia małżeńskiego, czyli Diamentowe Gody.  

Do tych słów nawiązywały także życzenia złożone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku – Lilię Ślusarczyk–Grącką: - 
Składam Państwu wyrazy uznania i głębokiego szacunku, życząc jednocześnie dużo, dużo zdrowia, radości i spokoju. Bądźcie  przez długie 
lata szczęśliwi w kręgu Waszych dzieci, wnuków i prawnuków.

W tym uroczystym dniu Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” udekorowani zostali Państwo: WANDA i TADEUSZ FUN-
KOWICZOWIE z Wrzeszczewic-Skrejni, WŁADYSŁAWA i HIERONIM GABRYJĄCZYKOWIE z Łasku, BARBARA i MIROSŁAW 
KOPIŃSCY z Łasku, JANINA i MARIAN LUDWISIAKOWIE z Łasku, ANTONINA i WŁADYSŁAW MALĄG z Łasku, CELINA i JAN 
NICIAKOWIE z Kopyści, JADWIGA i JÓZEF PIETRASIKOWIE  z Łasku, ANNA i KAZIMIERZ PYTEL z Łasku, MARIANNA i HEN-
RYK STARZYŃSCY  z Łasku, MARIA i HENRYK TYLKA z Wrzeszczewic-Skrejni, STANISŁAWA i IRENEUSZ WOŁOSZ z Łasku oraz 
SABINA i ALEKSANDER ZAWADZCY z Ostrowa.

 Sześćdziesiąt pięknych lat razem przeżyli  Państwo IRENA i JAN DĘBSCY z Łasku, którzy Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie otrzymali wcześniej, obchodząc 50.  rocznicę ślubu.

Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty i  upominki  od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyja-
ciół Jubilatów. Lampką szampana wzniesiono toast „100 lat” życząc Dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego 
zdrowia.

Specjalnie dla naszych gości na scenie sali widowiskowej  Łaskiego Domu Kultury wystąpiły: kabaret „Rydz”, cudownie bawiący 
wszystkich, oraz chór „Echo Leśne”, który pięknie wykonał wiązankę piosenek.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Lilia	Ślusarczyk-Grącka
	 	 	 																																																																																																																																								kierownik	Urzędu	Stanu	Cywilnego
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CELINA I JAN NICIAK

JADWIGA I JÓZEF PIETRASIK

ANNA I KAZIMIERZ PYTEL

MARIANNA I HENRYK STARZYŃSCY

MARIA I HENRYK TYLKA

STANISŁAWA I IRENEUSZ WOŁOSZ

SABINA I ALEKSANDER ZAWADZCY

 

MEDALE  DLA  MAŁŻONKÓW
Jedenastego czerwca br. w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia  Medali „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji medalami dokonał burmistrz Łasku – Gabriel Szkudlarek.

- Dzień dzisiejszy to ważny moment dla Was i Waszych rodzin, ale i społeczności łaskiej. Obchodzicie Państwo piękny jubileusz  60- 
i 50-lecia pożycia małżeńskiego, dając przykład, jak żyć w tych niełatwych przecież dla rodziny czasach. Jesteście Państwo chlubnym wy-
jątkiem, gdyż swoim przykładnym życiem wskazujecie na to, co dobre w naszym życiu, co łączy i buduje. Dziękuję Państwu za codzienną 
pracę, trud, starania o rodzinę i za to wszystko, czego dokonaliście w życiu, dając znakomity przykład innym – słowa te skierował burmistrz 
G. Szkudlarek do dwunastu  par, które świętują Złote Gody i jednej pary świętującej 60-lecie pożycia małżeńskiego, czyli Diamentowe Gody.  

Do tych słów nawiązywały także życzenia złożone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku – Lilię Ślusarczyk–Grącką: - 
Składam Państwu wyrazy uznania i głębokiego szacunku, życząc jednocześnie dużo, dużo zdrowia, radości i spokoju. Bądźcie  przez długie 
lata szczęśliwi w kręgu Waszych dzieci, wnuków i prawnuków.

W tym uroczystym dniu Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” udekorowani zostali Państwo: WANDA i TADEUSZ FUN-
KOWICZOWIE z Wrzeszczewic-Skrejni, WŁADYSŁAWA i HIERONIM GABRYJĄCZYKOWIE z Łasku, BARBARA i MIROSŁAW 
KOPIŃSCY z Łasku, JANINA i MARIAN LUDWISIAKOWIE z Łasku, ANTONINA i WŁADYSŁAW MALĄG z Łasku, CELINA i JAN 
NICIAKOWIE z Kopyści, JADWIGA i JÓZEF PIETRASIKOWIE  z Łasku, ANNA i KAZIMIERZ PYTEL z Łasku, MARIANNA i HEN-
RYK STARZYŃSCY  z Łasku, MARIA i HENRYK TYLKA z Wrzeszczewic-Skrejni, STANISŁAWA i IRENEUSZ WOŁOSZ z Łasku oraz 
SABINA i ALEKSANDER ZAWADZCY z Ostrowa.

 Sześćdziesiąt pięknych lat razem przeżyli  Państwo IRENA i JAN DĘBSCY z Łasku, którzy Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie otrzymali wcześniej, obchodząc 50.  rocznicę ślubu.

Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty i  upominki  od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyja-
ciół Jubilatów. Lampką szampana wzniesiono toast „100 lat” życząc Dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego 
zdrowia.

Specjalnie dla naszych gości na scenie sali widowiskowej  Łaskiego Domu Kultury wystąpiły: kabaret „Rydz”, cudownie bawiący 
wszystkich, oraz chór „Echo Leśne”, który pięknie wykonał wiązankę piosenek.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Lilia	Ślusarczyk-Grącka
	 	 	 																																																																																																																																								kierownik	Urzędu	Stanu	Cywilnego
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NIE TYLKO WALKA Z OGNIEM
Rozmowa z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej 

w Łasku – brygadierem Piotrem Rudeckim
-Dzisiejsza straż pożarna walczy nie 
tylko z ogniem…

- Ogień wciąż pozostaje groźnym 
dla człowieka żywiołem, ale my ratuje-
my także ludzi zagrożonych powodzia-
mi czy wichurami, jesteśmy również 
przy tych, którzy ulegają wypadkom 
drogowym. Jednym słowem, straż jest 
wszędzie tam, gdzie na pomoc oczekuje 
człowiek.
- Rozmawiamy o jubileuszu PSP, ale 
Pan niejako dodatkowo może mó-
wić o swoich osobistych przeżyciach 
i  ocenie straży, wszak jest Pan z  nią 
związany od dziecka…

- Ojciec był w OSP, więc gdy mia-
łem 10-11 lat interesowałem się już 
strażą i  w  miarę dorastania, obserwo-
wałem szybkie zmiany. Dlatego mogę 
powiedzieć, że na moich oczach straż 
zmieniła się radykalnie. Zniknęły gdzieś 
stare samochody pamiętające nawet 
okres międzywojenny, i pojawił się no-
woczesny sprzęt, często specjalistyczny, 
oparty na najlepszych światowych tech-
nologiach. Ten olbrzymi skok widać 
też w  umundurowaniu strażaka, które 
obecnie zapewnia właściwą ochronę 
ratownika. Dlatego dziś z dumą mogę 
powiedzieć, że kieruję jedną z najnowo-
cześniejszych jednostek PSP w regionie  
- Jubileusz 20-lecia PSP prowokuje 
do podsumowań – jaki to był okres 
dla strażaków w Łasku?

- Mówiąc najkrócej – w tym okre-
sie powstało całe zaplecze lokalowe 
i sprzetowe straży, czyli baza niezbędna 
do działania, poczynając od strażnicy 
z  prawdziwego zdarzenia, a  kończąc 
na nowoczesnym sprzęcie gaśniczym 
i  ratowniczym. Właśnie ta baza zade-
cydowała ostatecznie o  możliwościach 
strażaków, umożliwiając szkolenie, ob-
sługiwanie dobrego sprzętu i skuteczne 
przeciwdziałania  pożarom oraz innym 
zagrożeniom. Powiedzmy sobie szcze-
rze, gdyby nie wybudowano strażnicy, 
nie moglibyśmy zrobić cywilizacyjnego 
kroku w przyszłość, bo w starym loka-
lu nie byłoby mowy  ani o godziwych 
warunkach  służby, ani o pełnym i sa-
tysfakcjonującym wykorzystywaniu no-
woczesnego sprzętu.
- Czym dziś jest Państwowa Straż Po-
żarna?

- Jeśli idzie o kadry – dysponujemy 
52 funkcjonariuszami i  2 etatami cy-

wilnymi. O naszej sile w walce z likwida-
cją pożarów, skutków katastrof i  innych 
miejscowych zagrożeń decyduje właściwy 
sprzęt i wyszkolenie ludzi. Od lat dyspo-
nujemy już nowoczesnymi pojazdami, 
m. in. ciężkim samochodem gaśniczym 
marki „Mercedes” bardzo przydatnym 
przy działaniach w  ciężkich warunkach 
terenowych w lasach i na obszarach wiej-
skich. Mamy też nowoczesny podnośnik, 
umożliwiający podejmowanie działań 
ratowniczych na wysokości ponad 25m. 
Dysponujemy również urządzeniami nie-

zbędnymi przy udzielaniu pierwszej po-
mocy, m.in defibrylatorem. 100 procent 
załogi ma za sobą specjalistyczne szkole-
nie medyczne. Oczywiście należy wspo-
mnieć, że przy wielu zdarzeniach zagra-
żających życiu, zdrowiu ludzkiemu oraz 
mieniu wspomagają nas druhowie z  42 
jednostek OSP, dysponujący 68 na ogół 
nowoczesnymi pojazdami ratowniczo-ga-
śniczymi. 
- Dzisiejszą straż trudno nawet porów-
nywać z tą sprzed dwudziestu laty…

- To prawda, bo w  szybkim tempie 
zmienia się całe nasze otoczenie. Zakres 
działania PSP obejmuje nie tylko walkę 
z ogniem, ale i ratownictwo wodne, wy-
sokościowe, chemiczno-ekologiczne czy 
techniczne. Przybywa nowoczesnych dróg 
i  pojazdów, musimy więc ratować ludzi 
poszkodowanych w  wypadkach drogo-
wych, nie brakuje też różnorodnych ma-
teriałów i  substancji chemicznych, które 

stwarzają zagrożenie dla ludzi, nie mó-
wiąc już szerzej o tragediach związanych 
z  naturą i  klęskami żywiołowymi. To 
wszystko sprawia, że współczesny strażak 
musi posiadać szeroką wiedzę w przypad-
ku wielu skomplikowanych zdarzeń. Dla-
tego trafia do nas coraz więcej młodych 
i dobrze wyszkolonych strażaków ze szkół 
pożarniczych. Szukamy też sojuszników 
w  społeczeństwie nie tylko w  szeregach 
OSP – stąd  szeroko rozwijana profilakty-
ka, obejmująca szczególnie dzieci i mło-
dzież.  Dla nich organizujemy pogadanki, 
konkursy i  różnorodne turnieje. Stawka 
wszak jest duża: mniej strat i ofiar. Mimo 
tych wszystkich działań tylko w ubiegłym 
roku w  powiecie łaskim doszło do 619 
zdarzeń, wśród których było 238 poża-
rów, zaś resztę stanowiły tzw. miejscowe 
zagrożenia. W  tym roku do 11 czerwca 
odnotowaliśmy już 300 zdarzeń. 
- Nas, szarych zjadaczy chleba, intere-
suje szczególnie ratowanie ludzkiego 
życia jeszcze przed przybyciem lekarza.

