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Mieszkańcy Łasku po raz kolejny przywi-
tali nowy rok na Placu 11 Listopada. Rozświe-
tlona płyta główna zrewitalizowanego rynku 
wypełniła się uśmiechniętymi i rozradowa-
nymi łaskowianami, którzy całymi rodzinami 
przybyli, aby świętować tę ostatnią noc w roku. 
Impreza rozpoczęła się o godz. 23 i trwała do 
godz. 1. O północy burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek złożył wszystkim noworoczne ży-
czenia. Nie zabrakło pokazu sztucznych ogni, 
które pięknie rozświetliły nocne niebo.<

Michał Janiszewski

Mieszkańcy Łasku przywitali Nowy Rok

Wraz z nowym rokiem kalendarzowym 
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 
zainaugurowała nowy rok szkoleniowy. 
Podczas inauguracji w Klubie Bazy 
zaprezentowano plany szkoleniowe, 
które m.in. obejmują doskonalenie 
wszystkich form codziennej służby.

Na kilka dni przed świętami do sklepu 
przy ul. Piotrkowskiej w Łasku (ok. godz. 
21) weszło dwóch zamaskowanych męż-
czyzn i po sterroryzowaniu ekspedientki 
skradli pieniądze, portfel oraz telefon ko-
mórkowy, a następnie zbiegli. Zaalarmo-
wani policjanci natychmiast zabezpieczyli 
ślady, trop podjął pies i doprowadził stró-
żów prawa do Kolumny. Wkrótce czterej 
sprawcy napadu i kradzieży byli w rękach 
policji, odzyskano też część łupu. Za krat-
ki trafili dwaj 18-latkowie z gminy Łask 
i ich 26-letni kompan z powiatu sieradz-
kiego, 16-latkowi też nie uda się uniknąć 
odpowiedzialności karnej. W przypadku 
najstarszego sprawcy napadu sąd zastoso-
wał trzymiesięczny areszt. Bandyckiemu 
kwartetowi grozi nawet 12 lat pobytu za 
kratkami.<

Miłym akcentem spotkania kadry było 
odczytanie rozkazu o przodownictwie 
i współzawodnictwie, które wśród łaskich 
żołnierzy ma długoletnią tradycję. Zastępca 
dowódcy 32.BLT ppłk Zbigniew Rosiak wy-
różnił tytułem:
- Pilota Roku - kpt. pil. Piotra Kręglickiego
-   Technika Roku - mł. chor. szt. Piotra Gał-

kowskiego
-  Podoficera Roku - mł. chor. szt. Grzegorza 

Turka
- Sztabowca Roku - mjr Jacka Pawlaka
- Kontrolera Roku - por. Dominika Szklarka
-  Logistyka Roku - mjr Włodzimierza Rzep-

kowskiego
-  Inżyniera Roku - kpt. Michała Marcinkiewicza
-  Sportowca Roku - st. kpr. Jakuba Wojtaszczy-

ka
Do gratulacji dla najlepszych ludzi w mun-

durach przyłącza się także „Panorama”.<
(ER)

Fot 32 BLT (także zdjęcie na str. 1)

Najlepsi w 32 BlT Rozbój 
przy ul. Piotrkowskiej

W niedzielę, 12 stycznia,  50 oznakowanych wolontariuszy ze szta-
bu WOŚP Łaskiego Domu Kultury i  70 wolontariuszy ze sztabu WOŚP 
Stowarzyszenia Harcerskiego „Grabia” zbierało pieniądze do puszek 
w ramach 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łasku. 

Zbierali do puszek gdzie się dało,  w mieście i na wsi, pod kościo-
łami i w  marketach, w szkołach, restauracjach, pubach, na koncer-
tach i w instytucjach użyteczności publicznej.  Najmłodszy ze zbiera-
jących miał 4,5 roku, najstarszy - ponad 50.  

22 finał WOŚP w Łasku
ZBIERALIŚMY GDZIE SIĘ  DAŁO...  

W sobotę, 11 stycznia br. 25 honorowych 
krwiodawców oddało 11 litrów 250 ml krwi  na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
To rekord, tego jeszcze nie było!!! Dziękujemy 
w imieniu dzieci i seniorów.
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Złote Gody 
Państwa Lipowskich

Panu

STANISŁAWOWI SZWEYCEROWI
Jego rodzinie i bliskim

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

ŚP. MATKI MARII SZWEYCER,
z domu Prądzyńskiej

składają

Starosta Łaski i Zarząd Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady Powiatu i Rada Powiatu Łaskiego

12 stycznia 2014 r. zmarła

ŚP. MARIA  SZWEYCEROWA
z d. Prądzyńska

wdowa po Tomaszu Szweycerze z Łasku.

wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie składają

burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek
radni i przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Robert Bartosik

13 stycznia br. około godz. 22.45 na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Wola 
Łaska (gm. Łask) doszło do tragicznego wypadku. Jak wynika z ustaleń policji, 
jadący Oplem Astrą od strony Piotrkowa 23-letni mieszkaniec gminy Łask 
z nieznanych powodów zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w przydrożne 
drzewo. Mężczyzna  poniósł śmierć na miejscu. 

Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 
pod nadzorem miejscowej prokuratury.<

Tragiczny wypadek w Woli Łaskiej

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Łasku zatrzy-
mali dwóch oszustów (33 i 42 lata) z naszego 
powiatu, którzy uczynili sobie niezłe źródło 
dochodu z wyłudzania telefonów od jednego 
z operatorów sieci komórkowej. 

Mężczyźni w różnym czasie wyłudzili telefo-
ny i usługi telekomunikacyjne od jednego z ope-
ratorów sieci komórkowej. Proceder był prosty: 
świadomie nabywali w ramach promocji tanie 
aparaty, ale nawet przez myśl im nie przeszło, by 
regulować rachunki. W obliczu dowodów przy-
znali się do oszustwa. Operator oszacował straty 
na 2200 zł. Teraz amatorom „tanich” telefonów 
przyjdzie słono zapłacić za oszustwo.<

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Łasku, z udziałem wolontariuszy 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, przeprowadzi w połowie 
grudnia  ubiegłego roku  akcję pn. „Czer-
wonokrzyska gwiazdka”. Jej celem  było po-
zyskanie artykułów spożywczych i funduszy 
na przygotowanie paczek żywnościowych 
dla najbiedniejszych dzieci z naszego rejonu. 

Mieszkańcy powiatu łaskiego okazali się 
życzliwi na potrzeby biednych dzieci, bo-
wiem udało nam się pozyskać artykuły spo-
żywcze i środki na kwotę 4.242,72 złotych. 
Oddział Rejonowy PCK w Łasku przygoto-
wał 120 paczek  żywnościowych, które tra-
fiły do 9 szkół. 

Zarząd OR PCK w Łasku serdecznie dzię-
kuje ludziom dobrej woli za wsparcie akcji.<

Anna Grudzińska
prezes PCK w Łasku

Pani
HENRYCE SZEWCZYK

Inspektorowi Referatu 
Finansowo-Budżetowego

Urzędu Gminy Sędziejowice

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MATKI
składają

Wójt Gminy Sędziejowice 
oraz pracownicy Urzędu 

PCK dziękuje

 WyŁudzali 
Telefony

17 grudnia 2013 r. Państwo Urszula i  Ste-
fan Lipowscy z Kolumny zostali udekoro-
wani przez burmistrza Łasku - Gabriela 
Szkudlarka - Medalami za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie, nadanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Burmistrz i kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Łasku z okazji jubileuszu Złotych 
Godów, przypadających w roku 2014, składają 
wszystkim parom najlepsze życzenia: dużo zdro-
wia, radości i spokoju w kręgu najbliższych.

Informujemy Państwa, że z tej okazji Prezy-
dent RP przyznaje Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie. Wnioski pisemne przyjmuje i in-
formacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Ła-

sku ul. Warszawska 14, II piętro, pokoje 39, 38 
i 37, nr telefonów /043/ 676 83 39 lub 676 83 38 
lub 676 83 37 do dnia 31 stycznia 2014 roku.<

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC 



Okres Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy, radosny, pełen 
ciepła rodzinnego czas. Czekamy na te święta, przygotowujemy 
się do nich, a tak szybko mijają. Święta, święta i już po… 

Jak w dawnej piosence.
Dla burmistrza okres świąteczny to czas 

wielu spotkań, wieczerzy wigilijnych, kontak-
tów z mieszkańcami, które zawsze niosą nowe 
doświadczenia i wiedzę. Okres bożonarodze-
niowy rozpoczęliśmy jarmarkiem świątecznym 
w niedzielę 15 grudnia. Impreza, jak oceniono, 
bardzo udana, choć zorganizowana pierwszy 
raz. Było około 20 wystawców. Większość za-
dowolona z niezłych obrotów. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do organizacji jar-
marku, a przede wszystkim chórowi z parafii 
św. Faustyny, który wyszedł z inicjatywą śpiewu 
kolęd w rynku i który swym występem na żywo 
uświetnił jarmark. 

Potwierdziła się aktywność naszych pań, 
które organizowały spotkania świąteczne, za-
praszając nie tylko przedstawicieli gminy, ale 
także wymieniając się wzajemnie zaproszenia-
mi. Spotkania były możliwe dzięki temu, że 
w ostatnich latach zainwestowaliśmy w świetli-
ce wiejskie. Największe zmiany dotyczą świe-
tlicy w Kopyści, gdzie z bardzo zaniedbanego 
obiektu (z wypadającymi oknami) przy pomocy 
pieniędzy unijnych uczyniliśmy piękny, nowo-
czesny, z ładnie zagospodarowanym otocze-
niem, służący społeczności lokalnej obiekt.

Przeżyciem dla mnie był udział w spotka-
niach organizowanych przez stowarzyszenia 
osób doświadczających określonej choroby. 
Wiele z tych osób tryska optymizmem. Pozna-
łem bliżej problemy, z jakimi one się borykają - 
o czym przyznaję - nie miałem pojęcia, nie zda-
wałem sobie też sprawy z tego, jak ważne jest 
dla nich finansowe wsparcie przez gminę. Było 
mi miło, kiedy mieszkanka jednego z większych 
miast zdziwiła się że gmina Łask finansowo 
wspiera zajęcia członków stowarzyszenia. Nie 
wszystkie finansowe oczekiwania możemy za-
spokoić. Jestem jednak głęboko przekonany, że 
takie właśnie potrzeby powinny być wspierane. 
I może trochę sarkastycznie zauważę, że my nie 
ograniczamy się tylko do listów pochwalnych, 
dyplomów czy pisemnych wyróżnień. 

Czas świątecznych spotkań zakończyli stra-
żacy ochotnicy gminy Łask w Wiewiórczynie 
w dniu 4 stycznia, gdzie po tym spotkaniu płyn-
nie weszliśmy w okres studniówek (Kolumna).

 Na odnotowanie zasługuje także organiza-
cja balu przez klub ,,Merkury”. Na balu dosko-
nale bawiło się około 400 gości, często z dość 
odległych miast takich jak Skierniewice, połą-
czonych dążeniem do życia w trzeźwości.

STUDNIóWKI

Zamierzałem odnieść się do manipula-
cji związanych z oddaniem rynku, czego nie 
chciałem czynić w świątecznym numerze „Pa-
noramy”. Wypłynęły jednak 2 pilne tematy. 

Pierwszy wywołany zresztą przez te same oso-
by. W komentarzach do studniówek w „Ekono-
miku” i I LO na „laskonline” „kasia” napisała: 
„z każdym rokiem coraz słabiej widze, a trafność 
w doborze  podkładu u niektórych dziewczyn aż 
przeraża” oraz „Kasia”: „Tancza w pozyczonych 
spodnicach” - w obu przypadkach pisownia ory-
ginalna a nicki pisane raz z małej raz z wielkiej li-
tery. Nie wypada mi nazwać takiego zachowania 
po imieniu, dlatego zapytam gdzie granice odpo-
wiedzialności, gdzie osoby (a może osoba) o tak 
„wysokiej” kulturze, tej kultury się uczyła? Czy 
pomyślała jak wielką przykrość być może uczy-
niła dziewczętom wchodzącym w dorosłe życie? 
Byłem na obu studniówkach, tydzień wcześniej 
także w LO w Kolumnie. Od lat z zaproszeń na 
bale studniówkowe korzystam, uważając to za 
bardzo miły obowiązek, zawsze jednak jestem 
tylko na części oficjalnej właśnie dlatego, aby 
takim kasiom nie dawąć pożywki. Dziewczęta 
piękne, chłopcy przystojni, polonezy dostojnie 
odtańczone (także walce), we wszystkich przy-
padkach mądre podziękowania młodzieży, rodzi-
com i nauczycielom. To wielka przyjemność być 
z tymi młodymi ludźmi, móc skierować do nich 
kilka z serca płynących zdań i jeszcze na koniec 
odtańczyć poloneza. Brawo „xyz” który tak dał 
odpór owym złośliwościom: „Z tymi spódnicami, 
ten kto wyjechał, że są pożyczone powinien wziąć 
łopatę, znajomego ze sobą i grzecznie go poprosić 
aby go pogrzebał! Wstyd i jeszcze raz wstyd takie 
rzeczy pisać! /... / masakra!!!!!!. A „szerszeń” do-
dał „Tobie Bóg niestety rozumu poskąpił”.

RYNEK

Dziękuję Państwu za rozmowy telefonicz-
ne wyrażające troskę o zachowanie estetyki 
rynku po rewitalizacji, w szczególności Panu 
(sądząc po głosie młodemu), który tuż przed 
Bożym Narodzeniem apelował o nie dopusz-
czenie do parkowania na płycie Placu z uwagi 
na zalewanie płyt granitowych olejem z nie-
szczelnych elementów. Także radni miejscy 
ten temat podejmowali. Zapewniam, że nie 
będziemy bierni. W tej sprawie odbyłem 
rozmowę z komendantem powiatowym po-
licji jeszcze przed świętami. Wystosowałem 
pisma. Widząc samochody na płycie natych-
miast dzwoniłem z prośbą o interwencję. 
Takie telefony wykonywali także pracowni-
cy Urzędu Miejskiego. Będą podejmowane 
dalsze działania. Wiem, że policjanci mają 
traktować rynek priorytetowo. Niestety 
(mówię to jasno) każdy kto w obrębie rynku 
będzie parkował nieprawidłowo musi liczyć 
się z mandatem karnym. I w najmniejszym 
stopniu nie będą miały znaczenia złośliwości 
pani z rynku używającej nicku „k” lub „kasia”, 
która, jak mnie poinformowali sami kupcy, nie 
jest zameldowana w Łasku (sprawdziłem - jest 
to prawdą), lecz, jak twierdzili, w Pabianicach. 
A zatem podatek od dochodów osobistych pła-
ci miastu Pabianice.<

12 stycznia 2014 r.
Gabriel Szkudlarek

ŚwIąteCzNa wIzYta U BURMIStRza



SESJA Rady Miejskiej w Łasku - najbliższa 
zaplanowana jest na 12 lutego br. W programie 
obrad radnych m.in.: pakiet problemów zwią-
zanych z dożywianiem dzieci, zmiana studium 
zagospodarowania przestrzennego w Aleksan-
drówku, plany pracy stałych komisji, a także 
komisji rewizyjnej.
CENTRUM „DIALIZA” - ok. 200 osób ode-
szło z łaskiego szpitala po przejęciu go przez 
spółkę. Czy zatem był przerost zatrudnienia”? 
- zapytano przedstawiciela „Dializy”. Nie, 
wcześniej był to szpital wojewódzki i świad-
czył usługi dla większej populacji, teraz jest 
to placówka powiatowa, realizująca inwesty-
cje przemyślane. 2-milionowe zadłużenie jest 
bezpieczne, wynika m.in. z realizacji programu 
inwestycyjnego.
IX BAL CHARYTATYWNY zorganizowa-
ny w „Kolumnapark” przez senatora Andrze-
ja Owczarka, z udziałem m.in. wicepremier 
Elżbiety Bieńkowskiej, wicemarszałka Sej-
mu Cezarego Grabarczyka, europosła  Jacka 
Saryusz-Wolskiego, marszałka województwa 
Witolda Stępnia i prezesa NIK Krzysztofa 
Kwiatkowskiego, przyniósł 74 tys. zł zysku. 
Tradycyjnie dochód z balu przeznaczany jest 
na pomoc dla potrzebujących, m.in. doży-
wianie najbiedniejszych. Podczas wszystkich 
dotychczasowych edycji tej imprezy zebrano 
łącznie ok. 270 tys. zł.
KOLĘDY i pastorałki w łaskiej kolegiacie 
-  podczas koncertu wykonała Orkiestra Dęta 
ŁDK pod dyrekcją Macieja Borowieckiego 
oraz chór ABC z Gimnazjum nr 1 w Łasku.
STUDNIóWKI - tradycyjnie o tej porze roku 
odbywają się  m.in. w ZSO w Kolumnie, ZSP 
im. Władysława Andersa w Łasku, ZSR w Sę-
dziejowicach i   I LO w Łasku.
ALEKSEGO NOWAKA rysunki - wystawa 
tego artysty „Z przymrużeniem oka widzi się 
ostrzej” prezentowana była niedawno w Galerii 
z Fortepianem Łaskiego Domu Kultury. Wraż-
liwość, dowcip i dystans do rzeczywistości - 
tak najkrócej można określić zaprezentowaną 
twórczość sieradzanina od lat współpracujące-
go z ŁDK. Współorganizatorem wystawy było 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej. 
CIASNO na trasach przelotowych przez Łask 
- szczególnie trudno podróżuje się drogą Łódź- 
Sieradz, a także Sieradz-Piotrków, bardzo nie-
bezpieczne jest też zjeżdżanie na Częstochowę 
i Widawę. Powody do niezadowolenia mają 
również mieszkańcy Kolumny, przez którą 
przejeżdża coraz więcej pojazdów. Wygląda na 
to, że nawet oddanie do użytku drogi ekspreso-
wej S-8 niewiele pomoże.
KRADZIEŻE paliwa w 32 BLT - Wojskowa 
Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajmuje 
się gangiem, który handlował kradzionym pali-
wem. Aresztowano kilku żołnierzy. Sprawa ma 
charakter rozwojowy.
ZIMA - wbrew obawom przyszła w drugiej 
połowie stycznia i przyniosła nie tylko spore 
mrozy, ale i oblodzenie ulic. Była ślizgawica 
na jezdniach i wywrotki wielu mieszkańców. 
Oby do wiosny!

