
MÓJ ŁASK

www.mojlask.pl
9.01.2019r.                  Rok IX (336)                Cena: 2,50 zł (w tym 8% VAT)

Nr 1

ZGINĘLI 
W TRAGICZNYCH 

OKOLICZNOŚCIACH
Łaskowianin rzucił się 
pod pociąg 

Mieszkaniec Woli 
Buczkowskiej spłonął
 
Znaleziono 
martwego zaginionego

JEST SZANSA 
NA KINO W ŁASKU

STR. 8



2 MÓJ ŁASK

 W piątek (14 grudnia) w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Widawie w 
świąteczny nastrój wprowadzi-
li uczestników uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Chociwiu, którzy 
pod okiem Magdaleny Szydłow-
skiej wyśpiewali znane polskie ko-
lędy. Przybyłych gości powitał wójt 
Michał Włodarczyk wraz z prze-
wodniczącym Rady Gminy Sła-
womirem Stępnikiem. Głos zabrał 
również starosta łaski Piotr Wołosz. 
Samorządowcy złożyli wszystkim 
świąteczne i krótko podsumowali 
mijający rok. Następnie proboszcz 
ks. Jarosław Leśniak skierował do 
zgromadzonych słowo duszpaster-
skie, poświęcił opłatek i zachęcił do 
połamania się nim. Po wzajemnych 
życzeniach goście częstowali się 
potrawami wigilijnymi serwowany-

Czas wigilijnych spotkań

zasiedli do wigilijnego stołu. Nie za-
brakło również Mikołaja z prezenta-
mi oraz wspólnego śpiewania kolęd.

19 grudnia odbyła się uroczysta 
wigilia w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Dąbrowie Wi-
dawskiej. Rozpoczęła ją kierow-
nik Małgorzata Kaźmierczak, która 
przywitała zgromadzonych gości i 
złożyła świąteczne życzenia. Grupa 
teatralna „Dąb” uświetniła spotkanie 
występem  słowno-muzycznym pt. 
„Boże Narodzenie - noc światłości”. 
Po poświęceniu przez księdza opłat-
ków wszyscy złożyli sobie serdeczne 
życzenia i zasiedli do suto zastawio-
nych stołów z tradycyjnymi potra-
wami wigilijnymi, przygotowanymi 
przy współpracy uczestników, oraz 
przepięknymi dekoracjami wykona-
nymi w pracowni plastycznej. Nie za-
brakło również wspólnego śpiewania 
kolęd oraz podarunków.

foto: gmina

Grudzień obfitował w liczne spotkania wigilijne. Było radośnie, ale również wzruszająco. 
Nie zabrakło także wspaniałych prezentów - uczestnicy Środowiskowego Domu Samopo-
mocy otrzymali samochód.

mi w tym roku wyjątkowo w formie 
bufetu szwedzkiego.

16 grudnia odbyła się wigilia stra-
żacka dla druhów z gminy Buczek. 
Starosta i wicestarosta oraz wójt gmi-
ny Buczek złożyli strażakom życze-
nia, a ks. proboszcz przeczytał frag-
ment ewangelii wg św. Łukasza, po 
którym strażacy połamali się opłat-
kiem i złożyli życzenia świąteczne. 
Spotkanie opłatkowe uświetnili mu-
zycznie swoją obecnością Paulina i 
Michał Makulscy. Ochotnicza Straż 
Pożarna składa podziękowania pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich z 
Bachorzyna na czele z prezes Jadwi-
gą Ratajczyk za przygotowanie i po-
danie smacznych potraw wigilijnych. 
Wigilia strażacka przebiegła w miłej, 
przyjaznej i świątecznej atmosferze.

W poniedziałek (17 grudnia) 
uczestnicy ŚDS Sędziejowice zasie-
dli do wspólnego stołu. Zaproszenie 
skierowali do władz samorządowych, 
powiatowych, rodzin i przyjaciół. 
Zanim jednak wszyscy zasiedli do 
świątecznego stołu nastąpiło oficjal-
ne przekazanie i poświęcenie nowego 
18-osobowego autobusu do przewo-
zu osób niepełnosprawnych kupione-
go przez gminę Sędziejowice. 

Wigilię rozpoczęła kierownik 
Agnieszka Papuga, która przywita-
ła zgromadzonych gości i złożyła 
świąteczne życzenia. Głos zabrali 
również wójt gminy, przewodniczący 
Rady Gminy oraz kierownik PCPR. 
W nastrój świąt Bożego Narodzenia 
wprowadziła grupa artystyczna przy-
gotowanym specjalnie na ten dzień 
programem „Narodził się po to, by 
nas zbawić”, „Tańcem śnieżynek” 
oraz zaśpiewaną solo kolędą „W 
żłobie leży”. Po poświęceniu przez 
księdza opłatków i potraw wszyscy 
złożyli sobie świąteczne życzenia i 
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Drodzy Czytelnicy, 
w rubryce „MIGAWKI ZE SŁUCHAWKI” będziemy publiko wać Wasze komentarze, 

z którymi do nas dzwonicie, wysyłacie w e-mailach 
oraz piszecie na naszej stronie internetowej. 