- To swoisty znak czasu, bo rzeczywi-
ście przed laty w przypadku poszkodowa-
nych, np. w wypadku drogowym, czeka-
no na przybycie karetki pogotowia, teraz 
natomiast strażacy natychmiast przystę-
pują do udzielania pomocy przedme-
dycznej, która niejednokrotnie decyduje 
o życiu rannego.
- Jaka będzie straż pożarna przyszłości?

- Dziś pożary stanowią około 60 pro-
cent naszych interwencji i  tak zapewne 
będzie jeszcze długo, ale przybywać bę-
dzie nowych dodatkowych zadań, choć-
by związanych z  budową nowoczesnych 
arterii komunikacyjnych, za czym musi 
iść poprawa warunków naszej służby, do-
skonalenie form i metod działania, szcze-
gólnie rozpoznawczego. W  przypadku 
Łasku zaplecze lokalowe mamy dobre, ale 
należy je unowocześniać choćby poprzez 
termomodernizację strażnicy i zaopatrze-
nie w  coraz nowocześniejszy sprzęt. To, 
co dziś jest nowoczesne i wystarcza na na-
sze potrzeby, jutro może się okazać prze-
starzałe i niewystarczające.
- A  najbliższe kolejne dwudziestole-
cie…

- Trudno przewidywać, ale już dziś 
możemy sobie życzyć, abyśmy nie stali 
w miejscu i abyśmy bezustannie rozwią-
zywali problemy PSP i  społeczeństwa, 
współdziałając owocnie z około 1,5 tysią-
ca druhów OSP.

                                                     (P)
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CZY LAS MOŻE ZAGROZIĆ?
Las jest złożonym ekosystemem, z którego przeciętny człowiek zna tylko niewielki fragment. W zaskakujący czasem sposób potrafi 
stać się niebezpieczny. Dlatego warto zagrożenia poznać przed wyjściem na wymarzoną eskapadę. Zarówno miejska, jak i leśna 
dżungla kryją w sobie wiele niespodzianek. Znając je wcześniej, unikniemy niepotrzebnych rozczarowań.

 

NIE JEDZ I NIE ZRYWAJ TEGO,
CZEGO NIE ZNASZ

Zatruciom w  lesie, wyłączając zatrucia 
grzybami, bardzo często ulegają dzieci. Letni 
czas sprzyja wypadom za miasto na jagody 
i poziomki. To głównie, zbierane przez ludzi, 
dary lasu. Dzieci często nie rozróżniają jagód 
od wielu innych owoców, których w  tym 
okresie w lesie nie brakuje. Rzadko kto zdaje 
sobie sprawę, że aktualnie pięknie kwitnąca 
konwalia majowa jest rośliną zarówno lecz-
niczą, jak i silnie trującą. Po przekwitnięciu 
kwiatów na roślinach pojawiają się czerwo-
ne owoce. Śmiertelne zatrucie u dzieci może 
wystąpić już po zjedzeniu kilku jagód kon-
walii, a u dorosłych po zjedzeniu więcej niż 
30 jagód. Rzadko spotykany w  lesie, choć 
chętnie sadzony w przydomowych ogrodach, 
cis we wszystkich częściach, oprócz czerwo-
nej osnówki, zawiera duże ilości trującej tak-
syny. Związek ten jest jednocześnie podstawą 
leków stosowanych w leczeniu nowotworów. 
Ogromna część leków z tzw. medycyny ludo-
wej jest pomocnicza w  leczeniu, równocze-
śnie w określonych dawkach może być silnie 
trująca. Wszystko zależy od tego, czy znamy, 
potrafimy rozróżnić i odpowiednio wykorzy-
stać dary lasu.

Warto uczulić dzieci, by nie próbowały 
wszystkich spotkanych w lesie ładnie wyglą-
dających owoców. Zbierając jagody pamię-
tajmy o zagrożeniu bąblowicą. Jest to bardzo 
nieprzyjemna postać tasiemca, którym zara-
zić się można spożywając, zanieczyszczone 
lisimi odchodami, jagody. W bardzo prosty 
sposób można się uchronić przed chorobą – 
wystarczy przed zjedzeniem przepłukać jago-
dy w wodzie.

 
DO LASU – DOBRZE SIĘ UBIERZ

Od wielu lat zagrożenie kleszczami nie 
występuje już tylko w  lesie. Nawet podczas 
spaceru z  psem w  mieście można złapać 
kleszczowego „pasażera na gapę”. Kleszcze 
po prostu są wokół nas, trzeba się do tego 
przyzwyczaić i  bez zbędnych emocji zrobić 
wszystko, aby zminimalizować możliwość 
bliższego z nimi spotkania. Wbrew pozorom 
nie jest to takie trudne. Do lasu zawsze trze-
ba ubierać się odpowiednio. Zakładać długie 
spodnie i  długi rękaw. Dobrym sposobem 
jest kaptur na głowie. Kleszcz jest zwierzę-
ciem dość wybrednym i  zanim znajdzie 
odpowiadające mu (najcieplejsze) miejsce 
do ugryzienia, dość długo błądzi po naszym 

ciele. Jeśli będziemy dobrze ubrani, w znaczny 
sposób utrudnimy mu tę wędrówkę. Zawsze 
po przyjściu z  lasu należy dokładnie obejrzeć 
całe ciało. W większości przypadków znajdzie-
my kleszcza spacerującego. Szczególnie dzieci 
należy obejrzeć „od stóp do głów”. Jeśli nie 
potrafimy poradzić sobie z wyjęciem kleszcza, 
udajmy się do najbliższego punktu medyczne-
go. Najgroźniejsze w kontakcie z kleszczem jest 
przetrzymanie go wbitego w nasze ciało. Nigdy 
nie stosujemy olei, masła czy innych produk-
tów do wyciągania pajęczaka. W  ten sposób 
doprowadzimy do zwrócenia do ciała gospo-
darza wszystkiego, co zjadł, włącznie z drobno-

ustrojami chorobotwórczymi, wirusami.

KOMARY, OSY, SZERSZENIE

Wszystkie latające i brzęczące przy uszach 
stworzenia skutecznie potrafią obrzydzić każdą 
wycieczkę do lasu. Półki sklepowe uginają się 
pod natłokiem produktów je odstraszających. 
Bardzo ważne jest, aby skórę potraktowaną ta-
kimi specyfikami dokładnie umyć po powrocie 
do domu. Zawierają one wiele substancji, któ-
re mogą przenikać przez skórę, dlatego zawsze 
warto po prostu wziąć prysznic. Załatwi to za-
równo sprawę kleszczy, jak i środków odstrasza-
jących komary.

ZWIERZĘTA DO OGLĄDANIA, NIE DO 
DOTYKANIA

W trakcie wędrówek można spotkać małe 
i  większe zwierzęta. Zwykle zanim zdążymy 
wyciągnąć z  torby aparat, już nam uciekną. 
Zawsze jednak trzeba pamiętać, że to my je-
steśmy gośćmi w ich domu. Zróbmy wszystko, 
aby czuły się w nim komfortowo. Jeśli zdamy 

sobie sprawę, że nawet spotkana na leśnej ścież-
ce żmija boi się bardziej nas, niż my jej, spacer 
skończy się dla nas bezpiecznie i  przyjemnie. 
Zawsze przy spotkaniu z leśną zwierzyną trzeba 
zachowywać się spokojnie. Spotykając w  lesie 
dziki, sarny, lisy czy węże najlepiej zostawić je 
w spokoju. Odwrócić się i pozwolić, aby każde 
z nas poszło w swoją stronę.

 
GDY JUŻ NIE WIESZ, 

GDZIE JESTEŚ...

Wbrew pozorom zagubienia w  lesie zda-
rzają się często. Podstawa to nie tracić gło-
wy. Większość z  nas ma telefon komórkowy, 
a  w  lesie coraz rzadziej zdarzają się miejsca, 

w których nie ma zasięgu. Po wezwaniu pomo-
cy dużą trudność sprawia choćby przybliżone 
wskazanie miejsca, w  którym się znajdujemy. 
Gdy zgubimy się w lesie i nie mamy już nadziei 
na odnalezienie drogi powrotnej, starajmy się 
nie krążyć w kółko. Każdy las w Polsce podzie-
lony jest siecią dróg. Najlepiej znaleźć drogę 
wyglądającą na uczęszczaną i nią podążać. Naj-
lepszym punktem orientacyjnym jest słupek 
oddziałowy. Podając numery znajdujące się 
z  każdej strony takiego słupka, ułatwimy po-
szukującym znalezienie właściwego kierunku 
do poszukiwanego.

OSTROŻNIE Z OGNIEM, A ŚMIECIOM 
STANOWCZE NIE!

Wycieczka do lasu zawsze powinna być 
miłym i  sympatycznym wydarzeniem. Posta-
rajmy się, żeby czuć się w nim bezpiecznie. Zo-
stawmy go też w stanie, jakim zastaliśmy. Nie 
zostawiajmy po sobie śmieci. Tak, żeby zawsze 
móc wrócić do czystego i  pachnącego lasem 
miejsca.