G. Szkudlarek podziękował przedstawicie-
lom wielu firm, instytucji i organizacji za po-
moc i współpracę, m.in. Zarządowi i prezesowi 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Zbigniewowi Stasiakowi, 
którzy pomogli  w rozpoczęciu w Szkole Pod-
stawowej nr 5 długo oczekiwanej termomoder-
nizacji, której koszt wyniesie 2,2 mln zł, z tego 
1 mln zł pochodzić będzie z dotacji, a reszta 
- z budżetu własnego gminy. Burmistrz wspo-
mniał także o inwestycjach dofinansowanych 
ze środków unijnych, m.in. II etapie rekultywa-
cji składowiska odpadów i budowie skateparku 
oraz rewitalizacji łaskiego rynku, który dofinan-
sowano aż w wysokości 85 proc. 

Słowa podziękowania dotyczyły również 
Rady Miejskiej z przewodniczącym Robertem 
Bartosikiem na czele, „Caritas”, dzięki której 
ponad 300 dzieci otrzymało świąteczne paczki, 
a także wielu firm i instytucji współdziałają-
cych na co dzień z gminą Łask. Na koniec wy-
stąpienia G. Szkudlarek podziękował również 
swojej zastępczyni, sekretarz gminy i skarb-
niczce za to, że pomysły burmistrza pomagają 
„ubierać” w odpowiednią szatę.

Kolejny punkt spotkania dotyczył uhono-
rowania pracowników Medalami „Za długolet-
nią Służbę”. To wyróżnienie za wzorowe i wy-
jątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej w służbie 
państwa polskiego. Aktu wręczenia tych od-
znaczeń dokonał wicewojewoda łódzki Paweł 
Bejda. Pogratulował on zarówno odznaczonym 
ludziom dobrej pracy, jak i miastu, które szyb-
ko się rozwija.

Medalem Złotym „Za Długoletnią Służbę” 
(po 30 latach pracy) uhonorowano: Ewę Dudę, 
Hannę Dybalską, Elżbietę Krawczyk, Małgo-
rzatę Pronin, Beatę Rybak-Strugałę, Małgorza-

tę Strzelczyk, Mirosława Szafrańskiego, Tama-
rę Szymko i Elżbietę Wojtacką-Ślęzak.

Medale Srebrne (20 lat pracy) otrzymali: 
Barbara Dudaczyk, Ewa Iwaszkiewicz-Beri-
dze, Bożena Trocka-Dąbrowa i Anna Wachow-
ska-Łyko, zaś Brązowe (10 lat pracy) - Ewa 
Krysiak-Miksa i Mariola Taborowska.

Jak przystało na spotkanie sumujące mija-
jący 2013 rok, najlepsze życzenia dla miasta 
i jego mieszkańców przekazywali też parla-
mentarzyści. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
senator Andrzej Owczarek i posłowie Tadeusz 
Woźniak oraz Cezary Olejniczak. Poseł Tade-
usz Woźniak zwrócił uwagę na bogacenie się 
miasta i jego mieszkańców, co wiąże się rów-
nież z satysfakcją i zadowoleniem z pracy. 
Z kolei Cezary Olejniczak przypomniał, że lubi 
łaskowian i dlatego często tutaj przyjeżdża. Na 
ręce burmistrza G. Szkudlarka przekazał gratu-
lacje z powodu osiągnięć 2013 roku, życzył też 
sukcesów w nowym roku. Nawiązując do zbli-
żających się wyborów samorządowych życzył 
aktualnym radnym, by ponownie obdarzeni zo-
stali mandatami.

Po części oficjalnej na scenie ŁDK wy-
stąpił łódzki chór kameralny Stowarzyszenia 
Śpiewaczego „Canto Sonoro” im. Zygmunta 
Gzelli, kierowany przez dyrektora Jana Kon-
dratowicza. Podczas koncertu śpiewacy zapre-
zentowali m.in. najpiękniejsze polskie i świa-
towe kolędy, ale i typowo rozrywkowe utwory 
z repertuaru np. Jerzego Wasowskiego. Dodaj-
my, że w chórze „Canto Sonoro” śpiewa jeden 
z mieszkańców Łasku. Koncert nagrodzony 
został burzliwymi oklaskami, a chórzyści zmu-
szeni byli wielokrotnie bisować…<

(PO)
Fotoreportaż ze spotkania noworocznego 

i odznaczeń łaskowian - na str. 28

Rok był tRudny

Tak swoje wystąpienie podczas tradycyjnego spotkania świąteczno-noworocznego 
rozpoczął burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. - Ten rok tak się zresztą zapowiadał, ale 
zakończył się znakomicie: zadłużenie gminy udało się zmniejszyć z 39,4 procent w końcu 
2012 roku do 28,2 procent na koniec 2013 roku. Burmistrz mówił też o innych sukcesach 
gminy, związanych z inwestycjami i zmienianiem wizerunku miasta.



Budżet gminy jest planem finansowym opracowanym na rok kalen-
darzowy w formie uchwały budżetowej. Obejmuje on dochody i wydatki 
oraz przychody i rozchody gminy. Stanowi on podstawę do działalności 
gminy na rzecz swoich mieszkańców w danym roku kalendarzowym, na-
tomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa (w skrócie WPF) stanowi zało-
żenia w zakresie prognozy finansowej, w tym prognozy długu oraz prze-
widzianych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie roku 
budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Budżet gminy na dany 
rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa muszą być ze sobą spójne.

Przyjęta WPF odzwierciedla redukcję zadłużenia gminy. Planowa-
ne jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w całym okresie obejmującym 
WPF. Spełniony jest też dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia z art. 
243 ustawy o finansach publicznych. We wszystkich latach objętych 
WPF, oprócz 2014 roku, przewidziany jest dodatni wynik finansowy bu-
dżetu z przeznaczeniem nadwyżek na spłatę zobowiązań. Redukcja dłu-
gu stwarza w kolejnych latach dogodną sytuację do absorpcji środków 
unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 -2020.

Przyjęty na 2014 rok budżet po stronie dochodów wynosi 
64.994.854,00 zł, w tym dochody bieżące 62.785.854,00 zł oraz docho-
dy majątkowe 2.209.000,00 zł. 
Na dochody bieżące składają się m.in.:
1. Dochody podatkowe                                                  - 15.831.370,00 zł  
2. Subwencja ogólna                                                     - 19.083.978,00 zł 
3.  Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych                                                          - 16.945.668,00 zł
4.  Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych                                                                - 380.000,00 zł
5.  Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 
                                                                                         - 7.934.596,00 zł

W dochodach majątkowych przewiduje się kwotę 800.000,00 zł z ty-
tułu sprzedaży majątku oraz kwotę 1.304.000,00 zł z tytułu dotacji i środ-
ków przeznaczonych na inwestycje, w tym 1.000.000,00 zł jako dotacja 
z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Łasku oraz 304.000,00 zł jako dotacja celowa z po-
wiatu łaskiego na budowę drogi w Orchowie.

Wydatki gminy na 2014 rok ustalono na poziomie 66.277.269,98 zł, 
w tym wydatki majątkowe 6.607.481,68 zł, tj. 9,97% wydatków ogółem. 

W ramach dochodów bieżących znaczące kwoty przewidziano na 
m.in. na:
- dotację dla Zakładu Komunikacji Miejskiej                 - 1.268.000,00 zł
- drogi publiczne gminne                                                 - 1.105.766,06 zł
- dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej             - 396.700,00 zł
-  administrację publiczną                                                 - 6.788.169,00 zł 
- promocję gminy                                                               - 246.650,00 zł
- ochotnicze straże pożarne                                                - 194.800,00 zł
- obsługę długu                                                                - 1.066.000,00 zł
-  oświatę i wychowanie - 27.049.444,00 zł, w tym wynagrodzenia      

- 19.580.629,00 zł
- pomoc społeczną - 11.012.086,00 zł w tym wynagrodzenia 1.841.400,00 zł
- gospodarkę odpadami                                                   - 2.619.000,00 zł
- sprzątanie ulic                                                                  - 550.000,00 zł
- utrzymanie zieleni                                                            - 350.000,00 zł
- oświetlenie ulic i dróg                                                      - 860.000,00 zł
-  gospodarkę komunalną - 1.034.000,00 zł , w tym odławianie 
i utrzymanie bezdomnych psów i kotów w schronisku        - 600.000,00 zł
- dotację dla Biblioteki                                                        - 883.150,00zł
- dotację dla Łaskiego Domu Kultury                                 - 699.000,00 zł
- dotację dla klubów sportowych                                       - 130.000,00 zł
- działalność Centrum Sportu i Rekreacji                       - 1.450.400,00 zł

Do najważniejszych przedsięwzięć w ramach zadań inwestycyjnych 
w roku 2014 planuje się:
1. Budowę drogi w Orchowie                                               - 1.010.000,00 zł
W ramach zadania planowana jest budowa nawierzchni bitumicznej drogi 
gminnej nr 103177E we Wsi Orchów gm. Łask na odcinku od drogi woje-
wódzkiej nr 473 na długości 906,58 m i drogi dz. nr 517 o długości 156,62 m 
oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 473 Łask-Szadek w związku z prze-
budową drogi gminnej (włączenie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej).
2. Budowę drogi w Kolonii Bilew                                             - 40.000,00 zł
W 2014 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji pro-
jektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji oraz wykup 
nieruchomości zajętych na poszerzenie pasa drogowego.
3.  Przebudowę drogi dojazdowej, wewnętrznej (ul. Osiedlowa) w miej-

scowości Wiewiórczyn                                                            - 31.769,94 zł
W ramach przebudowy drogi planowane jest wykonanie krawężników pod-
budowy z tłucznia kamiennego i nawierzchni bitumicznej na powierzchni 
1137 m² oraz wykonanie zjazdów z destruktu asfaltowego w granicach pasa 
drogowego.
4.  Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku 
                                                                                                  - 2.125.000,00 zł
W ramach zadania planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych, stropoda-
chów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż układu solarnego oraz 
kompleksowa modernizacja instalacji grzewczej. 
5.  Budowę odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø400 mm w Łasku  

w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do stacji wodociągowej - 170.000,00 zł
Kontynuacja zadania polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej 
PEHD Ø 400 mm - ok. 500 mb, w tym przewiert sterowany przez Al. Nie-
podległości. 
6.  Dotację celową na pomoc finansową dla powiatu łaskiego na dofinan-

sowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi nr 2319E Łask, 
ul. Batorego”                                                                          - 304.000,00 zł

Kwota stanowi zabezpieczenie środków zgodnie z uchwałą nr XLIX/467/14 
Rady Miejskiej jakopomoc finansowa dla powiatu łaskiego na przebudowę 
ul. Batorego w Łasku.

W zakresie inwestycji już nastąpiły zmiany - 10 stycznia br. wpisano 
kolejne inwestycje:
- remont toalet i ogrodzenia w Przedszkolu nr 5 w Łasku           - 180.000,00 zł
-  zakup i montaż urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji desz-

czowej                                                                                       - 210.000,00 zł
-  sieć przyłączna w Wiewiórczynie od ul. Szadkowskiej i ul. Nowej 
                                                                                                        - 50.000,00 zł.

W najbliższych miesiącach będą przeznaczane pieniądze na kolejne in-
westycje.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi odpo-
wiednio deficyt lub nadwyżkę budżetową. W roku 2014 w budżecie gminy 
Łask deficyt budżetowy wynosi 1.282.415,98 zł, który planuje się pokryć 
przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu, czyli spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i po-
życzek planowane są na poziomie 1.717.584,02 zł, natomiast przychody 
w wysokości 3.000.000,00 zł.

W budżecie gminy Łask na 2014 rok zarezerwowana jest kwota wyso-
kości 2.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne. Kwota zostanie rozdyspo-
nowana w trakcie roku, ze wskazaniem na inwestycje drogowe, które będą 
priorytetem w realizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łask na lata 2014 - 2023 oraz 
budżet gminy Łask na rok 2014 zyskały pozytywna opinię Komisji Gospo-
darki, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi.<

Anna Głowińska
skarbnik gminy

Budżet gminy Łask na 2014 r.
18 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Łasku uchwaliła budżet gminy Łask na 2014 rok. Uchwałę 
budżetową poprzedzała uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014 - 
2023. Są to dwa akty prawne, które regulują podstawy gospodarki finansowej gminy. 



Rok 2013 
oficjalnie podsumowany!

7 stycznia 2014 r. odbyło się coroczne spotkanie noworoczne organizowane przez władze samorządowe. W trakcie 
uroczystości podsumowano miniony rok, wręczono odznaczenia przyznane przez Prezydenta oraz uhonorowano nagrodą 
gospodarczą osoby aktywnie wspierające działalność samorządu.

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
rządowych, samorządowych, pracownicy jednostek powiatowych oraz lo-
kalni przedsiębiorcy i społecznicy. 

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli m.in.: parlamentarzyści: 
posłowie Dariusz Joński, Cezary Olejniczak, Artur Ostrowski i Tadeusz 
Woźniak, senator Andrzej Owczarek, a także: sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Tomasz Jędrzejczak, wicewojewoda łódzki Pa-
weł Bejda, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz wice-
marszałkowie - Dorota Ryl i Dariusz Klimczak, jak również wielu innych, 
równie znamienitych gości.

Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk w swoim wystąpieniu podsumo-
wał miniony rok. Wymienił strategiczne inwestycje i działania oraz po-
dziękował wszystkim za owocną współpracę i wsparcie. Jako najważniej-
sze wykonane zadanie, jednoznacznie wskazał zakończenie procesu od-
dłużenia szpitala w Łasku.

- Zakończyliśmy spłatę przejętych przez powiat długów. Dziś z całą 
stanowczością i odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że proces oddłuża-
nia łaskiego szpitala został zakończony. Długi spłacone, a bezpieczeństwo 
finansowe powiatu łaskiego zagwarantowane. Nowy operator może skupić 
się już tylko na tym, co dla nas najważniejsze - na zdrowiu i opiece miesz-
kańców powiatu łaskiego - powiedział z satysfakcją starosta Gabryjączyk. 

W drugiej części spotkania wręczone zostały odznaczenia przyznane 
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowani zostali radni Rady 
Powiatu Łaskiego - Krystyna Witek i Adam Kucper.

Medalem Złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Maria Ant-
czak, Andrzej Banaszczyk, Anna Buda, Cezary Gabryjączyk, Małgorzata 
Jagnińska, Grażyna Lipińska, Stanisław Manias, Marian Przybylski, Woj-
ciech Sikora, Elżbieta Szamborant, Łucja Żurawska oraz Paweł Zawadzki.

Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Katarzyna 
Dąbrowska, Marek Graczyk, Krzysztof Mikołajczyk oraz Iwona Sowińska,

Ostatnim odznaczeniem państwowym, wręczonym w trakcie wtorko-
wej uroczystości były przyznane przez ministra obrony narodowej Brązo-
we Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, które otrzymali: Dorota 
Cieślak i Krzysztof Mikołajczyk.

Wszystkie odznaczenia, w imieniu Prezydenta wręczył wicewoje-
woda łódzki, w asyście marszałka województwa łódzkiego oraz szefa 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi pułkownika Wojciecha 
Filkowskiego.

Ponadto starosta łaski oraz przewodniczący Rady Powiatu Andrzej 
Banaszczyk wręczyli statuetki „Przyjaciel Samorządu Powiatu Łaskie-
go” oraz wyróżnienia dla osób, które swoją działalnością w sposób 
szczególny przyczyniły się do promowania i rozwoju powiatu łaskiego. 

Statuetki „Przyjaciel Powiatu Łaskiego” otrzymały następujące 
firmy: Sprzęt-Kop Gucinex - Rajmund Krakowski, Stos-Bud - Piotr 
Stos, Raga - Paweł Raczyński, Mrugalski & Mrugalski - Jarosław 
Mrugalski, Holi Collection - Włodzimierz Holi, Włodan - Andrzej 
Włodarczyk, PPHU. „WOLMET” - Piotr Wójtowicz, KAMAR - Ma-
rek Kapiczyński, Jantex - Marcin Janiak, Piekarnia „Dom Chleba” 
- Krzysztof Piotrowski oraz przedsiębiorcy: Janusz Sikora i Tomasz 
Kosakowski.

Wyróżnienia przyznano: Dorocie Krysiak, Romanowi Frankowi, 
Mirosławowi Szkudlarkowi, Bogdanowi Lipowskiemu, Lidii i Pio-
trowi Bąk, Arkadiuszowi Stasiakowi, Zbigniewowi Goździkowi oraz 
Włodzimierzowi Ułańskiemu.

Na zakończenie goście spotkania mieli okazję wysłuchania kon-
certu wykonanego przez Duet „classZmer” - Michał Gajda oraz Jurij 
Czerwiński, który w swoim repertuarze miał zarówno utwory z muzyki 
klasycznej jak i „klezmerskiej”.<

Dariusz Cieślak



BudżeT poWiaTu Łaskiego 
na 2014 rok uchwalony

W ramach planowanych dochodów własnych wpływy z udziałów 
w podatku dochodowym wysokości 7.408.981 zł - stanowią 18,43 % 
ogółu i są wyższe o 394.000 zł w porównaniu do 2013 r. Natomiast wy-
sokość subwencji ogólnej, która stanowi prawie połowę dochodów po-
wiatu, jest niższa o 4,27 % w odniesieniu do wielkości z roku ubiegłego, 
w tym subwencja oświatowa jest niższa o 4,95 %, czyli o 790.000 zł. 
Planowane wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz 
edukacyjnej opieki wychowawczej ustalone zostały na poziomie sub-
wencji oświatowej. W opracowaniu jest koncepcja związana z reor-
ganizacją oświaty, która ma doprowadzić do lepszego wykorzystania 
bazy lokalowej oraz zmniejszenia kosztów osobowych i wydatków 
rzeczowych związanych z utrzymaniem placówek oświatowych. 

Wydatki budżetu powiatu łaskiego to 38 401 075 zł, w tym wy-
datki majątkowe 2 322 391 zł. Natomiast w 2013 roku wydatki sta-
nowiły kwotę 37.538.567 zł, czyli były mniejsze od obecnie plano-
wanych o 862.508 zł.

W związku z realizacją programu naprawczego w 2014 roku nie 
planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne to kwo-
ta 1.746.391 zł i dotyczy przede wszystkim przebudowy drogi nr 
2319E Łask, ul. Batorego (wartość zadania do realizacji w 2014 r. 
to kwota 1 376.500 zł (w tym 705 000 zł to dotacja celowa z gminy 
Łask) oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2310E Sędziejowice 
- Buczek na odcinku drogi wojewódzkiej nr 483 do obiektu mosto-
wego, tj. na długości 410 m, ul. Zielona w Buczku (wartość zadania 
do realizacji w 2014 r. to kwota 355.566 zł, w tym 245.000 zł to 
dotacja celowa z gminy Buczek)

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zostanie zakupio-
ny autobus do przewozu osób niepełnosprawnych za 240.000 zł, 
w tym 150.000 zł to dofinansowanie z PFRON. 

Natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano do re-
alizacji:
-  remont i adaptacja pomieszczeń dworu w Ostrowie (XX w.) na 

cele kulturalne - renowacja wraz z wymianą zewnętrznej stolarki 
okiennej i drzwiowej

oraz w ramach dotacji majątkowych z Łódzkiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Łodzi
-  zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogra-

mowaniem dla PINB w Łasku
-  zakup sprzętu elektronicznego i łączności (...) dla KPPSP 

w Łasku
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na poszczególne ro-

dzaje działalności przeznaczone zostały środki jak niżej:

Na dochody ogółem składają się:
- dochody własne
- subwencje
- dotacje
- pozostałe dochody i środki pozyskane

Razem

12 975 502 zł
18 548 785 zł
 6 972 933 zł
 1 702 733 zł
40 199 953 zł

32,28 %
46,14 %
17,35 %
4,23 %
100 %

Na ostatniej w 2013 roku sesji Rady Powiatu Łaskiego, która odbyła się 30 grudnia, radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2014 rok.
Dochody budżetu powiatu łaskiego na 2014 rok to kwota 40.199.953 zł, w tym dochody majątkowe 1.081.000 zł. W porównaniu 
do 2013 roku wpływy zwiększyły się o 2.193.740 zł, co stanowi 5,8 %. 

-  pomoc społeczna i pozostałe zadania 
polityki społecznej

- bezpieczeństwo publiczne
- ochrona zdrowia
- obsługa długu i poręczeń
- działalność usługowa
- rezerwy
- pozostałe wydatki

Razem

-  oświata i wychowanie oraz edukacyjna 
opieka wychowawcza

- drogi publiczne powiatowe
- administracja publiczna

4.347.541 zł

3.486.050 zł
3.509.270 zł

640.269 zł
505.300 zł
413.474 zł
522.599 zł

38 401 075 zł

15.554.021 zł

3 866 158 zł
5.556.393 zł

188.790 zł 

4.000 zł

7.000 zł

11,32 %

9,08 %
9,14 %
1,67 %
1,31 %
1,08 %
1,36 %
100 %

40,50 %

10,07 %
14,47 %

Prognozujemy, że na 31 grudnia 2014 roku dług powiatu będzie 
stanowił kwotę 26.703.188 zł, czyli 46,04 % planowanych docho-
dów po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 
2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej, czyli spłat raty pożyczki z budżetu państwa. Natomiast 
wskaźnik dotyczący obsługi długu w 2014 roku stanowi 2,86 %. 

Budżet 2014 r. oraz prognozowany na kolejne lata zawarte 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają skutki finan-
sowe dla budżetu powiatu łaskiego związane z przekształceniem 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęciem zobowią-
zań szpitala, a także z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu pań-
stwa. Po uwzględnieniu powyższego w latach 2014-2028 spełniona 
została zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych - czyli 
prognozowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżą-
cych, a z nadwyżki operacyjnej będą spłacone przejęte zobowią-
zania zaliczane do długu oraz raty kredytów i pożyczki z budżetu 
państwa. 

Począwszy od 2014 r. dla jst obliczany jest indywidualny 
wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu. 
Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-
2028 prognozowane obciążenia budżetów powiatu łaskiego spłatą 
długu są poprawne, czyli niższe od wskaźnika maksymalnego usta-
lonego dla danego roku budżetowego. 

Jednak należy pamiętać, że realizacja budżetu 2014 r. i w ko-
lejnych latach musi uwzględniać założenia prowadzonego postę-
powania naprawczego oraz postanowienia wynikające z umowy 
pożyczki zawartej 8 listopada 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa 
a powiatem łaskim.

Projekt budżetu powiatu łaskiego na 2014 rok został zaopi-
niowany pozytywnie przez RIO w Łodzi, co potwierdza uchwała  
nr I/236/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii doty-
czącej projektu budżetu powiatu łaskiego na 2014 rok.

Również wpłynęła pozytywna opinia RIO w Łodzi w za-
kresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wyrażona w uchwale  
nr I/2135/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do 
projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu ła-
skiego.

Ponadto projekty budżetu oraz WPF zostały omówione na 
wszystkich komisjach Rady Powiatu Łaskiego i otrzymały opinię 
pozytywną.<

Dorota Cieślak
skarbnik powiatu



Natalia i Iza złożyły wnioski o stypendia 
pod okiem nauczyciela chemii Janusza Za-
wiszy. Chemia to nauka, która interesuje je 
szczególnie. Odkrywają jej tajemnice i chcą 
rozwijać się w tym kierunku. Uczestniczy-
ły już w warsztatach organizowanych przez 
Uniwersytet Warszawski. Z kolei w Oldze 
i Dawidzie drzemią zdolności matematyczne. 
Będą je doskonalić pod kierunkiem Małgo-
rzaty Kilańczyk - nauczycielki matematyki. 
Przez cały rok szkolny uczniowie będą otrzy-
mywać pieniądze. Oczywiście wydatki trzeba 
dokumentować i muszą one być przeznaczone 
wyłącznie na cele edukacyjne. Wszyscy oni 
liczą, że spełnią swoje marzenia. Myślą o za-
kupie książek oraz laptopów, drukarek. Ale 
przede wszystkim otrzymane stypendium to 
ogromne wyróżnienie. Nasi stypendyści zna-
leźli się w gronie 550 uczniów z całego woje-
wództwa. Życzymy im satysfakcji i ogromnej 
radości z odkrywania swoich talentów!

Łódzki Regionalny Program Wspierania 
Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edy-

Stypendyści z Buczku
Olga Motyl, Natalia Pyrek, Izabela Wróbel i Dawid Sobala to uczniowie, 
którzy w połowie grudnia 2013 r. odebrali listy gratulacyjne z rąk Witolda 
Stępnia, marszałka województwa łódzkiego.

Środki finansowe i rzeczowe na zorganizo-
wanie wigilii udało się wygospodarować z bu-
dżetu gminy, GOPS-u, a częściowo także od 
sponsorów. W nastrój wieczerzy i radosnego 
oczekiwania na narodzenie Pana wprowadziła 
zebranych orkiestra dęta Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Buczku przepiękną kolędą 
„Wśród nocnej ciszy”. 

W uroczystości wzięli udział: starosta łaski 
Cezary Gabryjączyk, kierownik PCPR Marian 
Przybylski, z-ca dowódcy 32 BLT w Łasku 
ppłk Zbigniew Rosiak, zastępca komendan-
ta powiatowy policji podinsp. Piotr Bielew-
ski, Komendę Powiatową PSP reprezentował 
dowódca JRG st. kpt. Sławomir Wągrowski, 
obecny był także proboszcz parafii Buczek ks. 
kanonik Zbigniew Kaczmarkiewicz, a także 
proboszcz parafii Teodory ks. Mirosław Wu-
jek. Nie zabrakło też radnych, przedstawicieli 
wszystkich jednostek OSP, którzy przywieźli 
samotne osób z poszczególnych miejscowo-
ści gminy. Część osób przybyło też wynajętym 
przez władze gminy autokarem.

Ks. proboszcz fragmentem ewangelii o na-
rodzeniu Pańskim oraz krótką modlitwą przy-
pomniał o sakralnym znaczeniu Świąt Bożego 
Narodzenia, a następnie starosta łaski Cezary 
Gabryjączyk i wójt Bronisław Węglewski zło-
żyli życzenia świąteczno - noworoczne wszyst-
kim zebranym i mieszkańcom gminy Buczek. 
Łamano się opłatkiem i składano życzenia. 

Nad organizacyjną stroną wigilii pieczę 
sprawowała szefowa GOPS Joanna Jarosław-
ska, ale przygotowaniem sali, obsługą gości 
i pomocą w przygotowanie posiłków zaangażo-
wały się panie pod kierunkiem radnej Elżbiety 
Malinowskiej i sołtys Sylwii Bordowicz, a także 
druhowie OSP z całego sołectwa. Szefem kuch-
ni była Agnieszka Grzegorczyk, właścicielka 
baru „Igrek” i  pod jej kulinarnym kierownic-
twem potrawy przygotowywane przez panie 
smakowały wyśmienicie. 

Wspólne świętowanie w atmosferze rado-
snego oczekiwania na Narodzenie Chrystusa 
sprzyja integracji lokalnej społeczności, bliż-
szemu poznaniu, wysłuchaniu radości i trosk 

dnia codziennego znajomych i sąsiadów, a także 
wspólnemu śpiewaniu kolęd.

W atmosferę zbliżających się świąt wprowa-
dziły także lokalne zespoły artystyczne działające 
przy GOKiS: orkiestra dęta pod dyrekcją Adama 
Kobalczyka, chór „Bogoria” z kierownikiem ar-
tystycznym Zbigniewem Mierzwińskim, zespół 
„Kana”, zespół „Cu-dens”, a także znakomita wo-
kalistka Paulina Makulska z akompaniamentem 
Łukasza Maciejewskiego. W repertuarze wszyst-
kich zespołów wokalnych i instrumentalnych mo-
gliśmy usłyszeć najpiękniejsze kolędy i pastorałki. 

 Wszyscy uczestnicy wigilii po występach 
artystycznych w radosnych nastrojach sami śpie-
wali znane i lubiane kolędy. Wspólne świętowa-
nie przeciągnęło się do późnych godzin wieczo-
rowych, a na koniec wigilii uczestnicy zostali ob-
darowani przez wójta i kierownika GOPS pacz-
kami. Wójt gminy Bronisław Węglewski dzięku-
jąc gościom za przyjęcie zaproszenia w tym roku 
zaprosił wszystkich za rok na wigilię do nowej 
świetlicy wiejskiej w Maleni.<

A.Z.

cja, finansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego, środków budżetu 
państwa oraz środków własnych wojewódz-
twa łódzkiego ma na celu stworzenie uzdol-

nionym uczniom warunków sprzyjających 
rozwijaniu ich umiejętności, kompetencji i za-
interesowań.<

R.N.

Przy wspólnym stole w Grzeszynie
Jak każdego roku, gmina Buczek z wójtem Bronisławem Węglewskim na czele oraz Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej przygotowały uroczystą wigilię dla osób samotnych. Wieczerza odbyła się 20 grudnia, 
a jej gospodarzem była jednostka OSP w Grzeszynie. Uroczystość wigilijna odbyła się w nowo powstałej 
świetlicy, w rozbudowanym budynku OSP, gdzie przyjęto blisko 130 uczestników.



Z pomocą wójta Bronisława Węglew-
skiego - pomysłodawcy inwestycji udało się 
wyposażyć kuchnię i salę w niezbędne urzą-
dzenia i sprzęt. 

Mieszkańcy Grzeszyna podjęli się trudu 
organizacji wigilii zarówno dla osób samot-
nych (20 grudnia), jak i następnego dnia wi-
gilii strażackiej. Organizacja wieczerzy wigi-
lijnej to przedsięwzięcie wymagające ogrom-
nego nakładu pracy, ale i wielki splendor dla 
całego sołectwa. Zwłaszcza, że w spotkaniu 
wigilijnym wzięli udział: członek Zarządu 
Województwa Łódzkiego, Honorowy Obywa-
tel Gminy Buczek Dariusz Klimczak, starosta 
łaski Cezary Gabryjączyk, prezes Zarządu Po-
wiatowego OSP w Łasku druh Wojciech Po-
kora, zastępca komendanta powiatowego po-
licji w Łasku podinspektor Piotr Bielewski, 
32 BLT w Łasku reprezentował ppłk Tomasz 
Grzybowski oraz d-ca JRG PSP Łask st. kpt. 
Sławomir Wągrowski oraz prezes LGD „Do-
lina rzeki Grabi” Anna Doliwa.

W nastrój wieczerzy wigilijnej wprowa-
dził wszystkich druhów i zaproszonych gości 
wikariusz parafii Buczek ks. Mariusz Kieł-
basa, który słowami ewangelii wg św. Łuka-
sza o narodzeniu Pańskim i krótką modlitwą 
wprowadził świąteczną atmosferę. Nastrój 
przedświątecznego oczekiwania dopełnił 
śpiew kolęd w wykonaniu Pauliny Makul-
skiej z akompaniamentem Łukasza Maciejew-
skiego, łamanie się opłatkiem oraz życzenia 
wszystkich druhów i zaproszonych gości. In-
tegrujący wszystkich druhów był też wspólny 
śpiew kolęd wraz z zespołem „Cu-dens”.

 Wszyscy byli zgodni, że strażacy po-
winni się coraz częściej spotykać we wła-

snym gronie podczas podobnych uroczy-
stości, a coraz mniej podczas akcji ratow-
niczej. Spotkanie dało też asumpt do zło-
żenia życzeń i gratulacji przez gości dla 
wszystkich druhów na ręce prezesa gmin-
nego i wójta Bronisława Węglewskiego 

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Buczek wzorem lat minionych również 
w tym roku spotkali się (21 grudnia) na wigilii strażackiej w pięknej, odrestaurowanej 
świetlicy wiejskiej w Grzeszynie. Całe sołectwo jest dumne z pięknego obiektu, który 
jest miejscem spotkań nie tylko druhów OSP, ale również organizowane są tu zabawy, 
chrzciny, komunie, wesela i inne uroczystości rodzinne oraz środowiskowe. 

Wigilia u strażaków 

Kilka słów o tolerancji

Z inicjatywy pedagoga szkolnego Ewy Niciak w ZSPiGP w Buczku obchodzono Dni 
Tolerancji. Zespół uczniów z kl. IIa gimnazjum: Weronika Rzepkowska, Klaudia 
Drożdż, Rafał Jutrznia, Natalia Pawlicka (kl. Ia), przedstawił wyniki prac nad 
projektem gimnazjalnym pt. ,,Czy naprawdę jesteśmy inni? Kilka słów o tolerancji”. 

Głównym celem projektu było przybli-
żenie i wyjaśnienie uczniom szkoły pojęcia 
tolerancja i kształtowanie postaw akceptacji, 
poszanowania praw innych ludzi. 

W ramach projektu uczniowie zbadali, 
w jakim stopniu są tolerancyjni ich rówie-
śnicy, przeprowadzi sondaż uliczny w Łodzi, 
nawiązali współpracę z Kampanią Przeciw 

Homofobii, tam też przeprowadzili wywiad. 
Uczniowie przygotowali trzy prezentacje, 
montaż słowno-muzyczny, gazetkę ścienną. 
Wspólnie z Biblioteką Publiczną i jej szefo-
wą Alicją Hans zorganizowali i przygotowa-
li spotkanie z miejscowymi Brazylijczykami, 
którzy wypowiedzieli się na temat rasizmu. 
Problem niepełnosprawności ruchowej przy-
bliżyła Elżbieta Ciołek, która opowiedziała, 
z jakimi trudnościami i ograniczeniami spo-
tyka się w życiu codziennym. Prowadzona 
była sprzedaż prac wykonanych przez osoby 
niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Łasku. Szkolni artyści pod opieką 
Danuty Klemczak zaprezentowali przed-
stawienie ,,Niepełnosprawni są wśród nas”. 
Grupa uczniów z kl. III gimnazjum wzięła 
udział w integracyjnym meczu w piłkę halową 
z uczniami z SOSzW w Łasku, a także mia-
ła okazję nauczyć się od kolegów zasad gry 
w hokeja halowego. Dni Tolerancji w szko-
le pozwoliły odpowiedzieć sobie na pytanie: 
,,Czy naprawdę jesteśmy inni?” 