   
   RDLP Łódź

Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
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P O W R Ó T D O  K O R Z E N I
Tak właśnie można najkrócej nazwać to, co działo się tego dnia w Sedziejowicach, gdzie odbywał 
się Międzypowiatowy  Przegląd Folklorystyczny Województwa  Łódzkiego 2012. Organizatorem 
imprezy był miejscowy Gminny Ośrodek Kultury. Nadzór merytoryczny nad imprezą sprawował 
Łódzki Dom Kultury. Celem festiwalu była ochrona i  kultywowanie tradycyjnej muzyki, tańców 
i pieśni, poprzez ich popularyzację i edukację młodego pokolenia.

Uczestnikami byli wykonawcy z  po-
wiatów województwa łódzkiego: łaskiego, 
łęczyckiego, wieluńskiego, poddębickiego, 
zduńskowolskiego oraz zespoły z  samych 
Sedziejowic. Wykonawcy zaprezentowali się 
w kategoriach: zespoły śpiewacze, zespoły ta-
neczne autentyczne i  opracowane,   kapele 
podwórkowe, kapele opracowane, pary ta-
neczne, soliści śpiewacy.

Wykonawcy mogli zaprezentować folk-
lor regionów Polski. Preferowany był folklor 
Polski środkowej w  pieśni, tańcu, muzyce 
ludowej. Regulamin dopuszczał prezentację 
folkloru innych regionów Polski oraz tańców 
narodowych.

W   kategorii „Zespołów śpiewaczych” 
jury przyznało  5 równorzędnych nagród 
I dla zespołów śpiewaczych: „Opojowianie”, 
”Włościanie”, „Strzelce”,  „Jezioranki”,  „Du-
kat”; 3 równorzędne II nagrody dla zespołów 
śpiewaczych: „Znad Swędrni”, „Z Naramic”, 
„Ostrowiacy”;  4 równorzędne nagrody III  
dla „ Polesianek”, „Sędziejowianek”, Grupy 
z Białej, „Dziecięcego Zespołu Obrzędowego 
z  Chojnego. W  kategorii „Zespoły Tanecz-
ne” nie przyznano nagrody I, były dwie rów-
norzędne nagrody II dla zespołu z Chojnego 
i Bałdrzychowian, a także 2 równorzędne na-
grody III dla „Ziemi Sędziejowickiej” i „Sie-
radzan”. Tu przyznano również wyróżnienia 
dla „Małych Sędziejowiczan”  i  Zespołu 
Dziecięcego z Raczyna. W kategorii „Kapel 

ludowych” I nagrody nie przyznano, II na-
groda przypadła Sieradzkiej Kapeli Ludowej, 
a dwie równorzędne III nagrody przyznano: 
„Grabianom” oraz „Bałdrzychowianom”. 
W  kategorii „Soliści śpiewacy” I  nagrodę 
wygrała Janina Adamczyk z Dębiny, a dwie 
równorzędne III nagrody przypadły: Irenie 
Świercz z Opojowic i Sabiny Treli z Kliczko-
wa Małego. Kategoria „Pary taneczne” przy-
niosła 2 równorzędne nagrody dla państwa 
Kucharskich oraz Masierowskich.

Festiwal  był w  całości finansowany 
w ramach projektu LGD „Dolina Rzeki 
Grabi”. Dodatkową atrakcję stanowiły 
prezentacje rękodzieł artystycznych pań  
z  Grabna, a  także tradycyjne potrawy 
wystawione przez radę sołecką z Kozub. 
Resztę dnia i  wieczoru przybyli goście 
spędzili przy dźwiękach muzyki kapeli lu-
dowej „Sędziej” oraz zespołów: „Romans”  
i  „Abba Show”.

   Grzegorz Brożyński

Z Ł O T E  G O D Y
To była niezwyczajna uroczystość w sędziejowickim Gminnym Ośrodku Kultury. 
Tego dnia  (18 maja) spotkało się 8 par małżeńskich świętujących złote gody.

Przewodniczący Rady Gminy Wa-
cław Ułański, wójt  Jerzy Kotarski, sekre-
tarz gminy  Mirosław Potasiak, zastępca 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ka-

tarzyna Kardas-Sobczak oraz kierownik 
USC Alina Oleszczak złożyli dostojnym 
jubilatom   gratulacje i życzenia długich 
lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzin-

nym szczęściu. Parom 
małżeńskim wręczono 
medale „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” 
przyznane przez prezy-
denta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Jubilaci otrzy-
mali również  kwiaty.

Spotkanie odbyło 
się w bardzo miłej  at-
mosferze. Były życze-
nia, odśpiewano „ Sto 
lat”, wypito  tradycyjną  

lampkę  szampana. Po części oficjalnej 
Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny po-
częstunek.

Goście z uwagą i wzruszeniem obejrzeli  
część  artystyczną, przygotowaną i  przedsta-
wioną  przez artystów z  Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sędziejowicach. Kapela Podwór-
kowa „ Sędziej” odśpiewała Jubilatom 100 
lat i zaprosiła do wspólnej zabawy. Prawie  
wszystkie pary małżeńskie obchodzące złote 
gody skorzystały z tego zaproszenia i tak, jak 
przed 50 laty, zatańczyły  wspólny taniec.

W uroczystości udział wzięły następu-
jące pary:  Zofia i Mirosław Białkowscy, 
Zofia i Marian Cybulscy, Janina i Jan Kar-
dasowie, Józefa i Henryk Materkowie,  Ste-
fania i Jan Nowaccy,  Anna i Józef Surowi, 
Barbara i Roman Wdowińscy. Irena i Ry-
szard Ziółkowscy. Wszystkim Jubilatom 
gratulujemy i życzymy dobrego zdrowia 
oraz kolejnego podobnego święta.

            Alina Oleszczak
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Sędz ie jowiczan ie  gra l i  w  Wadowicach
Z okazji urodzin papieża Polaka (18 maja) sędziejowicka orkiestra dęta odwiedziła jego rodzinne miasto Wadowice. Od 13 lat 
bowiem zawsze w tym dniu na wadowickim rynku odbywa się niezwykły koncert połączonych orkiestr z całej Polski zatytuło-
wany „Strażacy błogosławionemu Janowi Pawłowi II w hołdzie”.

Nasza orkiestra uczestniczyła w zlocie 
po raz pierwszy. Pomysłodawcą i organi-
zatorem przedsięwzięcia jest Zarząd OSP 
Chocznia, małej miejscowości obok Wa-
dowic. Jak co roku orkiestry licznie przy-
były na plac przy OSP, gdzie odbyła się 
wspólna próba ponad 60 orkiestr. Po połu-
dniu orkiestry w przemarszu gwiaździstym 
wmaszerowały z muzyką na wadowicki 
rynek, gdzie uczestniczyły w uroczystej 
mszy św. Po niej odbył się  niezwykły 
koncert. Niezwykłym nazwali go sami 
uczestnicy, ponieważ usłyszeć 60 orkiestr 
dętych grających razem, to naprawdę prze-
życie nie do opisania, a być wśród wyko-
nawców, to nie lada wyczyn, ale przede 
wszystkim zaszczyt. 

- Sędziejowicka orkiestra - mówi ka-
pelmistrz Anna Gronowska -  przygoto-
wywała się do występu w Wadowicach 
od około 3 miesięcy. Po  zgłoszeniu chęci 
udziału w koncercie otrzymaliśmy nuty, 
których musieliśmy się po prostu nauczyć. 
A było się czego uczyć, bo to ponad 30 
utworów, niektóre z nich wcześniej wyko-
nywaliśmy, ale wielu musieliśmy się uczyć 
od podstaw. Był to dla nas okres ciężkiej 
pracy, ale efekt był bardzo satysfakcjo-

nujący. Dlatego też dziękuję wszystkim 
moim muzykom za czas poświęcony na 
dodatkowe próby i cierpliwość, bo nie za-
wsze było łatwo.

W koncercie orkiestry wykonały wie-
le znanych utworów, m. in. ulubiony utwór 
papieża „Barka”. Było wiele pieśni ko-
ścielnych odegranych podczas mszy św. 
i inne utwory świeckie. Sędziejowicka 

orkiestra  wzbudziła powszechny zachwyt  
uczestników i słuchaczy, nie tylko swymi 
pięknymi białymi strojami, ale również 
muzyką i śliczną sekcją werblistek, które 
na wadowickiej ziemi debiutowały w sze-
regach naszej orkiestry, i -  jak zdradziła 
nam pani kapelmistrz – spisały się znako-
micie. 

                                                    A.G.

Karkonosze 
bez tajemnic

W pierwszych dniach czerwca pracownicy 
Urzędu Gminy w Sędziejowicach oraz gmin-
nych jednostek organizacyjnych wyjechali 
na wycieczkę w Karkonosze. Wyjazd dostar-
czył wszystkim niezapomnianych wrażeń, 
których źródłem były przepiękne widoki 
roztaczające się ze Śnieżki na całą Kotlinę 
Jeleniogórską.

Pierwszego dnia udało nam się odwiedzić 
niezwykłe Muzeum Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska, którego eksponaty dały poznać przedsmak 
innych atrakcji naszej wycieczki. Można było zoba-
czyć wszystkie najważniejsze zabytki tej okolicy w 
odpowiedniej skali w wersji mini. Udało nam się rów-
nież dotrzeć do wodospadu „Podgórnej” w Przesiece, 
gdzie wykonaliśmy wiele pamiątkowych zdjęć. Ko-
lejnego dnia czekała nas największa atrakcja całego 
wyjazdu: wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę, 
zdobycie najwyższego szczytu Sudetów – Śnieżki, a 
także zejście z wysokości 1602 m. na niziny. Trze-
ciego dnia zwiedziliśmy kopalnię uranu, w której 
mogliśmy zobaczyć  wiele niezwykłych minerałów 
i doświadczyć nowych zjawisk. Dodatkowo dało 
się poczuć powiew historii, szczególnie wśród ruin 
zamku w Bolkowie. Wszystkich uczestników wy-
cieczki najbardziej jednak urzekły górskie krajobrazy.                                                                                                                                      
                             B.M.

100 lat   Weroniki Nowińskiej
27 maja  Pani Weronika Nowińska, mieszkanka Brzesk, ukończyła 100 lat. Był okazały tort,  zapłonęło na 
nim  100 świec… Na   rodzinne przyjęcie zaproszono aż 30 osób. Jubilatka sama zdmuchnęła je wszystkie, 
co jest bardzo dobrą wróżbą. Kolejnego dnia wizytę pani Weronice złożył wójt gminy – Jerzy Kotarski, 
przedstawicielki KRUS-u, kierownik GOPS – Aleksandra Andrysiak, pracownik socjalny – Elżbieta Ko-
zieł oraz kierownik GBP – Beata Magdziak. Jubilatka otrzymała List gratulacyjny od premiera Donalda 
Tuska,  drugi od wójta oraz przepiękne kwiaty. GOPS w Sędziejowicach ofiarował jej miękki, ciepły koc.

- Weronika Nowińska, córka Mateusza i Ma-
rianny Sobczaków, urodziła się 27 maja 1912 r. we 
wsi Jeziorko, gm. Zapolice” – opowiada Barbara 
Mostowska, córka pani Weroniki. - Dzieciństwo 
i lata młodzieńcze spędziła wraz z czworgiem ro-
dzeństwa w rodzinnej miejscowości. Po zamążpój-
ściu za Józefa Nowińskiego zamieszkała w Brze-
skach, w gminie Sędziejowice. Prowadzili własne 
gospodarstwo rolne. Pomagali im: syn Jan i córka 
Barbara. Pani Weronika od najmłodszych lat wy-
kazywała zdolności artystyczne. Pięknie haftowała 
i wyszywała serwety. Szyła sukienki, bluzki, koszule 
męskie, a nawet spodnie. Dziś cieszy się względnie 
dobrą sprawnością fizyczną, dobrym wzrokiem i słu-
chem oraz wspaniałą pamięcią. Zadziwia wszystkich, 
gdy recytuje zapamiętuje ze swojej szkoły wiersze, 
m.in. fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, 
szczególnie ten opisujący piękno litewskich lasów. 
Dewizą pani Weroniki jest spokojne, oszczędne ży-
cie, zgodne z naturą, modlitwą, uśmiech i życzliwość 
wobec innych  ludzi – kontynuuje. 

Pani Weronika urodziła dwoje dzieci, do-
czekała 3 wnuków oraz 6 prawnuków. Codzien-
nie zajmują ją drobne domowe prace, nigdy nie 
zapomina o modlitwie. Nie zastanawia się, co 
przyniesie los, przyjmuje wszystkie jego wyro-
ki z pokorą i spokojem. Nie myśli też o kresie ży-
cia… Uważa, że należy jak najlepiej spożytkować 

ofiarowane przez Boga przymioty. Nie przyjmuje 
żadnych leków, nie nosi okularów, nie chodzi do 
lekarza. Ostatnio widziała go 16 lat temu… Wszyst-
kim serdecznie dziękuje za pamięć i dobre słowo.                                                                                                                                           
                                                    

Najważniejsze	jest	to,	by	gdzieś	istniało	to,			czym	się	żyło.	
	I	zwyczaje,	i	święta.	I	dom	pełen	wspomnień.

Antoine de Saint -Exupery                                                                                 
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15 - LECIE MUZEUM HISTORII ŁASKU
Najważniejsze	jest	to,	by	gdzieś	istniało	to,			czym	się	żyło.	

	I	zwyczaje,	i	święta.	I	dom	pełen	wspomnień.
Antoine de Saint -Exupery                                                                                 

14 czerwca 1997 roku w zaadaptowa-
nych pomieszczeniach piwnicznych Bi-
blioteki Publicznej dokonano  uroczy-
stego otwarcia Muzeum Historii  Łasku.  
Powstało     z  inicjatywy miłośników hi-
storii ziemi łaskiej i  ówczesnej dyrektor  
biblioteki Krystyny Kosierb. Pomysł 
poparły  władze miasta, były burmistrz 
Andrzej Owczarek i przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Olszewski.  

Muzeum powstało w bibliotece,  po-
nieważ  mieszkańcy Łasku     i okolic  tutaj  
przynosili pamiątki rodzinne: stare foto-
grafie, widokówki, dokumenty i przedmio-
ty. W 1996 roku  zorganizowano  pierwsze 
wystawy w oparciu o zgromadzone mate-
riały:  „Na progu niepodległości” i  „Stary 
Łask w dokumencie i fotografii”, które sta-
ły  się  początkiem  pierwszej ekspozycji 
muzealnej. Piwnica biblioteki  została  tak 
zaaranżowana,  by  można było wyekspo-
nować   zbiory w ciągu  chronologicznym   
- od pradziejów ziemi łaskiej po współ-
czesność. Działy tematyczne prezentują  
zabytki archeologiczne, etnograficzne, do-
kumenty  i eksponaty dotyczące   II woj-
ny światowej, oddziału Rzymian Łaskich, 
łaskich rzemieślników, Żydów, rodu Ła-
skich i historii lotnictwa  na ziemi łaskiej.    

15 lat działalności to  1661 zinwen-
taryzowanych  eksponatów oraz 106 te-
czek tematycznych, zawierających  bogaty 

zbiór dokumentów: map, fotografii do-
tyczących życia kulturalnego i społecz-
nego miasta, zabytków, historii łaskich 
rodzin, szkół, organizacji, stowarzy-
szeń i zakładów pracy. Na ich podsta-
wie powstało kilka prac licencjackich 
i magisterskich.  Ta liczba oraz wartość  
zgromadzonych zbiorów to zasługa 
bezinteresownych mieszkańców ziemi 
łaskiej. 

Dzięki pomocy sponsorów odre-
staurowane zostały cztery obrazy olej-
ne oraz zabytkowy stół, krzesła i ław-
ka  szkolna z lat 50. XX w. W oparciu 
o ekspozycję  prowadzimy lekcje histo-
ryczne dla dzieci i młodzieży. Szcze-
gólny nacisk kładziemy na aspekt wy-
chowawczy i edukacyjny,  aby młodzi 
ludzie dorastali   w duchu   poszanowa-
nia dla historii naszych przodków i na-
szego miasta. Chcemy    w nich zaszcze-
pić ciekawość i pasję do poszukiwania 
i odkrywania przeszłości. 

Tylko w  ostatnich trzech latach 
odwiedziło nas 1300 osób, odbyło się 
38 lekcji muzealnych i 4 wystawy hi-
storyczne oraz wydaliśmy 5 publika-
cji.  Powodzenie  edukacji regionalnej  
utwierdza  nas   w przekonaniu,  że 
należy  dbać o przeszłość i „ożywiać” 
historię. 

Posiadając tak bogate zbiory, 

w 2010 roku  przystąpiliśmy do projektu 
prowadzonego przez Ośrodek Karta pt. 
„Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej”. 
Dzięki temu nasi pracownicy zapoznali 
się  ze specyfiką tworzenia cyfrowego 
archiwum społecznego oraz z prawnymi 
i technicznymi aspektami digitalizacji 
muzealiów. Na  naszej stronie interne-
towej w zakładce CATL  mogą Państwo 
zapoznać się z pierwszymi  dokumenta-
mi  udostępnionymi  elektronicznie, są to 
widokówki z czasów  zaborów i sprzed II 
wojny światowej oraz dokumenty prze-
kazane przez panią Stanisławę Kobie-
lewską  wywiezioną   w czasie okupacji 
do Niemiec. W opracowaniu znajdują się  
kolejne eksponaty.                                                                                                                          

Tak w dużym skrócie można pod-
sumować 15 lat działalności Muzeum 
Historii Łasku, miasta ze średniowiecz-
nym rodowodem, wieloma znakomi-
tymi  łaskowianami i  bogatą historią , 
którą należy się szczycić. Placówka sta-
ła się łącznikiem  między przeszłością,   
a teraźniejszością, integrując lokalne 
środowisko i utrwalając pamięć o mie-
ście   i ludziach, którzy w nim żyli.     

Jubileuszowe obchody  już za nami, 
odbyły się 14 czerwca z udziałem go-
ści, wśród których był m.in. burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek, zastępczyni 
burmistrza Janina Kosman, przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych instytucji, 
stowarzyszeń i organizacji oraz szcze-
gólnie witani darczyńcy,   a także miło-
śnicy historii ziemi łaskiej. Nie zabrakło 
wspomnień, gratulacji i  urodzinowego 
tortu. 

Pragnę podziękować  wszystkim 
osobom i  instytucjom,  dzięki którym 
nasze muzeum może działać. Szczególne 
podziękowania  należą się darczyńcom, 
którzy  przez te lata przekazali ekspona-
ty  i pomagali w tworzeniu placówki, to 
już 127 osób, ostatnio dołączyli do tego 
grona: Marek Hebel, Halina Kalwińska, 
Stanisława Kobielewska, Robert Osuch, 
Tadeusz Podemski, Stanisław  Sobieraj 
i Andrzej Sznajder. Dziękuję również 
pracownikom biblioteki i muzeum za ich 
zaangażowanie  w tworzenie ciekawego 
wizerunku placówki.    

Podziękowania kieruję też do władz  
miasta, które w trosce   o przyszłość  
Muzeum  Historii Łasku  zdecydowały 
o jego przeniesieniu do nowego  lokalu 
przy Pl. 11 Listopada 7. Mamy nadzie-
ję, że za dwa lata będziemy świętować  
otwarcie nowej siedziby. 

                 	Bożena	Trocka-Dąbrowa
fotoreportaż	z	uroczystych	obchodów		15-lecia	
Muzeum	Historii	Łasku	-	patrz	str.	32
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HONORY DLA 
STRAŻAKÓW

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
W życiu każdej szkoły są zwykłe dni nauki i te dni wyjątkowe, ważne dla każdego ucznia i nauczy-
ciela. Takim właśnie dla naszej społeczności szkolnej był dzień 18 maja 2012 r., kiedy obchodzili-
śmy 3. rocznicę nadania naszej placówce imienia Jana Pawła II. Dla uświetnienia tej uroczystości 
zorganizowano kilka imprez związanych z naszym patronem. Motywem przewodnim obchodów 
w tym roku były pielgrzymki papieża.

Pani Zdzisława Czyż z grupą uczennic z klasy IIa przygotowała montaż słowno – muzyczny pt. 
„Papież – pielgrzym”, który obejrzeli wszyscy uczniowie. Mariola Farny i  Lidia Zawadzka zorganizowa-
ły wystawę pod tym samym tytułem, przedstawiającą fotografie i plakaty  z  pielgrzymek papieża oraz 
książki odwołujące się do tych wydarzeń. 

Imprezy dotyczące obchodów rocznicy nadania szkole imienia zostały uświetnione przez dekoracje 
wykonane przez Ewę Pieluchę, która już tradycyjnie w ważnych momentach dla  naszego gimnazjum 
przygotowuje oprawę plastyczną do akademii i konkursów.