Organizatorzy szczególne podziękowa-
nia za wsparcie i pomoc w organizacji Dni 
Tolerancji złożyli: Elżbiecie Ciołek, gościom 
z Brazylii, Alicji Hans, Warsztatowi Terapii 
Zajęciowej w Łasku, Krystynie Jasiczek, Da-
nucie Klemczak i Małgorzacie Kilańczyk.<

E.N.

za dokonania dla straży i na rzecz gminy 
w mijającym roku. Spotkania druhów ze 
wszystkich jednostek z pewnością umac-
niają więzi między strażakami, wprowa-
dzają rodzinną atmosferę.<

A.Z.



Od stycznia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku rozpoczyna realizację projektu 
„Kapliczkowo - młodzież na tropie kapliczek w gminie Buczek”, na który biblioteka otrzymała 
dotację w wysokości 6.800,00.

Jest to kolejny projekt biblioteki w ramach programu „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Projekt biblioteka kieruje do młodzieży gimnazjalnej z gminy, która podczas półrocznych spo-
tkań z mieszkańcami spisze ich wspomnienia na temat historii powstania kapliczek i krzyży, znaj-
dujących się w każdej miejscowości. Wszystkie kapliczki zostaną sfotografowane przez młodzież 
i opisane. Efektem końcowym projektu będzie wydanie publikacji, która trafi do mieszkańców 
gminy podczas Święta Truskawki.

Projekt biblioteki to nie tylko publikacja, ale przede wszystkim dbałość o tradycję i przeszłość 
pokoleń, którą warto zachować w pamięci. Dla młodzieży biorącej udział w projekcie to szansa 
głębszego poznania swojego miejsca zamieszkania i możliwość rozwoju osobistego. Projekt „Ka-
pliczkowo” to także przygoda i nowe doświadczenia.

Zwracamy się zatem z  prośbą do mieszkańców gminy, aby poszukali w swojej pamięci wspo-
mnień i opowiedzieli te historie młodemu pokoleniu, bo to my tworzymy dzieje naszej gminy.<

Alicja Hans

Nieczystości w pojemnikach bądź w workach prosimy wystawić przed swoją posesją na godzinę 7.00 rano, wtedy będą Państwo mieli 
pewność, że odpady zostaną odebrane.<

noWy pRoJekT 
W BiBlioTeCe

Urząd Gminy w Buczku informuje, że 
w terminie od 1 lutego do 28 lutego br. nale-
ży złożyć odpowiedni wniosek do wójta, bur-
mistrza (prezydenta miasta), właściwego ze 
względu na miejsce położenia gruntów bę-
dących w posiadaniu lub współposiadaniu 
tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT 
dokumentujące zakup oleju napędowego od 
dnia 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. 
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy 
w Buczku (pokój nr 3).<

A.M.

Wniosek 
o zwrot akcyzy

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI 
Z GMINY BUCZEK na rok 2014



W puszkach, oprócz polskich złotówek, trafiło się euro, korony, fun-
ty, drahmy guldeny, hrywny, centy, guziki, podkładki i żetony do wóz-
ków sklepowych. Jeden z wolontariuszy obdarowany został dwoma tor-
bami bilonu o nominałach 1, 2 i 5 groszy, ważących razem około 23 kg. 
Dobrze, że był to  postawny, młody mężczyzna z solidnym plecakiem, 
dzięki czemu doniósł do nas ten podarunek w całości bezpiecznie.  Zbie-
rający mogli czuć się bezpiecznie, ponieważ czuwali nad nimi policjanci 
z Powiatowej Komendy Policji w Łasku. 

Wolontariusze bez identyfikatorów, a tych było bardzo dużo, pomagali 
w Klubie 32 BLT  przy  loterii, aukcji, liczeniu pieniędzy czy choćby przy-
gotowywaniu herbaty dla zmarzniętych kolegów. O godz. 16 w sali kino-
wej Klubu  rozpoczął się koncert, w którym zaprezentowało się  około 170 
wykonawców (wokaliści z OK Kolumna, zespoły taneczne: Crazy Flasch, 
Wena, P’kaisor, S’Crew: First Step i Young, Jammin’ Crew, zespoły mu-
zyczne: Spółka z o.o.,  Oddźwięk i RapStationCrew). Pokaz karate zapre-
zentowało Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki. Podczas koncertu straża-
cy z Państwowej Straży Pożarnej w Łasku przeprowadzili pokaz pierwszej 
pomocy przy użyciu  sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek ratow-
niczych PSP. Był  to pokaz kolejnego etapu ratownictwa drogowego, po-
nieważ o godz. 13 na boisku międzyszkolnym przy PG 1 strażacy z OSP 
w Łasku pokazali uwolnienie z samochodu poszkodowanego w wypadku 
drogowym przy użyciu nowoczesnego sprzętu tnącego. Przybywający na 
koncert mieszkańcy Łasku mogli zauważyć stojący przed budynkiem Klubu 
32 BLT wóz strażacki o nietypowym, zielonym kolorze. To Wojskowa Straż 
Pożarna także włączyła się WOŚP, czuwając nad bezpieczeństwem  budyn-
ku i zgromadzonych w nim ludzi.  A  ludzi przychodzących aby przekazać 
swoje pieniądze „na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medy-
cyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów” było naprawdę dużo 
i wszyscy licytowali bądź kupowali losy na loterii.  Na „światełku do nieba”, 
które jak co roku zapłonęło o godz. 20,  cała sala opustoszała, aby zapełnić 
się za chwilę ponownie licytującą publicznością.

 Pomiędzy pokazami i występami na scenie szaleli prowadzący au-
kcję: Magdalena Kelnerowska, Adam Marek i Grzegorz Rosiak, skutecz-
nie przekonując widzów do zakupu wystawionych przedmiotów.

Uff.  Działo się,  działo... 
Przyszedł czas, aby pochwalić się uzbieranymi sumami. Wolonta-

riusze ze sztabu WOŚP Stowarzyszenia Harcerskiego „Grabia” uzbierali  
15.000 zł, zaś ze sztabu ŁDK - 13.000 zł. Z aukcji uzyskaliśmy 6.800 
z loterii - 3.000.  Do 13 bm. zebraliśmy  37.800 zł.  Zbieramy nadal. 

Aukcja i loteria wspierająca WOŚP mogła się odbyć tylko dzięki 
DARCZYŃCOM.  Bez Was KOCHANI DARCZYŃCY te dwa zda-
rzenia by się nie odbyły. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Dowódcy 
32 Bazy Lotnictwa Taktycznego za udostępnienie sali w klubie. Dzię-
kujemy Policji  i Strażakom. Dziękujemy Wolontariuszom, Dziękujemy 
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa w Łodzi i  KRWIODAWCOM.   
Dziękujemy Burmistrzowi Łasku, który dofinansował nam „światełko 
do nieba”. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się realizacji 22 
Finału WOŚP. <

Elżbieta Wojtacka-Ślęzak
szef sztabu WOŚP ŁDK

PS Jeszcze jedno podziękowanie.  Dziękuję Adamowi Markowi,  bez 
którego nie istniałaby w Łasku zbiórka krwi i  kolejne finały WOŚP. 
Dziękuję Agnieszce Przybyłek, Grześkowi Rosiakowi, Magdzie Kelne-
rowskiej, Gosi Nowakowskiej, Ali Jędrzejczyk i oczywiście Krzyśkowi 
Tylusiowi (bez którego nikt nic by nie słyszał) za ogrom pracy włożony 
w organizację i realizację 22 finału WOŚP. Dziękuję Marcinowi Dy-
balskiemu, Stasiowi Brzozowskiemu i Krysi Liber za niezbędną pomoc.  
Dziękuję również Andrzejowi Witkowskiemu, szefowi Sztabu Stowarzy-
szenia Harcerskiego „Grabia” za współpracę i nieocenione rady. Dzię-
kuję wszystkim, którzy wspierali nas duchowo w momentach zwątpie-
nia i zmęczenia.  Serdecznie dziękuję.

 Ela  Wojtacka-Ślęzak
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Zieleń urządzona nie jest współczesnym 
wynalazkiem. Już przed wiekami Łascy 
troszczyli się o zieleń wokół swojego dwo-
ru, tak samo było w podpiotrkowskim Wol-
borzu, gdzie hierarchowie Kościoła dbali 
o sadzenie oryginalnych i dorodnych drzew, 
czy w Piotrkowie, w którym z inspiracji 
królowej Bony niedaleko zamku powstały 
ogrody pełne nie tylko warzyw. W ostatnich 
dziesięcioleciach również w Łasku zieleń 
była oczkiem w głowie niemal wszystkich 
gospodarzy, co sprawiło, że przybysze zali-
czają miasto do wyjątkowo zadbanych pod 
tym względem.

Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że 
w mieście i gminie mamy aż 5 parków, w tym 
1 miejski z prawdziwego zdarzenia w samym 
Łasku (o powierzchni 10 ha) i kilka podwor-
skich (Ostrów, Okup Mały, Zielęcice). 

Swoistymi parkami, często bardzo do-
brze urządzonymi i zadbanymi, są też cmen-

Co to są tereny zieleni urządzonej? Jak można się domyślić, zaliczamy 
do nich parki, skwery, zieleńce, ogrody działkowe, zieleń wzdłuż ciągów 
spacerowych, wokół obiektów użyteczności publicznej, a nawet zakładów 
przemysłowych. Tak, tak - nie brak w Polsce przykładów troski o zieleń 
nawet w z pozoru niesprzyjających warunkach i środowisku.

Zieleń urządzona 

z sercem

tarze (5). Największy znajduje się w sa-
mym Łasku (6,24 ha) zaś drugi pod wzglę-
dem wielkości jest w dzielnicy Kolumna  
(1,8 ha), trzeci - w Okupie Małym (1,62 ha), 
wiejskie nekropolie są jeszcze w Borszewi-
cach (1,17 ha) i Wrzeszczewicach (0,81). 
Nie wszystkie cmentarze w gminie są jed-
nakowo malownicze i zazielenione, ale 
z pewnością do tych najładniejszych zali-
czyć można łaski i kolumnieński. Atrakcyj-
ność tego pierwszego podnoszą zabytkowe 
nagrobki.

Wspomnijmy jeszcze o ogródkach dział-
kowych w Łasku i Gorczynie. Ten pierwszy 
liczy już sobie kilkadziesiąt lat, a więc jest 
nieźle zagospodarowany i w okresie lata sta-
nowi nie tylko wspaniałą oazę zieleni, ale 
i miejsce wypoczynku wielu mieszkańców. 

Choć nie wspomnieliśmy o wielu tere-
nach zielonych wokół domów mieszkal-
nych i letniskowych, nie można ich pomi-
nąć. Na przykład wielu mieszkańców Ko-
lumny i okolicznych miejscowości wzięło 
sobie do serca fakt, że pod budowę swo-
ich domów musieli wyciąć trochę drzew 
i w zamian posadzili nie tylko nowe sosny, 
ale i wspaniałe cyprysy czy tuje. W niejed-
nym przypadku możemy podziwiać prze-
myślane urządzanie zieleni. Oby takich 
miłośników drzew, krzewów czy zieleń-
ców było więcej!<

(PO)



A w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z potencjalnym 
zagrożeniem dla zdrowia a nawet życia człowieka, reakcja musi być na-
tychmiastowa. Tak było właśnie w naszej gminie, gdy do akcji musieli 
się włączyć strażacy i specjalistyczni ratownicy, ale i... burmistrz Łasku, 
by uspokoić mieszkańców wystraszonych niebezpiecznym pożarem.

Łask nie posiada zakładów przemysłowych czy firm stanowiących 
poważne zagrożenie dla mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że nie 
ma tu mniejszych przedsiębiorstw, których produkcja jest niebezpiecz-
na, a ponadto przez miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, po 
których kursują potencjalne bomby z opóźnionym zapłonem.

Choć istnieją przepisy regulujące transport niebezpiecznych mate-
riałów i  specjalistyczne służby uczulone są na monitorowanie tego za-
grożenia, nie wszystkie firmy transportowe postępują zgodnie z prawem 
i niejednokrotnie pod osłoną nocy przewożone są niebezpieczne ładun-
ki. Na szczęście w ostatnich latach nie doszło do wypadków z ich udzia-
łem i wydawać by się mogło, że problem nie istnieje. Ale licho nie śpi...

Nie było ostatnio poważnych awarii i katastrof. I dobrze! Zapewne 
jest to także efekt działań profilaktycznych, wszak od czasu do czasu 
odbywają się ćwiczenia i wielu ludziom uświadamiają one istniejące 
potencjalne zagrożenie. 

Poważne awarie jednak zdarzają się wszędzie. Specjaliści od ochro-
ny środowiska twierdzą, że są to emisje, pożary czy eksplozje wywoła-
ne w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, 
w których mamy do czynienia z jedną lub więcej niebezpiecznych sub-
stancji, tworzących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi czy środowiska. 
W przypadku naszej gminy poważne awarie mogą powstać w zakładach 
przemysłowych, transporcie i przeładunku substancji i materiałów nie-
bezpiecznych, a także podczas ich magazynowania. Choć zasięg tego 
zagrożenia może mieć charakter lokalny i obejmować jedynie dany 
zakład, w wyjątkowo niesprzyjających okolicznościach może ono wy-

AwArie i kAtAstrofy
zdarzają się wszędzie
Los bywa nieprzewidywalny i złośliwy. W programach ochrony środowiska w naszej gminie znajduje się wiele 
potencjalnych awarii i zagrożeń naturalnych, ale nie przewidziano pożarów składowisk w takich firmach jak 
ta przy trasie na Piotrków, gdzie niedawno zapłonęły m.in. elementy wyprodukowane z tworzyw sztucznych. 
To stworzyło spore zagrożenie i uświadomiło jednocześnie, że nawet najlepsze programy mają poważne luki.

mknąć się spod kontroli i zagrozić nawet regionowi. Praktycy wiedzą 
doskonale, że niejednokrotnie w przypadku poważnych awarii czy na-
wet katastrof mamy do czynienia ze zbiegiem niekorzystnych zjawisk 
i wypadków.

Który zakład w naszej gminie może być miejscem poważnej awarii? 
To nie jest tajemnicą i na ten temat pisaliśmy już kilkakrotnie. Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku posiada bowiem instalacje z cie-
kłym amoniakiem. Te instalacje są pod szczególną kontrolą, o czym mo-
gliśmy się przekonać podczas niedawnych ćwiczeń służb ratowniczych.

Wybuchy i pożary mogą powstać także w innych firmach, choćby 
w magazynach butli z propanem-butanem przy ul. Objazdowej czy Rej-
monta, a także w kilku podłaskich miejscowościach oraz w przepom-
powni kolejowej w Teodorach. Potencjalnym zagrożeniem są także sta-
cje paliwowe, których w gminie jest kilkanaście. Na szczęście te ostat-
nie obiekty są nieźle zabezpieczone i w ostatnich kilkudziesięciu latach 
nie stwarzały poważniejszego zagrożenia.

Dodajmy jeszcze, że wbrew pozorom istnieje w gminie spore zagro-
żenie powodziowe, choć rzeka Grabia wydaje się niewielka i przyjazna. 
A o tym zagrożeniu mieliśmy już okazję się przekonać. Optymistyczne 
jest jednak to, że do dramatycznych powodzi i podtopień nie dochodzi 
zbyt często.

Dlaczego zatem piszemy na ten temat? Z pewnością nie chodzi 
o wywołanie zagrożenia i niezdrowego zdenerwowania, choć temat jest 
raczej poważny. Uważamy bowiem, że żyjemy w takich czasach, gdy 
potencjalnych źródeł zagrożeń nie można w stu procentach zlikwido-
wać, więc trzeba nauczyć się z nimi żyć. Żyć bezpiecznie - przestrze-
gając procedur i przepisów. Trzeba zatem mieć świadomość istnienia 
potencjalnych zagrożeń, by można było ich uniknąć, a w najgorszym 
przypadku, gdy dojdzie do tragedii - zminimalizować skutki najgorsze-
go. Zatem nie rezygnujmy z profilaktyki i myślenia...< (P) 

Niezbędna profilaktyka i myślenie



Wszyscy zastanawiamy się, czy zima w tym roku już nas opuściła, czy może lada 
chwila zaatakuje ze zdwojoną mocą. Jak do tej pory - a piszę ten artykuł w połowie 
stycznia br. - wydaje się wyjątkowo łagodna, jednak rekord ciepła nie został jeszcze 
pobity. Najcieplejszym dniem tej zimy w Łodzi był pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia, kiedy termometry pokazywały 11 st. C. Tymczasem 29 stycznia 1996 r. 
temperatura wynosiła 14,8 st. C. Naukowcy twierdzą, że czas jesieni będzie się 
wydłużał, a coraz częściej zima będzie nadchodzić dopiero w styczniu. 

Co z tą 
zimą?

Głównym celem projektu było 
zwiększenie różnorodności gatunkowej 
poprzez odnowienie drzewostanu. Wy-
łoniona w drodze przetargu firma doko-
nała między innymi nasadzenia drzew, 
krzewów oraz winobluszczy. Wydawało-
by się, że na tym koniec, jednak umowa 
o dofinansowanie zobowiązuje gminę do 
przestrzegania trwałości projektu przez 
okres 5 lat. Dlatego corocznie prowa-
dzone są przeglądy stanu zdrowotności 
dokonanych nasadzeń i szkoda tylko, 
że często spotykamy się ze zniszcze-
niem roślin lub ich brakiem, nie zawsze 
związanym ze złymi warunkami atmos-

ferycznymi. Pociąga to za sobą koniecz-
ność nasadzenia nowych roślin, a tym sa-
mym przeznaczenia środków na ich zakup 
w celu zachowania trwałości projektu. 
Poprzez takie działania ograniczamy moż-
liwości finansowe na utrzymanie zieleni 
na terenie miasta i gminy Łask. Dlatego 
przypominamy o zrealizowanej przez gmi-
nę inwestycji. Jednocześnie apelujemy do 
wszystkich odwiedzających nasz park, aby 
nie byli obojętni na akty wandalizmu czy 
kradzieży. Reagujmy zatem, gdy widzimy 
niewłaściwe zachowania, bo zorganizo-
wane tereny zieleni stanowią pociechę dla 
oka i dobra nas wszystkich. 