Uwieńczeniem  uroczystości był I Międzygimnazjalny Konkurs „Jan Paweł II - z Wadowic do 
Rzymu” zorganizowany przez Ewelinę Nowicką, Agnieszkę Marciniak i  Mariolę Farny. Konkurs zo-
stał objęty honorowym patronatem przez burmistrza Łasku i proboszcza parafii pod wezwaniem św. 
Faustyny Kowalskiej - księdza Jarosława Wojtalę. Do konkursu, oprócz naszego gimnazjum, zgłosili 
się uczniowie z PG w  Kwiatkowicach, PG nr 1 w Łasku. Młodzież rywalizowała ze sobą w jedenastu 
konkurencjach: były pytania   o różnej tematyce i różnym stopniu trudności, zdjęcia do rozszyfrowania 
i złożenia (puzzle), pojawiły się też kremówki. Zadaniem uczestników było zjedzenie ulubionych ciastek 
papieża w jak najkrótszym czasie. 

Konkurs zakończył się zwycięstwem   uczniów naszego gimnazjum, którzy byli po prostu dobrze 
przygotowani i  dopisało im  szczęście przy losowaniu  pytań. 

Szkoły biorące udział w konkursie oraz wszyscy uczniowie otrzymali  nagrody książkowe,  dy-
plomy, a ich opiekunowie podziękowania. Fundatorami nagród byli: burmistrz Łasku, którego repre-
zentował Jan Cybułka  oraz ksiądz Jarosław Wojtal - proboszcz parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej, 
którego reprezentował ksiądz Emanuel Stańczyk.  Za rok planujemy drugą edycję konkursu, tym razem 
dotyczącą pontyfikatu Jana Pawła II.

                Agnieszka Marciniak, Ewelina Nowicka, Mariola Farny - PG nr 2

TAK SIĘ BAWI ORCHÓW!
W ostatnią niedzielę maja obok Domu Ludowego w Orchowie odbył się festyn z okazji Dnia 
Matki i Dnia Dziecka. I nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że była to pierwsza 
tak duża impreza tego typu w tej maleńkiej wsi. Zeszłoroczny piknik zorganizowany przy okazji 
otwarcia placu zabaw dla dzieci przebiegał dość skromnie i chyba nikt wtedy nie wierzył, że 
w takim miejscu jak Orchów uda się zrobić coś z większym rozmachem.

A jednak okazało się, że można! Wielkim wy-
siłkiem pań z  Koła Kobiet Wiejskich (które działa 
w Orchowie od roku), bez pomocy władz samorzą-
dowych i  mimo braku entuzjazmu ze strony wielu 
osób – udało się zorganizować wspaniały rodzinny 
piknik, na którym każdy znalazł dla siebie jakąś 
atrakcję. Był bogato zaopatrzony bufet (przeką-
ski z  grilla, swojski chleb ze smalcem, wyśmienite 
ciasta domowego wypieku, słodycze, napoje itd.), 
były występy artystyczne ze specjalną dedykacją dla 
wszystkich mam z okazji ich święta, pokazy sporto-
we, cudowne zabiegi kosmetyczne dla pań, konkursy 
dla dzieci, wata cukrowa i zabawa taneczna do póź-
nej nocy. Była też scena  z prawdziwego zdarzenia, 

na której każdy chętny mógł spróbować swoich sił 
w tańcu lub śpiewie.  

Wyjątkowa kapryśna w  ostatnim czasie aura 
także sprzyjała tego dnia i  także dzięki temu festyn 
przyciągnął naprawdę sporą liczbę mieszkańców. Pod-
sumowując – należy uznać tą imprezę za duży sukces 
organizacyjny tym bardziej, że był to naprawdę bardzo 
gorący okres. Koło przygotowało przecież  stoisko na 
Jarmark Łaski oraz prezentowało się na  „Festiwalu 
Smaków” w łódzkiej Manufakturze. Obserwując wiel-
ki zapał i  zaangażowanie pań z  orchowskiego Koła, 
można oczekiwać kolejnych przedsięwzięć zmierza-
jących do ożywienia życia społecznego i kulturalnego 
wsi.          Magda Kelnerowska 

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka 
zbiegły się w tym roku z jubileuszem zwią-
zanym z XX rocznicą powołania Państwowej 
Straży Pożarnej. Uroczystość z tych okazji  
zainaugurowała msza w łaskiej kolegiacie, 
którą w intencji strażaków powiatu odpra-
wił ks. Jarosław Wojtal, kapelan strażaków.

Następnie przed obeliskiem z tablicą pamiąt-
kową poświęconą strażakom ziemi łaskiej delega-
cje PSP oraz OSP złożyły wiązanki kwiatów. 

Podczas uroczystości awanse na wyższe stop-
nie służbowe otrzymało 8 strażaków Komendy 
Powiatowej PSP: na stopień kapitana - mł. kpt. 
Tomasz Rudecki, aspiranta sztabowego - st. asp. 
Sylwester Nowak, aspiranta - mł. asp. Adam Sta-
siak, młodszego ogniomistrza - st. sekc. Jarosław 
Brocki, st. sekc. - Robert Bednarek, st. sekc. - Nor-
bert Kucharski, starszego strażaka - str. Damian 
Krawczyk, str. Łukasz Gwis. 

Wręczono także odznaczenia państwowe 
przyznane przez prezydenta RP – Brązowy Krzyż 
Zasługi otrzymali: dh Ryszard Szczubiałkiewicz 
i dh Czesław Wilczyński. Natomiast minister 
spraw wewnętrznych nadał Srebrną Odznakę 
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dh 
Tomaszowi Mielczarkowi oraz Brązową  st. kpt. 
Waldemarowi Kędziakowi, kpt. Markowi Szym-
borskiemu, st. asp. Waldemarowi Kostrzewie i dh 
Michałowi Nowakowi. Aktu wręczenia odznaczeń 
dokonał wicewojewoda łódzki Paweł Bejda wraz 
z zastępcą łódzkiego komendanta wojewódzkiego 
PSP  bryg. Mariuszem Koniecznym i senatorem 
Andrzejem Owczarkiem. 

W uznaniu szczególnych zasług za długo-
letnią aktywną działalność na rzecz OSP uchwałą 
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP 
„Złotym Znakiem Związku” odznaczeni zosta-
li: bryg. Piotr Rudecki i  dh Kazimierz Jawniuk. 
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku 
OSP RP Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza odznaczeni zostali: kpt. Włodzimierz 
Konieczny, dh Jan Cymerman i dh Władysław 
Tomczyk. 

Jednocześnie w uznaniu zasług za wielolet-
nią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, 
uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP w Łodzi Medalami „Za-
służony dla pożarnictwa” odznaczonych zostało 9 
druhów OSP.

Z okazji jubileuszu XX-lecia Państwowej 
Straży Pożarnej za działalność na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej oraz Krajowego Systemu Ra-
towniczo Gaśniczego – komendant główny  PSP 
wyróżnił dyplomem okolicznościowym 8 straża-
ków tutejszej Komendy oraz uhonorował medalem 
okolicznościowym 18 osób, instytucji i firm wspie-
rających działalność PSP.

Uroczyste obchody Dnia Strażaka uświetniła 
Orkiestra Dęta z OSP Kwiatkowice.

Na zakończenie obchodów odbyła się defila-
da pododdziałów PSP i OSP.

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

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

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

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, oznaczonych numerami:
        nr 501/11 o pow. 19 m  wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej  nr 501/10

cena wywoławcza  -  3.177,-zł.   – wadium w wysokości – 320 zł
nr 501/12 o pow. 19 m  wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej  nr 501/10

cena wywoławcza  -  3.177,-zł.  – wadium w wysokości – 320 zł
nr 501/13 o pow. 19 m  wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej  nr 501/10

cena wywoławcza  -  3.177,-zł.  – wadium w wysokości – 320 zł
nr 501/23 o pow. 19 m  wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej  nr 501/10

cena wywoławcza  -  3.177,-zł.  – wadium w wysokości – 320 zł
nr 501/24 o pow. 19 m  wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej  nr 501/10

cena wywoławcza  -  3.177,-zł.  – wadium w wysokości – 320 zł.
 Cena wylicytowana działki zostanie powiększona o należny podatek  VAT  wynoszący 23%. 
 

Przetarg odbędzie się w 20 lipca 2012 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 zagospodarowa-

nia 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. 
 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 12 lipca 2012 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu. 
2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu 

osobę prawną lub 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 
okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

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

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

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

dzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758).
 Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel. (43)  676-83-40  lub  676-83-41. 
 Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
 Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl
 

 B U R M I S T R Z    Ł A S K U   O G Ł A S Z A
 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łasku, w obrębie 9, przy ul. Lutomierskiej oznaczonej działką:
                 - nr 55 o powierzchni 2895 m    
                   cena wywoławcza  -161.730 zł  – wadium w wysokości –16.173 zł  
 Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to „tereny produkcyjne, magazynowe i produkcyjno-usługowe”.  
 Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej 

zagospodarowania.
 Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr SR1L/00058102/4.

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

Przetarg odbędzie się 20 lipca 2012 r. o godz. 13   w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/Łask 

nr 84  1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 12 lipca 2012 r. włącznie.
 Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu. 
 2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące 

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

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

dniem  zawarcia umowy przenoszącej własność, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 
 Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu. 
 5. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 6. Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu   
     notarialnego. 
 7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu-

dzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758; z 2005 r. nr 94, poz.788, nr 183, poz.1538; z 2008 r. nr 180,poz.1112 i nr 216, poz.1367) .
 Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel. (43)  676-83-40  lub  676-83-41. 
 Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.   Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl

2

2

2

2

2

2



26

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

Ze wspomnień łaskowianina (5)
WARSZAWSKA   SPRZED LAT
Po zdaniu dodatkowych egzaminów zostałem przyjęty na trzeci rok studiów wy-
działu chemicznego. W rezultacie studia I stopnia ukończyłem w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej W Łodzi w roku 1954. Studia magisterskie kontynuowałem zaocz-
nie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Pracę magisterską obroniłem 
w roku 1961. Praca z młodzieżą bardzo mnie angażowała. Uczyłem przedmiotów 
grupy chemicznej. 