Miniony rok nie był dla roślinności ła-
skawy pod względem warunków atmosfe-
rycznych. Zalegający długo śnieg, ulewne 
deszcze i wichury spowodowały wiele strat 
w drzewostanie również w parku. Wiele 
drzew i krzewów zostało powalonych, po-
łamanych, a także obumarło i zostało po-
rażonych chorobami grzybowymi. Dlatego 
planujemy w bieżącym roku wprowadzić 
nasadzenia zamienne w celu przywrócenia 
równowagi przyrodniczej i zachowania 
walorów krajobrazowych w parku.<

Ewa Krysiak-Miksa
Wydział Ochrony Środowiska 

i Rozwoju Wsi UM

Dziś już mało, kogo dziwi brak śnie-
gu w grudniu, a przecież jeszcze nie tak 
dawno pierwsze mrozy i opady białego 

Dbajmy o park
Gmina Łask pod koniec 2011 roku zrealizowała projekt pn. „Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja 
Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap I - 
odnowienie drzewostanu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-
2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 194 532,10 zł, a  dofinansowanie z EFRR - 145 709,55 zł. 

puchu przychodziły wraz z początkiem 
listopada. Obecnie wir zimnego powie-
trza, nazywany wirem arktycznym, który 

powinien krążyć nad biegunem północ-
nym, przesunął się nad terytorium Sta-
nów Zjednoczonych. Za sprawą tego 
zjawiska obserwowaliśmy niedawno 
potężny atak zimy, który sparaliżo-
wał część Kanady i USA. W miejsce 
wspomnianego wiru zaczęły napływać 
masy ciepłego powietrza z południa. 
Na szczęście taki stan rzeczy nie jest 
długotrwały. Wir arktyczny zaczyna się 
cofać wypychając powoli dodatnie tem-
peratury z terenów naszego kraju.

Wydłużającą się jesień wpłynęła za-
uważalnie na otaczającą nas przyrodę. 
W wielu miejscach zakwitły stokrot-
ki i bratki, a w Bieszczadach obudziły 
się niedźwiedzie. Cieszy fakt, że nocą 
w połowie stycznia powróciły przy-
mrozki, gdyż wstrzymuje to wegetację 
roślin. Jest to niezwykle istotne dla rol-
ników, którzy z obawą spoglądają na 
przyszłe plony. 

Ciepłą aurę odczuła także niezwal-
niająca branża budowlana, samorządy 
pozyskały oszczędności dzięki temu, że 
na drogi nie musiały wyjeżdżać pługi 
śnieżne i piaskarki, a my wszyscy za-
płacimy niższe rachunki za ogrzewanie 
domów i mieszkań. Niestety są i złe 
strony lekkiej zimy. Pogodowa huśtaw-
ka osłabiała bowiem nasz organizm, 
sprzyjając złemu samopoczuciu, licz-
nym przeziębieniom oraz zachorowa-
niom na grypę.<

Michał Janiszewski



Z problemami tymi styka się dziś Łaska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa dysponująca ponad 70 budynkami, dostrzega-
ją je też sami lokatorzy. Zapewne m.in. z tego powodu ła-
skowianie domagają się zamykanych śmietników. Zdaniem 
wielu mieszkańców, takie rozwiązanie może ograniczyć pod-
rzucanie odpadów i unikanie płacenia za śmieci.

Od nowej racjonalnej gospodarki odpadami nie ma od-
wrotu. Zapewne jeszcze przez jakiś czas trzeba będzie prze-

Mieszkańcy Łasku powoli przyzwyczajają się do segregacji śmieci i innej niż do niedawna 
gospodarki odpadami. Dla niektórych mieszkańców segregacja wciąż jest czymś, czego nie chcą 
zaakceptować. Nie brak też takich, którzy robią wszystko, by nie uiszczać zbyt wysokich opłat za 
swoje odpady. Dotyczy to m.in. właścicieli działek, którzy śmieci przywożą do miasta i wrzucają do 
przyblokowych pojemników, a także ludzi prowadzących działalność gospodarczą i nie chcących 
płacić za odpady powstające właśnie w ich firmach.

Śmietniki zamykane na klucz

W mieście powyższą usługę świadczyć będzie Zakład Usługo-
wy DREWZEL, który do realizacji zamówienia został zobowiąza-
ny zabezpieczyć 4 pługopiaskarki,4 ciągniki z pługiem czołowym 
oraz jedną pługopiaskarkę do chodników. Natomiast poza grani-
cami miasta drogi gminne utrzymywane będą przez firmę Usłu-
gi w zakresie budownictwa Mariusza Pisarka, która do realizacji 
usługi została zobowiązana zabezpieczyć 2 piaskarki samochodo-
we, 2 pługi samochodowe wraz z nośnikiem, 6 ciągników z napę-
dem na dwie osie z pługiem czołowym. Ponadto obie firmy muszą 
dysponować dwiema równiarkami drogowymi lub ładowarkami 
kołowymi, które mogą być wykorzystane awaryjnie, w przypadku 
gdy zwykłe pługi nie będą w stanie poradzić sobie z odgarnięciem 
zalegającego na drodze śniegu.

Poniżej zamieszczony wykaz telefonów, pod którymi można 
zgłaszać ewentualne uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg 
na terenie gminy Łask:

Zimowe utrZymanie dróg
w gminie Łask
Na terenie gminy Łask zimowym utrzymaniem 
objętych jest 248 km dróg, w tym 51 na terenie 
miasta oraz 7903 m chodników, w tym 6940 na 
terenie miasta. Gmina Łask przygotowując się 
do zimowego utrzymania dróg zawarła umowy 
z firmami, które zostały wyłonione zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych. Zamówienie 
obejmuje sezony 2013 - 2014 oraz 2014 - 2015.

1. Drogi krajowe nr 12 i nr 14 - 
Generalna Dyrekcja dróg Krajowych oddział w Łodzi, 
Rejon w Sieradzu - tel. 43 827 17 91

2.  Droga wojewódzka nr 483 (ul. Górna, ul - Narutowicza i dalej 
do granicy z gminą Buczek) - Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi, Rejon Bełchatów tel. 44 633 31 39

3.  Drogi wojewódzkie 473 (Łask - Szadek) i 481 (od drogi krajo-
wej nr 12 ul. Żeromskiego, Mickiewicza Widawska do granicy 
z gminą Sędziejowice) - Zarząd Dróg wojewódzkich w Łodzi, 
Rejon w Sieradzu - tel. 43 672 10 42

4.   Drogi powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku - 
tel. 43 676 19 90

5.  Drogi gminne na terenie miasta Łask - Urząd Miejski w Łasku - 
tel. 43 676 83 52, 43 676 83 53

 6.  Drogi gminne na terenie gminy Łask położone poza granicami 
miasta - tel. 43 676 83 48 lub 43 676 83 49<

konywać nieprzekonanych i uszczelniać system, by wszyscy 
wytwarzający odpady za nie płacili, a nie np. podrzucali in-
nym czy do przydrożnych rowów i lasów. Skala tego ostat-
niego procederu jest coraz mniejsza, bo np. leśnicy insta-
lują kamery, które rejestrują kukułcze podrzucanie śmieci, 
w wielu miastach kamery pojawiają się też przy osiedlowych 
pergolach.<

(PE)



* * *
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 

1863 r. w Sędziejowicach odbył się z kolei koncert bożonarodze-
niowy. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej zaprezento-
wali treści, których głównym przesłaniem był pokój darowany 
nam przez przychodzącego na świat Zbawiciela. Spotkanie wpro-
wadziło nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Polskie kolę-
dy pięknie wykonały solistki szkoły: Weronika Łamek, Magdalena  
Lisowska i Daria Jankowska wspierane głosami chóru. W tym uroczy-
stym dniu zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz gminnych 
z wójtem Jerzym Kotarskim, radnymi Moniką Poradą i Andrzejem Ja-
błońskim oraz licznie zgromadzeni rodzice. Program przygotowali na-
uczyciele Violetta Czapińska, Anna Kowalczyk, a oprawę muzyczną za-
pewnili: Andrzej Szymczak i Marian Stupski. 

(BG)
* * *

Uroczyste spotkanie wigilijne z udziałem nauczycieli, rodziców 
i uczniów całej szkoły połączone z przepięknymi jasełkami zaprezen-
towanymi przez liczną grupę dzieci, odbyło się także w Zespole Szkół 
w Marzeninie 19 grudnia 2013 roku. W uroczystości wraz z dyrektorem 
szkoły Krzysztofem Jaworskim uczestniczyli także zaproszeni goście: se-
kretarz gminy Mirosław Potasiak, radny Jarosław Bartczak oraz ks. Piotr 
Bieś - wikariusz z parafii w Marzeninie.

Kolędowano w gminie Sędziejowice
Jak każdego roku, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach mogli cieszyć się 
i w pełni przeżywać świąteczną atmosferę podczas Spotkań Wigilijnych w siedzibie sędziejowickiego ŚDS oraz 
w ośrodku w Zborowie, na które zostaliśmy zaproszeni przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. 
Podczas obu tych spotkań z udziałem licznej rzeszy gości, dzielono się opłatkiem i składano sobie nawzajem 
życzenia, po czym przy dźwiękach kolęd i pięknie przystrojonych stołach degustowano tradycyjne wigilijne 
potrawy. Obie imprezy przebiegły w miłej i rodzinnej atmosferze. (AP)

Rada Gminy Sędziejowice uchwałą z 28 listopada 2013 r. (ogłoszoną  
w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 9.12.2013 r. poz. 5357) ustaliła nowe stawki 
podatku od nieruchomości, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Są one 
wyższe od obowiązujących w 2013 r. średnio o 1,0 % i wynoszą:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,49 zł od 1 m² powierzchni 
użykowej (maks. stawka ustawowa 0,74 zł/m²)
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej - 15,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 
(maks. stawka ustawowa 23,03 zł/m²)
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,20 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej (maks. stawka ustawowa 10,75 zł/m²)
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń - 3,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 
(maks. stawka ustawowa 4,68 zł/m²)
5) od pozostałych budynków: 
a) letniskowych - 7,16 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (maks. stawka usta-
wowa 7,73 zł/m²)
 b) innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,54 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej (maks. stawka ustawowa 7,73 zł/m²)
6) od budowli - 2 % ich wartości;
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1 m² po-
wierzchni (maks. stawka ustawowa 0,89 zł/m²)
 b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych - 4,40 zł od 1 ha powierzchni (maks. stawka ustawowa 4,56 zł/ha)

c) pozostałych:
 -  letniskowych - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni (maks. stawka ustawowa  

0,46 zł/m²)
-  innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-

ści pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł  
od 1 m2 powierzchni (maks. stawka ustawowa 0,46 zł/m²).

Podatek rolny na rok podatkowy 2014 wynosi:
 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów w gospodarstwach rolnych - równowar-
tość pieniężną 2,5 q żyta, to jest 145 zł (maks. stawka ustawowa 173,20 zł/ha)
 2) od gruntów rolnych nieprzekraczających 1 ha użytków rolnych - równowar-
tość pieniężną 5 q żyta, to jest 290 zł/ha (maks. stawka ustawowa 346,40 zł/ha).

Podstawą do obliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu żyta 
ustalona na podstawie komunikatu prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r. (M.P. 
z 2013 r. poz. 814) w wysokości 69,28 zł/dt. Rada Gminy Sędziejowice uchwa-
łą z dnia 28 listopada 2013 r. obniżyła stawkę do kwoty 58,00 zł za 1 dt.

Podatek leśny na rok podatkowy 2014 zgodnie z komunikatem prezesa 
GUS z 21.10.2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828) wynosi:
1) od 1 ha powierzchni gruntu leśnego, równowartość pieniężna 0,220 cm3 
drewna to jest 37,631 zł
2) od 1ha powierzchni lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład 
rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego stawka, 
o której mowa w pkt 1, ulega obniżeniu o 50% i wynosi 18,8155 zł.

Stawki podatku od środków transportowych na 2014 r. nie uległy zmia-
nie i nadal obowiązują zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 
grudnia 2011 r. 

Wszystkie uchwały zamieszczone są na stronie 
bip.gminasedziejowice.pl

Rada Gminy nie skorzystała z możliwości wprowadzenia opłaty od posia-
dania psów.<

A. Skotnicka

podaTki i opŁaTy lokalne W 2014 R.

* * *
Z kolei 10 stycznia 2014 roku w siedzibie GOK w Sędziejowicach 

odbyło się jubileuszowe już dziesiąte spotkanie opłatkowe organizowane 
przez ZG Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury. Program jasełkowy wykonany był przez wychowanków GOK ze 
wsparciem Zespołu Śpiewaczego „Sędziejowianki” oraz Kapeli Podwór-
kowej „Sędziej”. Wśród wielu gości była radna Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Elżbieta Nawrocka.<



Ogólna kwota dochodów budżetu gminy na 2014 rok wynosi 
18.576.320,00 zł, z czego kwota 17.610.755,00 zł to dochody bieżące, 
natomiast kwotę 965.565,00 zł stanowią dochody majątkowe, w tym 
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt.2 
i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 786.311 zł.

Dochody majątkowe to 5,20 % dochodów gminy, natomiast dochody 
bieżące stanowią 94,80 % dochodów ogółem. Przyjęte do budżetu kwo-
ty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie za 
rok 2013 oraz planowane wzrosty stawek niektórych należności z tytułu 
podatków i opłat.

Na dochody ogółem składają się:
1. Dochody bieżące
w tym:
- subwencje
w tym:
- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
- dotacje na zadania własne
- dotacje na zadania zlecone
- dochody własne
-  dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu 
  czystości i porządku w gminach
2. Dochody majątkowe
w tym m.in.: 
- dochody ze sprzedaży majątku
-  środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane 

do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych  

Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto podstawowy wskaź-
nik makroekonomiczny wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w wysokości 2,5%. Ogólna kwota wydatków budżetu gminy na rok 2014 
to 17.728.394,00 zł, w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 
kwotę 1.010.492,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa-
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art.5, ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w kwocie 13.992,00 zł, natomiast kwota 16.717.902,00 zł stanowi wy-
datki bieżące.

Wydatki majątkowe to 5,70 % wydatków gminy, natomiast wydatki 
bieżące to 94,30 % wydatków ogółem.

BUDŻET GMINY SĘDZIEJOWICE NA ROK 2014
Budżet gminy Sędziejowice został przyjęty uchwałą Rady Gminy z 30 grudnia 2013 roku. Tworząc budżet kierowano się założeniami 
i wskazaniami przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2014 zgodnie z pismem ministra finansów z dnia 10 października 2013 
roku. Do budżetu przyjęte zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań 
własnych, które zostały przekazane w pismach wojewody łódzkiego oraz kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

 Najważniejsze wydatki majątkowe planowane do realizacji doty-
czą następujących zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Prusz-
ków - Wola Marzeńska” (14.000 zł), „Przebudowa wodociągu ul. Leśna” 
(250.000 zł), „Zakup sprężarki powietrza SUW Sędziejowice” (7.500 zł), 
„Przebudowa ul. Słonecznej” (40.000 zł), „Sobiepany - budowa kana-
lizacji burzowej” (25.000 zł), „Modernizacja dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych” (300.000 zł), „Zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika” 
(10.000 zł), „Zakup samochodu pożarniczego - OSP Bilew” (150.000 
zł), „Modernizacja ogrzewania w ZSO nr 1” (100.000 zł), „Modernizacja 
oświetlenia ulicznego” (35.000 zł). 

Wydatki gminy w wyszczególnionych poniżej rodzajach działalności 
przedstawiają się następująco:
 1. Rolnictwo i łowiectwo
 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę
 3. Transport i łączność
 4. Gospodarka mieszkaniowa
 5. Administracja publiczna
 6.  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 8. Obsługa długu publicznego
 9. Rezerwy
10. Oświata wychowanie oraz edukacyjna 

opieka wychowawcza
11. Ochrona zdrowia 
12. Pomoc społeczna 
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
15. Kultura fizyczna    
16. Działalność usługowa
17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Razem

 Budżet gminy Sędziejowice zasilają również przychody, czyli pla-
nowane kredyty i pożyczki w wysokości 1.036.485,00 zł. Środki prze-
znaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014 roku, czyli rozchody 
to kwota 1.098.100,00 zł.

 Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się, że na koniec 
2014 roku zadłużenie gminy wynosić będzie 2.432.061 zł, co stanowi 
13,09 % w stosunku do dochodów ogółem (przy maksymalnym 60%).

 Projekt budżetu gminy Sędziejowice na rok 2014 uzyskał pozytyw-
ne opinie Rady Gminy Sędziejowice oraz Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Łodzi.<

Sławomir Niedźwiedzki

17.610.755,00 zł

7.535.482,00 zł

4.808.723,00 zł
2.726.759,00 zł
2.789.676,00 zł

 212.811,00 zł
 2.135.400,00 zł
4.811.242,00 zł

426.144,00 zł

 965.565,00 zł

 55.054.00 zł 
 

786.311,00 zł 

280.000,00 zł

799.663,00 zł
1.272.308,00 zł

287.389,00 zł
 2.531.387,00 zł

1.116,00 zł
445.600,00 zł
 170.000,00 zł
 - 75.129,00 zł

7.126.773,00 zł
82.000,00 zł

 2.819.102,00 zł
 1.104.071,00 zł

647.864,00 zł
 27.000,00 zł
45.000,00 zł
13.992,00 zł

17.728.394,00 zł

Od 1 lutego 2014 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpa-
dy są zbierane i odbierane w sposób selektywny - wynosić będzie 6,00 złotych miesięcznie od osoby.

Rada Gminy Sędziejowice w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, obniżając o 1 zł dotychczasową stawkę za 
odpady segregowane. W oparciu o art. 6m ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele 
nieruchomości, którzy w złożonej deklaracji zadeklarowali zebranie odpadów w sposób selektywny, zobowiązani są w ciągu 14 dni od wejścia w ży-
cie nowych stawek (tj. od 1.02.2014 r.) do dokonania zmiany deklaracji, wraz z wyliczeniem opłaty w oparciu o nową stawkę i złożenia jej w Urzędzie 
Gminy Sędziejowice.

Informuje się jednocześnie, iż stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny pozostaje na dotychczaso-
wym poziomie 12 zł od osoby. Stąd też w przypadku osób zbierających odpady w sposób nieselektywny nie zachodzi konieczność zmiany złożonej 
deklaracji.

Nowe wzory deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy, u sołtysów oraz do pobrania na stronie www.gminasedziejowice.eu<
 Renata Ceglarek

TanieJ za odBiÓR odpadÓW segRegoWanyCH



W Y R O B Y  Z  O K R Ę G O W E J  S P Ó Ł D Z I E L N I  M L E C Z A R S K I E J

P O P I E R A J  B O  Ł A S K I E

Miesiąc później konkurs został rozstrzygnięty. Z 445 złożonych planów działań zostało dofinansowanych tylko 103, w tym projekt nadesłany 
przez łaską książnicę. Udało nam się uzyskać dofinansowanie w kwocie 7 tysięcy złotych na realizację naszego przedsięwzięcia. Temat projektu był 
efektem przeprowadzonych ankiet w okolicznych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie zostali w nich zapytani, w jakich zaję-
ciach pozalekcyjnych chcieliby uczestniczyć. Tak też zrodziła się myśl przewodnia naszych warsztatów. Wraz z uczniami wybraliśmy modny obecnie 
temat - kulinaria (gdzie by nie spojrzeć, wszyscy gotują). Celem projektu jest zdobycie przez młodzież wiedzy teoretycznej i praktycznej nt. przygo-
towywania wybranych potraw. Chcielibyśmy, aby zdobyte umiejętności kulinarne zakiełkowały w przyszłości dalszym rozwojem, zarówno w sferze 
hobbystycznej, a może i zawodowej. Kuchnia, którą zaproponujemy uczestnikom projektu, jest nowoczesna, wykwintna, z naciskiem na finezyjny 
sposób podania. Oprócz umiejętności kulinarnych, młodzież zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu savoir-vivre - nauczy się nakrywać i deko-
rować stół, w zależności od serwowanych potraw i okoliczności. Równie ważnym celem, jaki zamierzamy osiągnąć, jest nauczenie młodych ludzi 
pracy w grupie. Nazwa projektu FACEFOOD - w poszukiwaniu łaskich smaków, nie jest przypadkowa. Chcemy przedstawić młodzieży alternatywę 
dla facebooka i życia w sieci, umożliwiając im bezpośredni kontakt z drugą osobą. Oprócz pracy w grupach założyliśmy również realizację działań 
z różnymi instytucjami i osobami (m.in. poszukiwanie sponsorów, współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich czy promowanie naszych warsztatowych 
specjałów poprzez częstowanie mieszkańców miasta - akcja rodem z „Kuchennych rewolucji”). 

Nasz projekt będzie trwał od stycznia do lipca 2014 roku, dlatego w harmonogramie działań mamy bardzo dużo propozycji, zarówno dla mię-
sożerców, wegetarian, pożeraczy słodkości czy tradycjonalistów. Efektem działań będzie wystawa z przebiegu projektu wraz z przepisami, według 
których przygotowywaliśmy dania. Uczestnicy warsztatów przygotują ponadto poczęstunek dla zaproszonych przez nich gości, bazując na wiedzy 
zdobytej podczas zajęć. Dodatkowo zostanie wydany folder, upamiętniający nasze kulinarne podboje. 

Już teraz zapraszamy młodzież w wieku 13-19 lat z Łasku i okolic do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu Wszelkich informacji udziela 
Magdalena Binkowska - koordynator projektu (tel. 733-309-891; e-mail: biblioteka_lask_czytelnia@wp.pl)<

RÓWne 
szanse

W październiku 2013 r. Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku złożyła projekt w  Regionalnym 
Konkursie Grantowym „Równać Szanse 2013”. Jego twórcą jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, 
a administratorem Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Misją Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie 
szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), 
poprzez podnoszenie ich kompetencji i umiejętności społecznych. Dobry start rozumiany jest jako realizowanie 
przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych). 

Dobra zabawa bez alkoholu

Zaszczytem dla gospodarzy było uczestnictwo burmistrza Łasku 
Gabriela Szkudlarka oraz wielu zaproszonych gości. Do grodu nad 
Grabią zjechali ludzie nie tylko z naszego regionu, ale również z woje-
wództw ościennych, co świadczy o  popularności zabawy abstynenckiej 
w tym mieście dobrym propagowaniu trzeźwości. „Merkury” dziękuje 
wszystkim gościom, a szczególnie dyrektor szkoły pani Poprawskiej, 
za możliwość powrotu do sali, która może przyjąć tak wielką liczbę 
osób. Podziękowania należą się również członkom Stowarzyszenia, 
którzy ciężką pracą udowodnili, że nawet z tak wielkim przedsięwzię-
ciem potrafią sobie poradzić. 

Stowarzyszenie zaprasza do siebie przez cały rok wszystkich ludzi 
potrzebujących pomocy w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od 
alkoholu. Pokazujemy na co dzień, jak pięknie można żyć w trzeźwo-
ści.< 

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Merkury w Łasku 

Zgodnie z tradycją, w pierwszą sobotę Nowego Roku, odbyła się zabawa abstynencka zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Merkury w Łasku. To już 29. rocznica istnienia klubu. Liczba osób uczestniczących 
w zabawie świadczy nie tylko o tym, że takie imprezy są potrzebne, ale potwierdza jednocześnie, że ruch abstynencki 
cały czas się rozwija i że bez alkoholu można stworzyć wspaniałą atmosferę radości i bawić się znakomicie. 



Brak płynności mówienia dla większości 
osób doświadczających tej przykrej przypa-
dłości stanowi źródło wielu, często bardzo 
poważnych problemów osobistych. Wiele 
z tych osób spotyka się bowiem z brakiem 
akceptacji ze strony otoczenia, co prowadzić 
może do ich wyobcowania, a nawet do sil-
nych stanów depresyjnych. 22 października 
obchodziliśmy Światowy Dzień Jąkających, 
co niewątpliwie świadczy o powadze proble-
mu i skali samego zjawiska.

Przyczyny jąkania nie są do końca wyja-
śnione. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić 
jakie czynniki decydują o jego wystąpieniu. 
Coraz częściej uważa się, że jest ono wyni-
kiem kombinacji czynników o charakterze 
środowiskowym i osobniczym. Niepłynność 
nie jest wynikiem samych problemów zwią-
zanych z aparatem mowy, z nadmiernym na-
pięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych 
i artykulacyjnych. Jej podłoże jest o wiele 

KIlKA SŁóW o Jąkaniu
Zaburzenie płynności mowy - tak właściwie należałoby określać ten typ zakłóceń komunikacyjnych, z którym boryka 
się około 60 mln ludzi na świecie, w Polsce 500 tysięcy. Samo określenie „jąkanie” coraz częściej posiada bowiem bardzo 
pejoratywny wydźwięk i pociąga za sobą wiele negatywnych skojarzeń.

u łaskich diabetyków 
 Grudniowe spotkanie opłatkowo - wigilijne połączono w Łasku z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 
Tym razem lokal „Cezar” przy ul. Górnej gościł w swych murach członków Oddziału Miejsko-Powiatowego oraz 
szacowne grono zaproszonych osób. Wśród tych ostatnich byli: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, kierująca 
Przychodnią Diabetologiczną w Łasku dr Janina Kijańska, pielęgniarka Anna Będzichowska oraz honorowy 
członek PSD w Łasku Edward Wołosz. Spotkanie prowadził Bogusław Stachowski, który zwrócił uwagę na ciągłą 
potrzebę nagłaśniania problemów cukrzycy, a także na alarmujące dane statystyczne dotyczące liczby dotkniętych 
tym schorzeniem, sprawiające, że Polska znajduje się w światowej czołówce.

głębsze, sięgające złożonych mechanizmów 
neuropsychicznych. 

Zdarza się, że osoby mówiące w sposób 
niepłynny postrzegane są jako mniej inteli-
gentne. Należy stanowczo zwalczać takie 
opinie, gdyż między jąkaniem, a inteligen-
cją nie istnieją żadne korelacje. Grono osób 
dotkniętych tą przypadłością stanowi na to 
najlepszy dowód. Winston Churchill, Król 
Anglii Jerzy VI, Theodore Roosevelt, Jerzy 
Owsiak, Adam Michnik - nikt nie odważy się 
powątpiewać w potencjał intelektualny tych 
osób.

Niepłynność mówienia to bardzo złożo-
ny problem natury nie tylko logopedycznej, 
ale również psychologicznej, dla którego nie 
ma jedynego i prostego rozwiązania terapeu-
tycznego. Właściwie zorganizowana pomoc 
terapeutyczna powinna uwzględniać nie tyl-
ko oddziaływania logopedyczne, ale również 
wsparcie psychologiczne. Odbudowa wiary 

we własne siły, wzrost poczucia wartości, sa-
moakceptacja to kluczowe zadania psychote-
rapeutyczne, które obok technik logopedycz-
nych, znacząco wpływają na skuteczność te-
rapii. Częstym błędem popełnianym przez ro-
dziców jest niewłaściwa postawa w stosunku 
do dziecka, u którego zaobserwowali pierwsze 
symptomy niepłynności. Z uwagi na specyfikę 
zaburzenia, jego bardzo emocjonalne podłoże, 
należy unikać przypadkowych działań. Wska-
zana jest szybka konsultacja u specjalisty, któ-
ry przede wszystkim określi charakter zmian 
i doradzi dalsze postępowanie.

Jedyną placówka w powiecie łaskim 
udzielającą bezpłatnej, kompleksowej po-
mocy dzieciom i młodzieży jąkającym się 
jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Łasku. Osoby zainteresowane tym proble-
mem zapraszamy do naszej placówki.<

Małgorzata Sobala
Aleksandra Kłos

Przy zapalonych świecach odśpiewaniem 
najsłynniejszej kolędy świata pt. „Cicha noc” 
rozpoczęto część wigilijną spotkania. Wśród 
konsumowanych symbolicznych 12 potraw 
nie zabrakło: smażonej ryby, pierogów, zupy 
grzybowej z makaronem, kutii, dwóch rodza-
jów ciasta oraz napojów. Przerwy między po-
siłkami wypełniały śpiewy kolęd i pastorałek 
26. uczestników wieczerzy. Z bardzo dobrej 
strony pod tym względem dał się poznać go-
spodarz grodu nad Grabią G. Szkudlarek, 
który pełnił rolę pierwszego solisty naszego 
chóru. 

Spotkanie zakończono lampką wina za 
pomyślność Nowego 2014 Roku, wyrażając 
wspólne życzenie spotykania na swoich dro-
gach ludzi życzliwych, uczynnych, a także 
nie bojących się podejmowania społecznych 
wyzwań.<

BS 
Foto: Mieczysław Zalasa



Marta Pawlicka-Włóka
KROPLE NADZIEI

Rafałowi
na 80. urodziny

W maleńkim Przybyłowie marzenia chłopięce
unieść chciały nad ziemie wiersze przyczajone
w krzewinach Maliniaku, w Kępinie zielonej,
aby potem w Kolumnie zaiskrzyć w talencie.

Kiedy skarga istnienia frunęła ku Bogu, 
dojrzały sny młodzieńcze, wiersz poety szukał,
ślubując czystej kartce szczerą spowiedź ducha - 
runęły ściany mroku, świt stanął na progu.

On wtedy uniósł w dłoni rosnące nad Grabią
krople świeżej nadziei - niech na drżących spadną
ciepłem strofy, od której słońce błyśnie w chmurach.

Dzisiaj Rafał - mistrz wiersza, 
w Trybunalskim Grodzie

Wspiera mową wiązaną dorosłych i młodzież,
bo w dzieleniu się słowem - poety natura.

Rafał Orlewski od 1971 roku mieszka 
w Piotrkowie Trybunalskim i tam w jego 
domu z okazji jubileuszu pojawiła się 
najbliższa rodzina. Nie zabrakło życzeń, 
kwiatów i gratulacji, wszak Jubilat mimo 
osiemdziesiątki i borykania się z kłopota-
mi zdrowotnymi - wciąż tworzy i stara się 
być aktywny w tamtejszym środowisku. 
Gratulacje i życzenia zdrowia przekazali-
śmy twórcy także od redakcji „Panoramy” 
i Czytelników naszego pisma. 100 lat, Pa-
nie Rafale!

Jubileusz 
Rafała Orlewskiego

Kilka miesięcy temu świętowaliśmy jubileusz 80-lecia znakomitego twórcy Eugeniusza Iwanickiego, teraz przyszła kolej 
na jego niemal równolatka i przyjaciela, także poetę i prozaika Rafała Orlewskiego. 2 stycznia minęło bowiem dokładnie 
80 lat od narodzin w Przybyłowie tego twórcy przez dziesięciolecia związanego z ziemią łaską, szczególnie zaś Kolumną.

wielu książek, m.in. „Krzesiwo” (1969, 
poezje), „Igliwie” (1972, powieść), „Idąc” 
(1979, poezje), „Tańczące ognisko” (1983, 
poezje), „Ścieżki niczyje” (1985, poezje), 
„Zakole” 1989, poezje) i „Sute mosty” 
(2007, powieść). Wiele jego utworów zwią-
zanych jest z ziemią łaską, m.in. „Sonety 
nadgrabiańskie” (1986) czy liczne fraszki 
wydane w formie książkowej pt. „Nad Gra-
bię - fraszką wabię” (1983). Orlewski prze-
łożył na język polski cenny XVII-wiecz-
ny utwór Grzegorza Jana Zdziewojskiego 
„Opłakiwanie ojczyzny. Poemat o Łasku”.

Kolumna pozostała w jego sercu na 
zawsze, choć w latach siedemdziesiątych 
wyemigrował do Piotrkowa. W Kolumnie 
zdobywał wiedzę, stawiał pierwsze kroki 
pedagogiczne i działał w niełatwych cza-
sach w harcerstwie, co przed laty opisał 
na lamach naszego pisma. Tutaj także był 
aktywnym działaczem kulturalnym i twór-
cą, zakładał amatorskie zespoły artystyczne 

W Piotrkowie Orlewski związał się ak-
tywnie ze środowiskiem nauczycielskim 
i tamtejszymi twórcami, patronując wielu wy-
dawnictwom oraz periodykowi i grupie lite-
rackiej „Pomosty”. To cenny dorobek i wkład 
poety w rozwój życia kulturalnego i literac-
kiego w trybunalskim grodzie. Także w Piotr-
kowie wspólnie z Wiesławem Sacińskim 
wydał śpiewnik harcerski. W uznaniu zasług 
w 2003 roku Rada Miasta Piotrkowa przy-
znała mu zaszczytny tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zaś 
w 2008 r. trybunalski gród hucznie święto-
wał 50-lecie pracy twórczej R. Orlewskiego 
połączone z promocją tomu poezji pt. „Pta-
ki nadziei”. Najnowszą pozycją wydawniczą  
R. Orlewskiego jest książka „Spoza Ojczy-
zny. Wybór przekładów” - prezentująca frag-
ment imponującego dorobku translatorskiego 
poety i pisarza.

Orlewski, nazywany często poetą natury 
i żywiołów oraz pisarzem pasji społecznych, 
jest laureatem wielu konkursów literackich, 
m.in. „Rubinowej Hortensji”, o „Złotą Musz-
lę Bałtyku’, a także zdobywcą głównej nagro-
dy „Głosu Nauczycielskiego” za najlepszą 
książkę lat 1996-1997. W 1981 roku otrzymał 
prestiżową „Złotą Wieżę Trybunalską”. Jak 
sam mówi, poezja jest dla niego „modlitwą 
pióra”, „lekiem na rany ducha” oraz „nauczy-
cielką mądrości, czułości i subtelności”.

(P)

Z okazji jubileuszu przypomnijmy dro-
gę życiową i dorobek twórczy R. Orlew-
skiego. Urodził się 2 stycznia 1934 roku 
w Przybyłowie w pow. łaskim. Okres oku-
pacji hitlerowskiej spędził także w Przato-
wie, zaś w okresie od 1944 do 1945 roku 
- we Francji. Przez ćwierć wieku mieszkał 
i tworzył w Kolumnie. Jest absolwentem 
polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Już 
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku 
był nauczycielem, działaczem kulturalnym 
i harcerskim, swoim pasjom zawodowym 
i społecznym pozostał wierny przez kilka-
dziesiąt lat. Uczył młodzież m.in. w Ko-
lumnie, Przygłowie i Piotrkowie.