Miłą satysfakcję sprawili mi kilka lat 
temu absolwenci jednej z klas, kiedy po 30 
latach spotkaliśmy się na zjeździe. W pierw-
szych słowach powitania dziękowali mi za 
bardzo dobre przygotowanie z przedmiotów 
chemicznych. Jedna z  absolwentek opo-
wiadała, że gdy w  czasie studiów studenci 
z  innych szkół pytali ją „skąd ty to wszyst-
ko wiesz”, ona odpowiadała im: „bo miałam 
dobrego nauczyciela”. Sądzę, że nauczyciel 

lepszej zapłaty od uczniów nie oczekuje.
Ze względu na rozbudowę Zakładów 

Azotowych wzrosło zapotrzebowanie na ka-
drę zawodową. Powodowało to duży rozwój 
szkoły. Wprowadzono nowe specjalności 
i zawody. Pobudowano nowe budynki  oraz 
pracownie. Rozbudowano warsztaty szkolne. 
Wybudowano dwupiętrowy budynek pra-
cowni specjalistycznej oraz dużą halę sporto-
wą. W związku z tym wzrosła liczba uczniów 

i klas. Utworzony został Zespół Szkół Zawo-
dowych. W roku 1964 powołany zostałem na 
stanowisko zastępcy dyrektora do spraw peda-
gogicznych. Ten wielki zespół szkół podzielony 
został na dwa zespoły: Zespół Szkół Technicz-
nych i Zespół Szkół Zawodowych z 3-letnim 
technikum na podbudowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej.  W Zespole tym obowiązki dy-
rektora pełniłem od 1970 do 1984 roku. 
W tym roku na własną prośbę odszedłem 
na emeryturę. 

Liczba uczniów w rożnych latach kształto-
wała się od 1100 do 1400. Ilość klas 30 – 40.  

W  toku wieloletniej pracy uhonorowa-
ny zostałem wieloma odznaczeniami, m. in.: 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 
„Za Zasługi dla Miasta Tarnowa”, Zasłużony 
dla Zakładów Azotowych w Tarnowie, Zasłu-
żony dla Przemysłu Chemicznego. Swojej ro-
dzinnej ziemi nigdy nie przyniosłem wstydu...

            Władysław Walentowski

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZIEMI ŁASKIEJ
Burmistrz  Łasku i  dyrektor  Biblioteki Publicznej w Łasku 
informują, że prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski -  Ho-
norowy Obywatel Miasta Łasku, profesor Instytutu Historii 
PAN,  (mmdrozdowski@ wp.pl),  przystąpił do opracowania  
dziejów naszego miasta i powiatu łaskiego w latach    1918- 
1948. 

W związku z tym, w jego i naszym  imieniu zwracamy się do  
mieszkańców ziemi łaskiej o udostępnienie  materiałów i doku-
mentów, które umożliwią  mu wykonanie podjętego zadania.

Prosimy więc o wypożyczenie:
- starych zdjęć rodzinnych
- starych pocztówek
- dokumentów o pracy zawodowej, dyplomów cechowych
- pism urzędowych władz polskich i okupacyjnych pism nie-

mieckich
- starych egzemplarzy gazet, tygodników i miesięczników
- dokumentów życia religijnego, zdjęć pierwszej Komunii 

Świętej, uroczystości parafialnych itp.
Liczymy, że mieszkańcy Łasku z życzliwością odniosą się do 

projektu Pana Profesora i udostępnią swoje domowe archiwa.
Miejscem, do którego można przekazywać w/w materiały, 

jest Biblioteka Publiczna w Łasku , ul. 9 Maja 6, tel. 43 675 35 
27, 
biblioteka_lask@wp.pl. 

    Dyrektor		Biblioteki																				Burmistrz	Łasku									
		Bożena	Trocka-Dąbrowa												Gabriel	Szkudlarek

Dyplomaci 
w Łasku

32. Bazę Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku odwiedziła delegacja  Woj-
skowego Korpusu Dyplomatycz-
nego z  kmdr Veli-Petteri Valkamo 
na czele. W  skład delegacji weszli 
przedstawiciele 16 krajów: Chorwa-
cji, Hiszpanii, Finlandii, Czech, Ira-
nu, Włoch, Gruzji, Japonii, Litwy, 
Turcji, Białorusi, Bułgarii, Francji, 
Rosji, Czarnogóry i Holandii.

Gościom towarzyszył szef Od-
działu Łącznikowego Departamentu 
Wojskowych Spraw Zagranicznych 
płk Rafał A. Nowak, zaś z ramienia Sił 
Powietrznych - ppłk Sebastian Kacz-
marzyk. Honory gospodarza pełnił do-
wódca 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego 
płk dypl. pil. Krystian Zięć.

Goście zapoznali się z  zadaniami, 
strukturą oraz przeznaczeniem 32.BLT. 
Dokonano również prezentacji samo-
lotu F-16 oraz infrastruktury technicz-
nej i sprzętu zabezpieczającego. Wizytę 
zakończyło zwiedzanie „Biblioteki Ce-
lów” oraz wspólny lunch.

           kpt. Marek Kwiatek
        oficer prasowy 32 BLT
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M O J A  S Z K O Ł A

Defilują strażacy...
Na	pożółkłej	fotografii

Irena Drozd, z domu Sobowska, łaskowian-
ka, której sylwetkę przybliżyliśmy niedaw-
no opisując pierwsze dni wolności w 1945 r. 
w grodzie nad Grabią, nadesłała do redakcji 
swoje kolejne wspomnienia, tym razem do-
tyczące  najstarszej w mieście podstawów-
ki. Drukujemy je, ponieważ wspomniana 
placówka liczy sobie 100 lat, a wspomnienia 
pani Ireny dotyczą nie tylko szkoły, ale i mia-
sta jej młodości.

Do szkoły powszechnej w Łasku zaczęłam 
uczęszczać w maju 1935 roku, bo właśnie wów-

czas powróciliśmy do Polski z Francji. Przyjęta 
zostałam do drugiej klasy, jako że pierwszą ukoń-
czyłam w Lille (Francja), bo tam się urodziłam 
i tam dotąd mieszkałam. Dzieci nazywały mnie 
Francuzka, bo więcej mówiłam w tym języku niż 
po polsku.

 Pamiętam pierwsze dni, w kancelarii szko-
ły zapisano mnie i rozmawiano po polsku, ale ja 
wówczas niewiele rozumiałam. Nie czułam się 
najlepiej. W pewnym momencie przytuliła mnie 
serdecznie pani Maria Cichecka, wychowawczy-
ni klasy, do której mnie przyjęto. Ten gest był mi 
bardzo potrzebny, dlatego go pamiętam do dziś. 
Często odwiedzam Jej grób, dumam i wspominam 
Jej czułość  oraz serdeczność. Tego się nie zapo-
mina...

Z tego okresu pamiętam również inne na-
uczycielki, np. panią Aurelię Zajdową, która 

uczyła języka polskiego. Przyrody nauczała nas 
Kazimiera Piotrowska, która mieszkała przy uli-
cy Piotrkowskiej, obecnie 9 Maja. Matematyka 
była specjalnością pana Droniuka (imienia nie 
pamiętam). Gdy wchodził do klasy, panowała ab-
solutna cisza i tak było podczas całej lekcji, bo był 
srogi. Mieszkał przy ulicy Narutowicza, w budyn-
ku, w którym potem mieścił się internat Liceum. 
Śpiewu uczył Edward Cherczyński. Chłopcy nie-
jednokrotnie obrywali smyczkiem.  Kierownikiem 
szkoły był pan Piotrowski.

Budynek był murowany. Uczyłam się w kla-

sie od podwórka, a raczej boiska. W czwartej kla-
sie uczestniczyłam w lekcjach w sali na pierwszym 
piętrze od ulicy. Wspomniane boisko to był nasz 
sportowy plac, na którym odbywały się tzw. ćwi-
czenia cielesne. W miejscu, gdzie obecnie dobudo-
wana jest świetlica, stał domek pani woźnej, a da-

lej były ubikacje. W klasach znajdowały się piece 
kaflowe. Często pomagaliśmy nosić opał, by móc 
zostać po lekcjach i poszaleć na naszym boisku. 

Często wspominam koleżanki, których na-
zwiska pamiętam do dziś. Niestety, sporo ich już 
nie żyje.

W pamięci mojej utkwiło również i to, że pod-
czas dużej przerwy obowiązkowo piliśmy kawę 
mleczną, a zimą podawano nam tran. Gruźlica 
w tym czasie była poważną chorobą, więc w ten 
sposób starano się poprawić nasz stan zdrowotny.

Pamiętam też maj 1935 roku i śmierć mar-

szałka Józefa Piłsudskiego. Cieszył się on olbrzy-
mim autorytetem wśród Polaków, więc  po jego 
zgonie organizowano różnorodne uroczystości, 
akademie.                     

                                         Stanisław Barcz
     dokończenie w następnym numerze

Oto drugie ze zdjęciowej serii Mariusza Niewiadomskiego, udostępnio-
nej redakcji i Czytelnikom. W związku ze wspomnianą fotografią  mamy za-
gadkę: gdzie wykonane zostało to zdjęcie dzielnych łaskich strażaków. Dla 
ułatwienia podajemy jedynie, iż strażacy defilowali w centrum miasta.

        (Saw)

Irenka	Sobowska	po	przyjeździe	z	Francji	do	Łasku
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Duży sukces 
małej Oliwiii
Oliwia Langowska – dziewczynka z  oddziału 
przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
Mikołaja Kopernika w  Łasku zajęła II miej-
sce w  ogólnopolskim konkursie plastycznym 
– „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat”. 

Konkurs zorganizowany przez Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie w  ramach obchodów 
Roku Janusza Korczaka spotkał się z dużym  za-
interesowaniem ze strony małych odbiorców,  do 
eliminacji zakwalifikowało się około 5000 prac 
plastycznych z  całego kraju. Oliwia Langowska 
wykazała się dużą pomysłowością i  kreatywno-
ścią. Dziewczynka, wykorzystując różnorodne 
techniki plastyczne, w ciekawy sposób zinterpre-
towała motto konkursu, nadając swej pracy tytuł 
„Kiedy śmieje się kotek, śmieję się i ja, a wraz z nią 
melodia ma gra”.  

W nagrodę Oliwia wraz z rodzicami i siostrą  
uczestniczyła w dwudniowej, rodzinnej wyprawie 
do Krakowa, gdzie otrzymała dyplom i  książ-
kę oraz brała udział w warsztatach plastycznych 
i wernisażu wystawy prac konkursowych. Dyrek-
tor szkoły Wojciech Nowakowski, wychowawczy-
ni Bogusława Janiszewska oraz całe grono peda-
gogiczne jest dumne z ogromnego sukcesu małej 
Oliwki i życzą  jej dalszych osiągnięć! 

                                      W.  Nowakowski

Utalentowany Bartek
Bartek Maniecki, uczeń Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Łasku i Państwowej Szkoły Muzycznej 
I  i  II st. w  Zduńskiej Woli, otrzymał stypen-
dium artystyczne marszałka województwa 
łódzkiego. 

Chłopiec od czterech lat gra na fortepianie. 
Mimo młodego wieku jest już laureatem ogólno-
polskich i miedzynarodowych konkursów piani-
stycznych, np. zdobył główną nagrodę na Festiwa-
lu Muzyki Fortepianowej w Łowiczu, a niedawno  
otrzymał wyróżnienie podczas Międzynarodo-
wego Konkursu Pianistycznego w  Skarżysku 
Kamiennej.

 Łaskowianion jest dopiero na począt-
ku trudnej kariery pianisty, ale wygląda na to, że 
jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Zapamiętajmy to 
nazwisko...

    (ER)  

Medalowa kaczka z Kopyści
Stowarzyszenie Kobiet  Wiejskich w Kopyści jest bardzo 
młodą i ambitną organizacją. Powstało  w czerwcu 2011 
roku, a zarejestrowano je w KRS  w grudniu tegoż roku.                                                                                                          
Zrzesza głównie mieszkanki sołectwa jak również osoby 
spoza Kopyści.

Działalność Stowarzyszenia pole-
ga na integrowaniu członków SKW 
oraz mieszkańców sołectwa z  grupami 
o  podobnym charakterze  poprzez ak-
tywność kulturalną, rekreacyjną i  to-
warzyską. Staramy się też promować  
naszą wieś i  region. Jednym z  naszych 
celów jest  kultywowanie tradycji zwią-
zanych z działalnością nieistniejącego już 
Koła Gospodyń Wiejskich w  Kopyści.                                                                                                                                       
         W minionym roku zorganizowałyśmy 
kilka imprez kulturalno-rozrywkowych, 
które odbyły się w  odremontowanym  
przez Urząd Miejski w  Łasku Domu 
Ludowym w  naszej wsi. Najwięcej za-
dowolenia przynosiły nam imprezy or-
ganizowane dla naszych dzieci: zabawy 
choinkowe czy festyn na rozpoczęcie wa-
kacji. W naszej działalności  nie zapomi-
namy również  o integracji z pozostałymi 
mieszkańcami wsi, dla których corocznie  
wraz z proboszczem parafii NMP Matki 
Kościoła w Okupie księdzem  Tomaszem  
Promińskim organizujemy spotkanie 
opłatkowe.

Dla tak młodej organizacji jak nasze 
Stowarzyszenie wielkim zaskoczeniem, 
a jednocześnie  wyzwaniem, było zapro-
szenie do wzięcia udziału  w  III edycji 
konkursu „Smaki Ziemi Łódzkiej” orga-
nizowanego przez  Urząd Marszałkowski 
w Łodzi (3 czerwca br.).  W konkursie 
brały udział Stowarzyszenia oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich z  całego woje-
wództwa łódzkiego. Podczas całego dnia 
konkursu wystawione były stoiska z  re-
gionalnymi  produktami  i   potrawami  
prezentowane przez producentów i  go-
spodynie domowe, które chętnie dzieliły 
się przepisami na swoje niekiedy  zapo-
mniane potrawy. 

Pierwsza część konkursu, w  której 
brałyśmy udział,  dotyczyła przygotowa-
nia na miejscu potrawy i jej oceny przez 
publiczność. Gotowanie odbywało się 
pod bacznym okiem znanego warszaw-
skiego szefa kuchni Andrzeja Polana, 
który przez 80 minut naszego gotowa-
nia przyglądał się i relacjonował postępy 
w  pracy.  Dla publiczności upiekłyśmy  
ponad 40  naleśników na słodko z wiej-

skim twarogiem i truskawkami z sosem 
truskawkowym i czekoladowym,  z do-
datkiem świeżej mięty.  Nasze naleśniki  
zjedzone zostały błyskawicznie, a  za-
chwytu było co nie miara. W pokazach 
gotowania brało udział 16 ekip.  

Jednak głównym punktem konkur-
su była część  dotycząca wcześniejszego 
przygotowania jednej potrawy, która 
była oceniana przez czteroosobowe jury 
pod przewodnictwem  A. Polana.  

W  konkursie tym brały udział 24 
zespoły. Każda z  drużyn przygotowy-
wała jedną zaproponowaną przez siebie 
potrawę, musiała ją zaprezentować, po-
dać składniki. Jury oceniało nie tylko 
walory smakowe potrawy, składniki  
z  jakich została przyrządzona, ale rów-
nież sposób jej podania i oczywiście de-
korację.

 Wraz z  koleżankami przygotowa-
łyśmy jako danie konkursowe  kaczkę 
pieczoną, nadziewaną podrobami z żu-
rawiną i  miodem z  zapiekanym jabł-
kiem.  Podczas degustacji przez  jury 
naszej potrawy otrzymałyśmy wiele 
pochlebnych ocen  za walory smakowe 
i dekoracjię naszej kaczki, ale ogłoszenie 
wyników przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania i  marzenia, gdyż okazało 
się, że przygotowana przez nas, debiu-
tantów na tego typu imprezie,  kaczka 
pieczona zajęła II miejsce w konkursie 
„Smaki Ziemi Łódzkiej 2012”. 

Pokonanie tak wielu wspaniałych 
gospodyń jest dla nas olbrzymią rado-
ścią.  Cieszymy się bardzo, że właśnie 
w  taki sposób mogłyśmy promować  
Kopyść  i  gminę Łask.  

Dziękujemy burmistrzowi G. Szku-
dlarkowi, pracownicom Urzędu Miej-
skiego w  Łasku oraz Lokalnej Grupie 
Działania Doliny Rzeki Grabi w  Ła-
sku za zaproszenie do wzięcia udziału 
w konkursie  i pomoc.

                  Anna Skowron
                  prezes Stowarzyszenia 
        Kobiet Wiejskich w Kopyści
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SUKCESY 
ZAWODNIKÓW 

ŁKSW
W zawodach wystartowało 208 zawodników z 32 
klubów z Polski i z zagranicy. Łaski Klub Sztuk Wal-
ki reprezentowało czworo zawodników: Dominik 
Błoch, Jarosława Wawrzyniak, Konrad Piąstka oraz 
Mateusz Szewc. Zawody odbyły się w Krynicy Zdrój, 
w  niecodziennej scenerii, bo na głównym deptaku 
miasta. Wzbudziło to wielkie zainteresowanie pu-
bliczności, która mogła bezpośrednio śledzić zmaga-
nia zawodników. 

Zawody przebiegały na bardzo wysokim poziomie 
organizacyjnym i sportowym, ponieważ były one rów-
nież eliminacjami do pucharu świata i mistrzostw Eu-
ropy. Zawody zorganizowane zostały pod patronatem 
WAKO – World Association of Kickboxing Organiza-
tion. Łascy zawodnicy startowali w  dwóch formułach 
light contact oraz kick light. Sportowcy ŁKSW dorów-
nali poziomowi startujących od lat zawodników, co 
potwierdzają ich wyniki. Wywalczyli  3 puchary Polski, 
dwa drugie i  jedno trzecie miejsce, co łącznie dało 11 
miejsce w klasyfikacji drużynowej, a to niewątpliwie jest 
ogromnym sukcesem.

Zdobywczynią dwóch pucharów Polski została Ja-
rosława Wawrzyniak w kategorii kadetki starsze, popra-
wiając swój wynik z Mistrzostw Polski Kadetów sprzed 
tygodnia, na których to zdobyła wicemistrzostwo oraz 
brązowy medal. 

Konrad Piąstka, tegoroczny triumfator Mistrzostw 
Polski Południowej, po stoczonych dobrych zaciętych 
walkach zdobył dwa drugie miejsca.

Nie były to udane zawody dla Mateusza Szewca, 
który z powodu kontuzji nie mógł rywalizować w walce 
o medale. Jest to ogromna szkodą, bo na pewno dorzu-
ciłby jeszcze jakieś osiągnięcia.

Największym objawieniem grupy z  Łasku oka-
zał się Dominik Błoch, który stoczył najwięcej walk 
i w efektowny sposób wywalczył 1 miejsce w konkuren-
cji kick light,  zdobywając puchar Polski oraz 3 miejsce 
w konkurencji light contact. Dominik w walkach eli-
minacyjnych oraz finałowych pokonał utytułowanych 
zawodników z Polski jak również z zagranicy. Dodajmy, 
dwie walki zakończył przed czasem.  

Po zawodach trener Stanisław Kołodziejski spotkał 
się z licznymi pozytywnymi opiniami na temat swoich 
zawodników od trenerów kadry narodowej oraz działa-
czy Polskiego Związku Kickboxingu

      DK

ZWYCIĘSTWO MULKS  W POZNANIU
Świetnie zaprezentowali się młodzi piłkarze MULKS Łask rocznika 1999/2000 w turnieju 
półfinałowym Real Junior Cup w Poznaniu. W tym ogólnopolskim turnieju piłki nożnej 
w odmianie street soccer wzięło udział 480 drużyn z całego kraju.  Nasi piłkarze najpierw wy-
grali turniej eliminacyjny w Łodzi, zaś w niedzielę (3.06.) - turniej półfinałowy w Poznaniu. 
W Poznaniu nasi zawodnicy uzyskali następujące wyniki:

Grupa eliminacyjna:
MULKS-Pogoń Ekolog Zduńska Wola 5:4 (Majda x 2, Chmielewski x 2, Kwiatek)
MULKS – Police 15:0 (Chmielewski x 5, Majda x 4, Pawelec x4,Kwiatek, Karbowiak)
Półfinał:
MULKS- Łobez 10:8 (Majda x 5, Chmielewski x 2, Kwiatek x 2, Pawelec)
 Finał:
MULKS - Pogoń Ekolog Zduńska Wola 7:3 (Majda x 4, Pawelec x3)
MULKS zagrał w składzie: Filip Adamczyk, Marcin Kwiatek, Jacek Majda, 
Michał Pawelec, Wojciech Chmielewski i Damian Karbowiak.
                    Marek Kwiatek
           kierownik	klubu	MULKS	Łask

MATEUSZ ZOSTAŁ MISTRZEM
Młodzi zawodnicy Łaskiego Klubu Sztuk 

Walki  stoczyli sporo  walk w prestiżowych Mi-
strzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Karate 
(12-13 maja br.) w Tychach. W zawodach wystar-
towało ponad 300 zawodników z blisko 40 klubów 
z całej Polski z organizacji Kyokushin Matsushi-
ma, Kyokushin Tezuka Group oraz Oyama Ka-
rate. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. 