Zadebiutował poetycko w 1958 roku 
w tygodniku „Na Przełaj”. Jest autorem 

(estradowe i teatralne), organizował kon-
kursy recytatorskie. To w tamtych latach 
tworzył lub współtworzył również grupy li-
terackie w Łodzi, Łasku i Piotrkowie, m.in. 
słynną „Grabię 59”.



Uwaga, talent!

ŁASK
O nim bez poklasku,

Ale - nutka czuła:
Grzegorz i Światopełk,
„Grabia”, ja, Jaskuła,

Gienek, Ryszard, Janek…
- spory jest ten wianek.

SPóR
W istocie ludzkiego sporu
Najdalej jest punkt honoru.

NO WŁAŚNIE
Czy w Polsce mają swój pomnik

wykluczeni i bezdomni?

O KOCHANCE
Jak było, tak było

z moją w Kolumnie marszrutą, 
przecież ją czule nazwałem

kochanką moich butów.

ZDANIEM PETENTA
Wiedzieć, gdzie zastukać

to także jest sztuka.

O „OAZIE”
Był czas, gdy się Łask wykazał”

Brak pustyni - jest „Oaza”.

O BARZE
Choćbyś szukał dniem i nocą
z mapą, świecą i słownikiem, 

nie odnajdziesz, gdy nie spytasz:
- Panie, gdzie jest „Bar pod bykiem”?

O WDZIĘKACH
W dolinie Grabi
wdziękami wabi,

a już nad Pisią
śpiewa ci: tysiąc...

PRZATóW
Nie ma na mapie Przatowa?

- W gminnych papierach się schował.

NA EUGENIUSZA IWANICKIEGO
Zanim przeniósł się do Łodzi,

W Łasku pierwszą książkę spłodził
Lecz w Kolumnie był ten Gienek

Arcymistrzem od... sukienek.

Rafał Orlewski
Fraszki

9 lutego br. (godz.16) w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina młody łaskowianin wy-
stąpi podczas koncertu symfonicznego ze znanymi skrzypkami Krzysztofem i Jakubem Jakowi-
czami. Warto zobaczyć i posłuchać młodego łaskowianina.< (P)

Bartosz Maniecki z Łasku ma zaledwie 14 lat, ale już uważany jest za bardzo utalentowanego 
młodego pianistę. Jest uczniem II klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku oraz  
VI klasy państwowej Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli. Na swoim koncie ma już wiele 
nagród w pianistycznych konkursach, m.in. zdobycie I miejsca w VI Festiwalu Muzyki 
Fortepianowej w Łowiczu w maju 2012 roku i również I miejsce w Regionalnym Konkursie 
Pianistycznym im. Aleksandra Tansmana w Łodzi w ubiegłym roku.

I takie właśnie jest Liceum Ogólnokształ-
cące w Kolumnie, które niedawno święto-
wało swoje 20-lecie. Na jubileuszową galę 
w dniu 8 listopada przybyli ci, którzy „mie-
li odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać 
swoje marzenia”, czyli założyciele szkoły. 
Wśród nich  Krystyna Politańska - wielolet-
ni dyrektor liceum w Kolumnie, dziś radna 
i przewodnicząca komisji  oświaty i kultury, 
Andrzej Owczarek – senator RP, burmistrz 
Łasku w latach 1990 – 1998, pierwszy na-
uczyciel historii w liceum.

Uroczystość uświetnili swą obecnością 
również: burmistrz Łasku Gabriel Szkudla-
rek, przedstawiciele Rady Miejskiej i Rady 
Powiatu, naczelnik wydziału oświaty Urzędu 
Miejskiego Jadwiga Kurkowska, przedsta-
wiciele kuratorium, wyższych uczelni, dy-
rektorzy szkół, nauczyciele i inni przyjaciele 
liceum.

Przybyli goście nie szczędzili słów uzna-
nia, podkreślali to, co szczególnie wyróżnia 
szkołę w Kolumnie: wysoką jakość pracy, 
życzliwą atmosferę oraz gotowość do realizo-
wania kolejnych projektów służących szkole 
i środowisku.

Wyjątkowymi gośćmi byli absolwenci 
liceum. Dziś to ludzie dojrzali, o ciekawych 
doświadczeniach życiowych i zawodowych. 
Łączy ich fakt, że wyniesiony ze szkoły sys-
tem wartości w dużej mierze pomógł im od-
naleźć właściwe miejsce w życiu.

To oni byli szczególnymi odbiorcami 
programu artystycznego, w którym ucznio-
wie LO zaprosili wszystkich gości „w podróż 
sentymentalną do czasu i miejsc nie tak odle-
głych, jakby się wydawało”. Widzowie prze-
nieśli się do szkolnych lat, gdy – jak nigdy 
później – mocno przeżywało się duchowe 
rozterki, pierwszą miłość i prawdziwy bal. 
Można też było sobie przypomnieć słowa, 
z biegiem lat nieco zapomniane: „Źeby coś 
się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć, trzeba 
marzyć.”

Tego dnia  wzruszeniom  i radości nie 
było końca. Uczucia te towarzyszyły również 
oglądającym jubileuszową wystawę zdjęć po-
święconą absolwentom. W tym miejscu nale-
ży podkreślić, że do dziś liceum w Kolumnie 
ukończyło 974 uczniów – każdy z nich był 
bohaterem tej wystawy.

Gwar rozmów już ucichł, zdjęcia wróci-
ły do kronik i albumów, a szkoła znów żyje 
swoim starym rytmem... Do kolejnego jubi-
leuszu!<

20-lecie liceum w Kolumnie
Miała to być szkoła niezwykła, odpowiadająca potrzebom uczniów, dająca szerokie możliwości 
rozwoju, ale i przyjazna każdemu, kto przekracza jej progi – „szkoła z charakterem”.



Uczcijmy pamięć 
łaskich pocztowców!

Defilada strażaków w 1935 roku
To zdjęcie pochodzi z kroniki łaskiej Ochotniczej Straży Pożarnej i przedstawia defiladę 

druhów w 1935 roku. Już wówczas OSP była cenioną organizacją, do której garnęło się wielu 
tych, którzy chcieli działać społecznie w organizacji apolitycznej służącej wszystkim mieszkań-
com. Od tego czasu minęło już prawie osiemdziesiąt lat, a OSP wciąż służy łaskowianom.<

(Saw)

Na 

czystościach rocznicowych związanych 
z egzekucją kilkudziesięciu Polaków pod-
czas wojny w Babichach, czyli lesie tu-
szyńskim. To właśnie tam hitlerowcy roz-
strzelali kilku łódzkich pocztowców. Ich 
szczątki ekshumowano w 1945 roku i po-
chowano z honorami na cmentarzu przy 
ulicy Ogrodowej. 

Do tematyki poczty i zajazdów po-
wrócę zatem niebawem. Dziś wspomnę 
jeszcze, że całkiem niedawno zniknął 
z krajobrazu naszego miasta dom, w któ-
rym w XIX stuleciu mieściła się poczta. 
Jeszcze jeden świadek przeszłości od-
szedł w zapomnienie. Na szczęście inny 
obiekt, prawdopodobnie także związany 
z łaską pocztą, czyli dom nr 7 w rynku, 
odremontowany został dla potrzeb nasze-
go muzeum. Kamieniczka jest już goto-
wa, teraz trzeba pozyskać pieniądze na 
aranżację wnętrza i urządzenie ekspo-
zycji. Mam nadzieje, że w przyszłości 
muzealnicy nie zapomną o dziejach tego 
domu, który jeszcze niedawno bardziej 
przypominał ruinę niż ozdobę naszej Sta-
rówki…<

Stanisław Barcz

Ostatnie dwa odcinki z mojego cyklu, 
poświęcone tym razem dziejom łaskiej 
poczty, wzbudziły spore zainteresowanie 
Czytelników. Jeden z nich stwierdził, że 
„Panoramie”, a szczególnie panu Barczowi 
należą się słowa uznania za przypomnienie 

bohaterskich listonoszy, o których patrio-
tycznej postawie podczas okupacji hitle-
rowskiej i ratowaniu wielu Polaków nikt 
dotąd nie napisał. Nikt też im nie podzię-
kował za to, co z narażeniem życia robili 
podczas wojny. „Może zatem pan Barcz 
przypomni z imienia i nazwiska tych ludzi, 
a łascy kombatanci uhonorują ich chociaż-
by skromną tabliczką umieszczoną na bu-
dynku dawnej poczty” - napisał Czytelnik. 
Jestem za takim przypomnieniem ludzi, 
którzy dla innych narażali swoje życie. Je-
śli zaś idzie o szczegóły dotyczące bohater-
skich zapomnianych pocztowców - przy-
gotowuję szersze wspomnienie na ten te-
mat, liczę też na to, że odezwą się rodziny 
listonoszy z Łasku z tamtych lat. Czekam 
na kontakt - mój tel. 603-505-131. Mam na-
dzieję, że również pracownicy łaskiej pocz-
ty nie pozostaną obojętni na ten apel.

Inny z Czytelników prosi, by przybli-
żyć tematykę dotyczącą łaskich zajazdów 
z dawnych wieków, bo obiekty te - jak 
stwierdził pan Tadeusz z ulicy Warszaw-
skiej - były miejscem nie tylko wypoczyn-
ku podczas niełatwych wówczas podróży, 
ale i świadkowały niejednemu wydarzeniu 
ważnym w dziejach naszego miasta. „W za-
jazdach dochodziło do ważnych spotkań, 
dobijano interesy, załatwiano sprawy, któ-
re wymagały dyskrecji. A czasami najzwy-

czajniej w tych znajdujących się często na 
peryferiach miast obiektach dochodziło do 
mordów, o których wspominają kronika-
rze”. 

Odezwał się też jeden z mieszkańców 
Pabianic, który od lat uczestniczy w uro-



Specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów

Łask, ul. Kościuszki 10
tel. 43 675 22 86, 603 206 087
www.facebook.com/ortwet

lek. wet. Przemysław Rybiński 

Wielka batalia o S-8, której przez lata przewodzili m.in.: senator  
Andrzej Owczarek i parlamentarzysta Cezary Grabarczyk, a także pre-
zydent Łodzi Hanna Zdanowska, zbliża się zatem do pomyślnego końca. 
Łask zyska wreszcie z prawdziwego zdarzenia alternatywę dla dzisiej-
szego przestarzałego i przeciążonego układu komunikacyjnego, a także 
obwodnicę. To wielka szansa i nadzieja dla całego regionu.

Budowa S-8 to jednak także kłopoty, o których teraz wolimy zapo-
mnieć: bolesne wykupywanie ziemi, likwidacja wielu domostw i gospo-
darstw na trasie przebiegu nowej arterii, burzenie starych dróg i układów 
komunikacyjnych. Budowa wygodnej drogi po prostu kosztuje!

W rejonie Romanowa autostrada A-1 jak i S-8 są już gotowe. Fir-
my SKANSKA i BUDIMEX spisały się na medal. Ta ostatnia firma, bez 
medialnego szumu wybudowała prawie 20-kilometrowy odcinek S-8 nie 
narzekając ani na długą poprzednią zimę, ani na letnie upały czy deszcze. 
Za to inni wykonawcy S-8 do dziś licytują się, kto był bardziej poszkodo-
wany przez kapryśną naturę… A efekt widać jak na dłoni. Ekspresówka 
w rejonie Łasku czy Zduńskiej Woli ma spore opóźnienie i dobrze bę-
dzie, jeśli w ciągu roku uda się zakończyć inwestycję. To skandal! Nie-
stety politycy wolą zajmować się sobą i przygotowaniami do wyborów 
niż rozliczać firmy marnujące publiczne pieniądze. Z kolei nieudolni wy-
konawcy szukają zasłon dymnych i wolą nie rozmawiać z dziennikarza-
mi, bo wstydu nie da się ukryć.

Wspomniany niewielki odcinek autostrady A-1 na styku z S-8 ze zro-
zumiałych względów nie jest jeszcze przejezdny, ale ruszyła wreszcie 
budowa całego 40-kilometrowego fragmentu od Strykowa do Tuszyna, 
by... niestety, cierpliwość GDDKiA wyczerpała się i zerwała ona umo-
wę z niesumiennym wykonawcą. Będzie więc kolejny przetarg, kolejne 
opóźnienie!

Gdy powstanie wreszcie cały 40-kilometrowy fragment tej sztanda-
rowej polskiej inwestycji drogowej, będziemy mogli bez problemu do-
jechać aż do Bałtyku, a także w góry. Mieszkańcy ziemi łaskiej dzięki 
S-8 i A-1 też zyskają szybkie połączenie z Gdańskiem. Będą jeszcze inne 
korzyści z S-8 - gdy na węźle „Róża zjedziemy na S-14, po kilkunastu 
minutach dojedziemy w rejon Portu Łódź. To spora wygoda i oszczęd-
ność czasu. Już dziś wspomniany odcinek S-14 - na razie tylko do węzła 
„Dobroń” - cieszy się olbrzymią popularnością, gdyż pozwala ominąć 
m.in. uciążliwą starą tzw. obwodnicę Pabianic.

20-kilometrowy odcinek S-8 od węzła „Łódź Południe” (skrzyżowa-
nie tej trasy z autostradą A-1 w rejonie Romanowa i Modlicy) aż do wę-
zła „Róża” w gminie Dobroń wykonany został z betonu, podobnie będzie 
z całą trasą S-8. To w Polsce nowe rozwiązanie, choć na świecie znane 
od dziesięcioleci. Specjaliści twierdzą, że powinniśmy być zadowoleni 
z betonowej nawierzchni. Czy tak będzie w praktyce? - pokaże czas.

Jak jedzie się po S-8? Znakomicie, przede wszystkim wygodnie 
i szybko, a także bezpiecznie. - Parametry nawierzchni betonowej spełnia-
ją wszystkie normy - zapewnia kierownik robót drogowych Szymon Zioł-
kiewicz. - W ciągu najbliższych 40 lat nie powinno tu być poważniejszych 
remontów - dodaje kierownik budowy Roman Tomczyk. Już niedługo bę-
dzie można tędy jeździć nie tylko do Łasku czy Sieradza, ale i Bełchatowa, 
a po wybudowania pozostałych odcinków S-8 - także do Wrocławia.

Czas budowy - na pierwszym wspomnianym odcinku 100-kilo-
metrowej trasy S-8 w obrębie woj. łódzkiego, wybudowanym przez  
BUDIMEX, roboty ruszyły w listopadzie 2011 r., zakończenie prac prze-

Jest już gotowy pierwszy 20-kilometrowy odcinek S-8

Z łasKu w Góry i nad morZe
Gdyby burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek pojawił się w tym miejscu teraz, z pewnością nie poznałby okolicy. 28 października 
2011 roku przyjechał w rejon Romanowa k. Rzgowa, by wraz z inymi przedstawicielami władz i samorządów wbić pierwszą 
łopatę na terenie budowy długo oczekiwanej drogi ekspresowej S-8. Dziś w miejscu tym znajduje się już gotowy odcinek 
autostrady A-1 łączącej się w pobliżu właśnie ze wspomnianą ekspresówką.

widziane kontraktem nastąpiło formalnie 5 stycznia 2014 r., ale roboty 
zrealizowano przed terminem.

Zakres robót - prawie 20-kilometrowy odcinek wspomnianej S-8 
składający się z dwóch dwujezdniówek (pół miliona m kw. betonowej 
nawierzchni, ok. 150 tys. t mieszanek bitumicznych na pozostałe drogi) 
wymagał przemieszczenia na nasypy aż 3 mln m sześć. Ziemi, powsta-
ły dwa duże węzły „Rzgów” i „Pabianice”, wiele przepustów i innych 
mniejszych obiektów. Ustawiono łącznie 15,5 km ekranów akustycznych 
o wys. 4-6 m, które kosztowały łącznie ok. 25 mln zl, na łączny koszt 
inwestycji wynoszący 690 mln zł. Najwięcej pieniędzy pochłonęły na-
wierzchnie dróg, następnie obiekty mostowe (ok.40 proc. kosztów), od-
wodnienie i kanalizacja (ok. 10 proc.). Około 40 proc. robót zrealizowali 
podwykonawcy. W okresie najbardziej wytężonych robót na budowie od-
notowano kilkaset różnorodnych maszyn, w tym 140 wywrotek do dowo-
zu kruszywa.

Ludzie - w szczycie na budowie pracowało nawet 600 osób, w tym 50 
specjalistycznej kadry. Przy budowie drogi pracowało sporo okolicznych 
mieszkańców, budowniczowie korzystali m.in. z tutejszych kwater i ga-
stronomii. Od początku do końca robotami kierował tzw. dyrektor kon-
traktu Dariusz Demianiuk (9 lat pracy), pochodzący spod Białegostoku, 
ale już zakotwiczony na dobre na Ziemi Łódzkiej (Rawa Mazowiecka). 

 Beton czy asfalt? - ten dylemat rozstrzygnięto już dawno. Budowa 
dróg z betonu jest droższa, ale za to są one aż dwukrotnie trwalsze (plano-
wany okres bez większego remontu wynosi 40 lat).

Czym się różni ekspresówka od autostrady? - praktycznie tych 
różnić nie ma, choć obejmują one przede wszystkim sferę projek-
towania. Autostrada posiada, np. łuki, przewidziane na maksymalną 
szybkość 120 km/h, podczas gdy droga ekspresowa przewidziana jest 
na 100 km/h. Obydwie arterie są bezkolizyjne, zabezpieczone siatka-
mi przed zwierzyną itp. 



Poznali się jeszcze na studiach w Wyższej 
Szkole Rolniczej we Wrocławiu. W 1963 roku, 
a więc rok po zakończeniu nauki, był ślub. On, 
z krwi i kości Ślązak, przyjechał za nią do Ła-
sku. Ania pochodziła z powszechnie znanej 
i szanowanej w mieście rodziny, o czym prze-
konywał się na każdym kroku.