Super formę zaprezentował Mateusz Szczerba, 
który został mistrzem Polski. To jego pierwszy w ka-
rierze tytuł mistrzowski. Mateusz w świetnym stylu 
pokonał wszystkich swoich rywali, w tym dwóch 
gospodarzy. Bardzo dobre występy odnotowali Szy-
mon Furmańczyk oraz Kamil Lisiecki, którzy zajęli 
czwarte miejsca. 

Łaski klub reprezentowali również: Karolina 
Kubiak, Adam Romanowski, Łukasz Cieślewicz 
i Mateusz Harciarek. Oni również stoczyli wiele 
udanych walk, lecz nie zdołali zakwalifikować się do 
finałowych czwórek.
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Amatorka bluzek
Amatorów łatwego zarobku nie brakuje, choć 
z reguły ich złodziejskie działania kończą się 
zwykle przed obliczem Temidy. Tak samo bę-
dzie zapewne w przypadku 46-letniej miesz-
kanki Łasku Bożeny M., która wybrała się do 
rzgowskiego Centrum Targowego na „łowy”.  
Tu w halach kradła najczęściej damskie blu-
zeczki. Niestety gościnne występy zakończyły 
się wpadką. Sporo łupów policjanci znaleźli 
w mieszkaniu bezrobotnej łaskowianki. Trwa te-
raz ustalanie właścicieli skradzionych ubiorów.

    (PE)

OGŁOSZENIE
Zarząd Wiejskiego Stowarzyszenia 

„NASZE SPRAWY” poszukuje 
nauczyciela przyrody do pracy 
w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej w Teodorach 
(Teodory 62, 98-100 Łask) – 

rok szkolny 2012/2013.
Kontakt pod nr tel. 43 675 15 50. 

CV można przesyłać na adres 
e-mail: 

biuro.naszesprawy@gmail.com

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

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

Redakcja: Ryszard Poradowski 
Druk: Drukarnia „Intrograf”,

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

WAŻNIEJSZE  IMPREZY W LIPCU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Makrofotografia-owady – wystawa 
Łukasza Pasternaka 2.07-31.07 ŁDK ŁDK

2.

Wakacje z ŁDK  - zajęcia dla dzieci 
i młodzieży (zajęcia taneczne, 
warsztaty wokalne, teatralne, kino 
letnie) 

2-6,9-
13,16-
20,23-28,           
30-31

ŁDK ŁDK 

3. Wakacje z  Filią ŁDK  w Kolumnie 
(warsztaty taneczne, plastyczne)

2, 4, 6, 9, 
11, 13 

Filia ŁDK                      
w Kolumnie 

Filia ŁDK                       
w Kolumnie

4. Wakacje z biblioteką  2012 – zajęcia 
dla dzieci, wycieczki 

2-6, 9-13,           
16-20, 23- 
27, 30-31

BP  w Łasku BP w Łasku

5.
Wystawa fotografii uczestników  
projektu „Magiczna podróż po Łask”            
z programu Równać Szanse  

16.07-
31.08

BP  w Łasku 
– Galeria pod 

Korabiem 
BP w Łasku 

1.

Mistrzostwa Łasku  w siatkówce 
plażowej drużyn amatorskich w kat. 
dziewcząt  i chłopców (zgłoszenia 
drużyn do 25.06  w  CSiR)

7 CSiR –  kąpielisko 
miejski CSiR 

2.
Spływ kajakowy dla młodzieży 
z Łasku pow. 14 lat (zgłoszenia do 
2.07 w PTTK) 

10 Ldzań – Łask 
kąpielisko 

PTTK Łask, 
CSiR  

3.
Rajd rowerowy Łask i okolice dla 
dzieci powyżej 11 lat (zgłoszenia do 
10.07 w CSiR)

16 Łask CSiR 

4.

Turnieje piłkarskie na Orlikach 
dla dzieci ze szkół podstawowych 
(zgłoszenia drużyn do 10.07 
u instruktorów na Orlikach), 
finał piłkarski  międzyorlikowy 

17

19

 boiska Orlik 
2012  w Łasku 

i Kolumnie

boisko Orlik 2012             
w Kolumnie

CSiR

5.

Turnieje piłkarskie na Orlikach dla 
gimnazjalistów (zgłoszenia drużyn do 
10.07 u instruktorów na Orlikach) , 
finał piłkarski  międzyorlikowy

18

20

boiska Orlik 2012              
w Łasku i Kolumnie

boisko Orlik 2012               
w Łasku

CSiR

6.

Otwarte zajęcia sportowe oraz 
gry i zabawy w terenie dla dzieci 
i młodzieży (zgłoszenia do 16.07 
w ŁKSW Oyama Karte  )   

23-27 Łask ŁKSW Oyama 
Karate 

7. Nocne otwarte zawody wędkarskie  
z okazji Święta Policji 21-22 CSiR – kąpielisko 

miejskie 
PZW Koło Łask 

Grabia

8. 21 Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Tour de la Region de Lodz” 26-29

Sędziejowice -26.07,
Buczek – 27.07,
Łódź – 28.07,
Łask – 29.07

Stowarzyszenie 
„Akcja dla 
Kolarstwa”

Sportowe

Kolejny sukces
Klubu 32 BLT

Klub 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku odniósł kolejny sukces. Na 14. 
Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska 
Polskiego w Kołobrzegu praca plastycz-
na nt. „Udział żołnierzy polskich w dzia-
łaniach humanitarnych na świecie - Misje 
Serc” w  grupie wiekowej 7 - 9 lat zdo-
była tytuł laureata i  nagrodę dyrektora 
Departamentu Wychowania i  Promocji 
Obronności MON. 

Autorami pracy powstałej pod kierow-
nictwem Urszuli Pankowskiej są: Aleksan-
dra Wnuk, Maksymilian Wnuk, Przemek 
Kozik i Michał Kozik. 

Ponadto do Przeglądu Wojskowych 
Zespołów Rockowych w  ramach węgo-
rzewskiego festiwalu jako jeden z  sze-
ściu  zakwalifikował się zespół „Sle-
epwalker” z  naszego łaskiego klubu. 
Wystąpi on na Scenie Music & More 
w dniach 12 - 15 lipca br.             

        Leszek Głogowski

Ogłaszaj	się	
na	łamach
„Panoramy”
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TARCZE EDWARDA JÓZEFIAKA
Nazywają go nadwornym malarzem 

Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych lub 
brackim malarzem tradycji, bo w ciągu kil-
kunastu lat namalował około 200 różnorod-
nych tarcz związanych z tym środowiskiem. 
Znają go też w innych rejonach kraju, gdyż 
sława łaskowianina już dawno przekroczyła 
granice naszego miasta i regionu.

Edward Józefiak – rocznik 1954, mający 
korzenie w pobliskim Okupie, korzysta  dziś 
z emerytury, ale przez wiele lat związany był 
zawodowo z łaskim Klubem Garnizonowym. 

Działał też w harcerstwie, z którym zresztą 
związany jest do dziś. Pierwszą tarczę bracką 
namalował w 1999 roku, potem je systematycz-
nie doskonalił. W wolnych chwilach tworzył 
też obrazy olejne, na których uwieczniał m.in. 
stare młyny. Były również obrazy o tematyce 
lotniczej, wszak Łask wielu Polakom kojarzy 
się z lotniskiem i F-16. Zresztą tematyka woj-
skowa niejednokrotnie pojawiała się na jego 
obrazach, gdyż przez ponad 30 lat związany 
był zawodowo z tutejszym Klubem Garnizo-
nowym, pomagał młodzieży i zdobywał liczne 
wyróżnienia w przeglądach i konkursach pla-
stycznych. 

Józefiak podkreśla, że jego pasja związa-
na z malowaniem oryginalnych tarcz zrodziła 
się ze współpracy z Jerzym Witaszczykiem, 
współtwórcą łaskiego Bractwa, człowiekiem 
zasłużonym dla kultury i rozwoju grodu nad 
Grabią. Pana Jerzego nie mogło więc zabraknąć 
podczas niedawnego otwarcia w Łaskim Domu 
Kultury wystawy dorobku twórczego  Józefia-
ka, podobnie zresztą jak tutejszych braci kurko-
wych, którzy przyszli w swoich staropolskich 
strojach. Na wernisażu byli też gospodarze 
miasta i powiatu, m.in. zastępczyni burmistrza 

Janina Kosman i przewodniczący Rady Miej-
skiej Robert Bartosik, a także starosta Cezary 
Gabryjączyk. Tłumnie przybyli także ci, którzy 
cenią pasję Józefiaka i od lat towarzyszą jego 
malarstwu.  

Co decyduje o popularności malarstwa 
Józefiaka? Przede wszystkim jest ono bardzo 
barwne i realistyczne, a także nawiązuje do lo-
kalnej tradycji. Na wspomnianych tarczach nie 
brak więc starych dworków, młynów i innych 
zabytkowych obiektów. Ponadto brackie tarcze 
znakomicie wpisują się w nasze tęsknoty za 
tym co starodawne i staropolskie, co nawiązu-
je do naszej dawnej kultury. Dotyczy to także 
bractw strzeleckich, których swoista reanima-
cja przywróciła Polakom coś, co przez wieki 
było obecne w rodzimej kulturze i tradycji.

Łaski malarz bezustannie tworzy kolejne 
tarcze. Na ostatniej uwiecznił legendarny młyn 
w Talarze, co roku odwiedzany przez turystów. 
Przymierza się do kolejnych tarcz, gdyż zapo-
trzebowanie na nie wciąż jest duże i zgłaszają 
się kolejni miłośnicy jego malarstwa. A on bar-
dzo ceni przyjaciół i zwolenników. Popularność 
nigdy nie przysłoniła mu realiów i pozostał 
człowiekiem niezwykle skromnym.

    (P)