Urodziła się 14 kwietnia 1940 roku w ro-
dzinnej kamienicy przy dzisiejszym placu 11 
Listopada 2. Ojciec Józef miał zakład i sklep 
z wyrobami masarskimi, matka Feliksa, szefo-
wała rodzinie wychowując szóstkę dzieci, ale 
też nie zrezygnowała z własnych ambicji i pro-
wadziła kino, dzięki któremu mieszkańcy Ła-
sku nie tylko oglądali znakomite polskie filmy, 
ale i gościli plejadę polskich aktorów.

Wojna i okupacja hitlerowska przeorała ich 
życiorysy. Wyrzuceni z własnego domu dzieli-
li los wielu wygnańców. Gdy wreszcie po wy-
zwoleniu mogli wrócić do rodzinnego domu, 
praktycznie musieli zaczynać od nowa. Ania 
była najmłodsza w rodzinie, ale i jej nie omi-
nęły najtrudniejsze chwile. Ambitna i pracowi-
ta nie rezygnowała jednak z celów, które sobie 
wyznaczała. Podobnie zresztą jak brat Leszek, 
dyrektor łódzkiego „Centralu”, który po latach 
okazał się jednym z największych polskich 
handlowców pretendujących nawet do ministe-
rialnego fotela.

Wychowała trójkę dzieci: Artura - leka-
rza, Krystynę - farmaceutkę pracującą w ap-
tece i najmłodszego syna Adama - robiącego 
dziś światową karierę informatyka w jednej ze 
szwajcarskich firm. Wszystkie swoje dzieci, 
a także wnuki, darzyła jednakową olbrzymią 
miłością, ale nie kryła dumy właśnie z Ada-
ma, który po studiach na Uniwersytecie Łódz-
kim i Uniwersytecie w Portugalii trafił do Ge-

ANNA SOSNOWSKA-WOŹNICA
Sylwester miał być ich wielkim świętem. Pół wieku w małżeńskim stadle nie przydarza się przecież powszechnie. Niestety śmierć pokrzyżowała 
plany i zamiast jubileuszu była jedynie żałoba i łzy. Mąż Anny Sosnowskiej-Woźnicy - Witold do dziś nie może się pozbierać po tej tragedii.

Gdzie odpocząć? - na całym 100-kilometrowym dcinku S-8 znajdu-
ją się MOP (miejsca obsługi podróżnych). Np. w gminie Rzgów powstał 
MOP Guzew, z jednej i drugiej strony ekspresówki. Obydwa MOP po-
łączone są oryginalną kładką dla pieszych. Na MOP-ie znajdującym się 
przy nitce wiodącej w kierunku Rzgowa oprócz WC będzie docelowo 
także stacja paliwowa. Na obu MOP zaplanowano sporo miejsc do par-
kowania dla TIR, autokarów i samochodów osobowych.

W pobliżu skrzyżowania S-8 z A-1 na wysokości Kalinka czynny 
będzie punkt poboru opłat.

Uciążliwości inwestycji - niestety było i jest ich sporo, bo po dro-
gach gminy Rzgów i Tuszyn, podobnie jest w gm. Sędziejowice i w in-
nych rejonach wzdłuż budowanej arterii kursowały i kursują liczne ża-
rówki dowożące materiały na budowę S-8. - Zarówno zniszczone drogi 
lokalne jak i zmienione z powodu inwestycji układy wodne na polach 
i łąkach są modernizowane lub przywracane do pierwotnego stanu zgod-
nie z ustaleniami z lokalnymi władzami. Tak przynajmniej zapewniają 
niektórzy wykonawcy. 

Kradzieże - niestety było ich sporo, w rejonie Rzgowa zginęły m.in.: 
„TOYKA”, prawie nowy ciężarowy „Mercedes”, agregaty prądotwór-
cze, kompresory, akumulatory, 14 palet kostki z samochodu, a nawet jed-
norazowo 8,5 tys. l paliwa. Kradzieże odnotowano również na innym 
terenie, m.in. w gminie Dobroń<

(PO)

newskiego Centrum Informatyki Naukowej 
na tamtejszym uniwersytecie i napisał dokto-
rat. Jak przystało na Polaka i patriotę, już we 
wstępie opasłego tomiska w języku francuskim 
zacytował po polsku fragment jednego z wier-
szy Juliana Tuwima. Ania też nie kryła swego 
zauroczenia ojczystym krajem i milości do ro-
dzinnego Łasku.

Przez lata nie opuszczała żadnego ważniej-
szego wydarzenia z życia kulturalnego swo-
jego miasta. Interesowała się dziejami Łasku, 
fascynowali ją niepośledni mieszkańcy. Zauro-
czona była szybkim tempem przemian w ostat-
nich latach i raczej stroniła od „wiecznych 
malkontentów”, którzy woleli dyskredytować 
nawet największe osiągnięcia, by tylko „zabły-
snąć” i „dokopać bliźnim”. „Mali ludzie, wi-
docznie nie wiedzą, co czynią” - mawiała. Ni-
kogo nie potępiała stanowczo. Taka była przez 
całe życie.

Wierna tradycyjnemu wychowaniu i przy-
wiązaniu do najlepszych tradycji kultywowa-
nych w wielu światłych łaskich rodzinach, 
troszczyła się o najmłodsze pokolenie. Na 
wiele imprez kulturalnych przyprowadza-
ła jedną ze swoich wnuczek. Niczego jej nie 
narzucała, radziła jedynie, by patrzyła i słu-
chała... Sama też chłonęła wiedzę niemal 
do ostatnich dni swojego życia: dużo czyta-
ła, znalazła się w gronie słuchaczy łaskiego 
Uniwersytetu III Wieku. Dbała też o rodzin-
ne pamiątki, wpisane przecież w dzieje gro-
du nad Grabią, co znalazło odzwierciedlenie 
w licznych pracach naukowych jej bliskie-
go krewnego pochodzącego także w Łasku - 
prof. Mariana Marka Drozdowskiego, a także 
dziennikarskich artykułach publikowanych na 
naszych łamach.

Gdy ktoś niespodziewanie odchodzi z tego 
świata, ciśnie się na usta wiele banalnych słów, 
pytań i oskarżeń. Chciałoby się powiedzieć: 
tacy ludzie powinni żyć wiecznie! 

- Co w niej było najpiękniejsze? Prostoli-
nijność, pogoda ducha i olbrzymia miłość do 
rodziny - twierdzi bez cienia wątpliwości mąż 
Witold.

Anna Sosnowska-Woźnica przez lata zwią-
zana była z Weterynaryjną Inspekcją Sanitarną 
w Pabianicach. Przepracowała łącznie 49 lat. 
Zmarła 15 października 2013 roku, przegrywa-
jąc walkę z okrutną chorobą. Pochowana zosta-
ła w rodzinnym grobie na łaskim cmentarzu. Jak 
wielu przedstawicieli rodziny Sosnowskich. Bra-
kuje Jej wśród mieszkańców naszego miasta...<

(RP)



WAŻNIEJSZE IMPREZY W LUTYM
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. „Przygoda z kotem” wystawa 
pokonkursowa luty BP w Sieradzu 

filia w Łasku
BP w Sieradzu 
filia w Łasku

2. Wystawa fotografii 
Anety Cicheckiej luty BP w Łasku BP w Łasku

3. Wystawa grafiki i malarstwa 
Justyny Wojciechowskiej 3-28 ŁDK ŁDK

4.

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Teatr Nowy w Łodzi 
wczoraj i dziś” wygłosi 
Zdzisław Jaskuła 

4 ŁDK ŁDK

5. Spektakl pt. „Andropauza 2” 15 ŁDK ŁDK

6.
Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Fraszko ty jesteś jak zdrowie…” 
wygłosi Jerzy Warszewski 

18 ŁDK ŁDK 

Sportowe

1.

XVI Plebiscyt na Najpopular-
niejszego Sportowca Roku 2013 
Gminy Łask pod patronatem 
Burmistrza Łasku 

głosowanie 
drogą SMS 

od 18.01 
do 28.02 

gmina Łask gmina Łask, 
CSiR w Łasku 

2.
Mecz II ligi piłki siatkowej 
kobiet ŁMLKS Łaskovia Łask 
–  AZS AWF Warszawa

1 hala sportowa 
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS

3.
Parszywa Wrak Race - Parszywe 
Walentynki (zimowa mini edycja 
wyścigu wraków)

8 Orchów
członek 

stowarzyszenia 
APC

Były marzenia o wielkich i „łatwych” pieniądzach, teraz natomiast jest areszt i widmo 
kilkuletniego pobytu za kratkami (nawet do 8 lat). A wszystko to przez prawie 100 krzewów 
konopi indyjskich, które 21-letni mieszkaniec Łasku uprawiał w wynajętym mieszkaniu. 
Gdy policjanci pojawili się w podejrzanym domu, 21-latek usiłował uciec, jednakże został 
szybko zatrzymany. Dokładne przeszukanie pozwoliło odkryć ukryte pomieszczenie ze 
specjalnym namiotem foliowym z uprawą konopi, a także 36 gram suszu tej odurzającej 
rośliny i sporo konopi przygotowanych do suszenia. „Plantator” trafił do aresztu. Temida 
zapewne ukarze amatora łatwego zysku i przyczyniającego się do rozpowszechniania 
środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia.

To kolejny sygnał potwierdzający, że środki odurzające i narkotyki pod różnymi postaciami są 
obecne wśród łaskiej młodzieży.<

(PE)

Dwaj 18-letni mieszkańcy powiatu na uli-
cy Piaskowej w Łasku, ok. 18.30 zaczepili 
30-letniego mężczyznę. Bez powodu pobili go. 
Ofierze udało się wyrwać oprawcom i zawia-
domić policjantów oraz pogotowie. Funkcjo-
nariusze przystąpili do typowania bandziorów 
i następnego dnia zatrzymali obydwóch. Byli 
pod wpływem alkoholu (0,5-1,3 promila), więc 
dopiero po wytrzeźwieniu mogli składać wy-
jaśnienia. Przyznali się do pobicia, za co teraz 
grozi im kara pozbawienia wolności do lat 3.<

(PE)

Polak wstaje rano, włącza japońskie ra-
dio, zakłada amerykańskie spodnie, wietnam-
ski podkoszulek i chińskie tenisówki, po czym 
z holenderskiej lodówki wyciąga niemieckie 
piwo. Później siada przed koreańskim kom-
puterem i w amerykańskim banku zleca inter-
netowe zakupy w Anglii, po czym wsiada do 
czeskiego samochodu i jedzie do francuskie-
go hipermarketu na zakupy. Po uzupełnieniu 
lodówki o hiszpańskie owoce, francuski ser 
i greckie wino wraca do domu i gotuje na ro-
syjskim gazie. Na koniec siada na włoskiej ka-
napie i… w polskiej gazecie szuka pracy, a tam 
ofert pracy brak...<

PolsKi paradoks

pobili 
bez powodu

„Plantator” konopi 
za kRaTkami

Przypominamy o obowiązkach spoczy-
wających na właścicielach i zarządcach nie-
ruchomości położonych w bezpośrednim są-
siedztwie dróg i chodników, którzy stosownie 
do zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku w gminie Łask, 
zobowiązani są do uprzątnięcia z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości: błota, śnie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeń. Zwracamy 
uwagę na konieczność posypywanie piaskiem 
chodników bezpośrednio przylegających do 
nieruchomości. Nie należy używać soli, lub 
mieszanki piasku z solą na nawierzchniach be-
tonowych chodników (kostka, płyta). Należy 
pamiętać również o konieczności  usuwania 
śniegu, lodu oraz nawisów śnieżnych i sopli lo-
dowych z obiektów budowlanych.

Krzysztof Nowakowski

Akcja ZIMA 
Obowiązki 
właściciela posesji



Autorka wystawy jest mieszkanką Ła-
sku i studentką ostatniego roku studiów 
magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego. 

cenna pasja s. Parteki
Biblioteka Pedagogiczna w Łasku ma szczęście do odkrywania i nawiązywania kontaktów 
z osobami szczególnie utalentowanymi. Należy do nich m.in. młodziutka łaskowianka 
Sylwia Parteka. „SCRAPBOOKING Sylwii Parteki - wystawa ręcznie robionych kartek 
okolicznościowych” - to oryginalna ekspozycja, którą mogli podziwiać bywalcy książnicy. 

W poprzednim numerze „Panoramy” napisaliśmy o łaskiej klinice 
stomatologicznej „Dentylion”, która w ciągu 2 godzin może nam przygo-
tować nowego zęba. Temat wywołał duże zainteresowanie Czytelników, 
więc spieszymy z szerszą informacją na ten temat.

- Czy rzeczywiście w tak krótkim czasie można „wyrzeźbić” nowy 
ząb bez korzystania z laboratoriów protetycznych, jak to bywało 
w przeszłości i wielokrotnych uciążliwych wizyt w gabinecie denty-
stycznym? – pytamy lekarza dentystę, kierownika medycznego łaskiej 
kliniki Katarzynę Buss-Maleszkę.

-Tak, tyle czasu potrzebujemy na przygotowanie nowego ceramiczne-
go zęba lub wypełnienia. Stało się to możliwe dzięki nowej rewelacyjnej 
technologii CEREC, pozwalającej wykonać ceramiczną koronę, licówkę 
czy wypełnienie typu onlay. Tradycyjny wycisk zastępuje skaner (specjalna 
kamera), który z wielką precyzją odtwarza zęba lub wypełnienie, następ-
nie na ekranie komputera projektuje się np. koronę, a specjalne urządzenie 
„rzeźbi” ją  na frezarce z niesamowitą dokładnością równą jednej trzeciej 
grubości włosa. Po wypaleniu w specjalnym piecu ceramiczna korona 
czy licówka nabywa odpowiednią twardość. Jej trwałość jest kilkakrotnie 
większa od tradycyjnego wypełnienia, które szacuje się na ogół na 5 lat. 
Teraz ta trwałość może być nawet kilka razy dłuższa. Na koniec pozostaje 
tylko zamocowanie nowej korony czy wypełnienia.

- Największą zaletą tego systemu jest właśnie ten dwugodzinny 
czas przygotowania nowego zęba, a więc podczas jednej wizyty, a tak-
że trwałość korony czy plomby.

- Oczywiście są to zalety tego nowego systemu, ale proponuję zwró-
cić uwagę także na wielką precyzję wykonania nowego zęba. Tradycyjny 
wycisk, na podstawie którego sporządzono później np. koronę, bywał nie-
przyjemny, co nie stwarzało pacjentowi komfortu, ponadto przygotowywa-
nie korony trwało niekiedy kilka dni i wiązało się z uciążliwymi wizytami 
w gabinecie stomatologicznym. Protetyka cyfrowa i nowe technologie  to 
nie tylko oszczędność czasu pacjenta, ale i wygoda. Warto jeszcze dodać, 
że zamiast porcelany do przygotowania nowego zęba mogą być użyte róż-
norodne kompozyty umożliwiające bardzo precyzyjne dopasowanie np. 
kolorystyki uzębienia.

Kształci się w kierunku zarządzania za-
sobami ludzkimi oraz edukacji dorosłych. 
Swoją przyszłość zawodową pragnie zwią-
zać z branżą szkoleniowo - doradczą. Poza 
natłokiem obowiązków związanych ze stu-
diowaniem od kilku lat jej pasją jest ręczne 
wykonywanie kartek okolicznościowych, 
pudełek, albumów, notatników, a efekty jej 
pracy można zobaczyć również na nowo po-
wstałym blogu pod adresem: www.hand-pa-
sje.blogspot.com Zanim jednak pojawiła się 
miłość do scrapbookingu, autorka zaintere-
sowała się fotografią, choć ostatnio to ręko-
dzieło zajmuje jej każdą wolną chwilę. Stu-
dentka ma jednak nadzieję, że znajdzie czas 
na kontynuowanie obu swych pasji.

Prace Sylwii można oglądać jeszcze 
przez cały styczeń.<

Bogusława Osuch
Biblioteka Pedagogiczna w Łasku

ząB z... kompuTeRa
Kto lubi wizyty u stomatologa? Prawie nikt. Szczególnie, gdy wiążą się one z bolesnym borowaniem czy wielodniowym montowaniem  wypełnień 
lub implantów. Jednak nowoczesne technologie czynią cuda i wizyta w gabinecie dentystycznym nie musi się wiązać ze stresem i bólem.

- Wspomniana technologia rodem ze Szwajcarii jest nowością w Pol-
sce, ale, jak Pani wspomniała wcześniej, w USA stosowana jest od 25 lat...

- ...i bezustannie udoskonalana. W Czechach znana jest już od wielu 
lat i funkcjonuje tam około 200 takich nowoczesnych urządzeń. W naszym 
kraju jest ich  zaledwie 25, w naszym województwie dysponuje nim tylko 
klinika w Łasku.

- Na koniec wspomnijmy jeszcze szerzej o Pani klinice, która znana 
jest już nie tylko mieszkańcom Łasku, szczególnie tym najmniejszym.

- „Dentylion” świadczy kompleksowy zakres usług – od implantów 
i diagnostyki poczynając a na chirurgii stomatologicznej i leczeniu chorób 
dziąseł i przyzębia kończąc. A jeśli idzie o  maluchy, to rzeczywiście wy-
konujemy np. kolorowe wypełnienia dla zębów mlecznych i jako jedyny 
w Polsce gabinet oferujemy dodatkowo darmową zabawę w profesjonalnej 
sali zabaw dla dzieci w czasie wizyt rodziców.<

(ER)



Spotkanie noworoczne - 

odznaczenia dla łaskowian