 Je śli Was coś dręczy, dzi wi, śmieszy albo cieszy,  
podnieście słuchawkę i wykręćcie numer 508 629 866

Chętnie wy słuchamy Waszych opi nii.  Piszcie też śmiało na adres:
redakcja@mojlask.pl lub na naszej tablicy na Facebooku.

l Jeśli nie pomagasz albo sam nie 
chcesz, to chociaż nie musisz kry-
tykować takich osób. Często ludzie 
robią akcje charytatywne i wszyscy 
powinni się cieszyć, bo nigdy nie 
wiadomo, czy sam nie będziesz po-
trzebować pomocy… 

l U nas taka tradycja. Za parę srebr-
ników sprzeda taki nawet matkę 
swoją… 

l Szkoda wielka, że nie jest konty-
nuowana akcja obiadów dla bezdom-
nych. Może jednak uda się ją wskrze-
sić, a może Łask mógłby pomagać w 
inny sposób. Wiem, że tu chodziło 
o ciepły posiłek, ale może jest moż-
liwość ustawienia w Łasku lodówki 
bądź szafy, do której można przyno-
sić jedzenie dla potrzebujących, bez-
domnych. Albo tylko punkt zrobić, 
gdzie pani mogłaby wydawać takie 
jedzenie, podgrzać. Tyle jedzenia się 

marnuje w domach, a można je ko-
muś oddać, tylko nikomu nie chce się 
bawić w pomaganie… 

l I tak po prostu 18 lat determinacji 
i pracy grupki na rzecz niezaradnych, 
biedaków bez środków, trafi szlag? 
Tak zwyczajnie, nie ma ludzi i sił, lo-
kum i opiekuńcze gesty nie istnieją? 
A miejscowe władze także bezradne 
i bez pomysłu? Sami mają, to co im 
tam taki drobiazg. Tragiczny naród…

l Zastanawiam się, dlaczego nie-
którzy starzy ludzie są niemili i 
zgnuśniali? Nic im się nie podoba, 
z niczego się nie cieszą, a z drugiej 
strony wydaje im się, że wszystko im 
się należy. Trudno z takimi żyć. Nie 
chciałbym być taki na stare lata…

l Osoby decydujące się kierować po 
pijanemu powinny pamiętać, że ubez-
pieczenie OC nie pomoże im podczas 

wypadku. Ich ubezpieczyciel co praw-
da wypłaci odszkodowanie poszko-
dowanemu, ale po chwili zwróci się 
z regresem do sprawcy, który będzie 
musiał wypłacić towarzystwu sumę 
równą kwocie odszkodowania…

l Dlaczego nigdzie i nigdy nie poja-
wia się problem ludzi zziębniętych, 
starych, w niedogrzanych mieszka-
niach, nie bezdomnych, „domnych” i 
tych, którzy nie mają się, gdzie umyć, 
którym brakuje w mieszkaniu nawet 
„sraczyka”, bo tacy są…

l Niestety, święta źle nastrajają osoby 
z problemami życiowymi, ciężko jest 
przez nie przebrnąć osobom samot-
nym, niechcianym. Wydawałoby się, 
że święta powinny dawać nadzieję, a 
wyzwalają reakcje wręcz przeciwne. 
Często nastrój Bożego Narodzenia 
jest kropką nad „i” dopełniającą nie-
odwracalne w skutkach decyzje… 

l Ciekawe, skąd Sędziejowice we-
zmę kasę na drogę, przedszkole? Coś 
musimy wybrać, bo nie damy rady z 
taką radą, która pozwala pracowni-
kom zarabiać więcej od wójta, nie ma 
szans, żeby ta gmina istniała… 

l Byłam na miejskim sylwestrze i, 
niestety, bez fajerwerków to nie syl-
wester. Pokaz ognia nic specjalnego. 
Natomiast ludzie sami strzelali fajer-
werkami. Było to o tyle niebezpiecz-
ne, że wśród innych imprezowiczów. 
Nikt tego nie pilnował… 

l Dla mnie te wszystkie miasta, które 
wycofują się z pokazów pirotechnicz-
nych, wcale nie mają na sercu dobra 
zwierzaków. Ludzie nie zdają sobie 
sprawy, ile takie fajerwerki kosztują. 
Pokaz laserowy lub ognia jest kilka-
set procent tańszy niż fajerwerki. To 
całe gadanie o przyjaźni dla zwierza-
ków to jedna wielka bujda… 
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DEPESZE
Dzieci i życzenia u wójta

W grudniu dzieci uczęszczające na 
warsztaty plastyczne w Gminnym 
Ośrodki Kultury i Sportu wraz z dy-
rektor Jolantą Nietupską przybyły z 
życzeniami świątecznymi oraz upo-
minkiem (na zdjęciu) do wójta gmi-
ny Buczek. Bronisław Węglewski 
w ramach podziękowań za życzenia 
obdarował dzieci łakociami oraz ga-
dżetami z logo gminy.

Spotkanie wigilijne

21 grudnia żołnierze oraz pracow-
nicy resortu obrony narodowej 32. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego spotka-
li się, aby podzielić się opłatkiem i 
złożyć sobie życzenia z okazji świąt 
Bożego Narodzenia. W uroczystości 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
policji, straży pożarnej, Lasów Pań-
stwowych oraz władze samorządo-
we, harcerze, przyjaciele i sympa-
tycy. Spotkanie rozpoczęli harcerze 
ZHP z Łasku, którzy przekazali Be-
tlejemskie Światło Pokoju. Następnie 
dowódca 32. BLT płk pil. Tomasz 
Jatczak złożył życzenia zdrowych i 

ZMARLI

ZMARLI

spokojnych świąt, wielu radosnych 
chwil spędzonych w gronie rodziny 
i aby kolejny rok był wyjątkowym 
i spokojnym czasem dla realizacji 
osobistych planów i zamierzeń. Ser-
deczne życzenia skierował również 
do żołnierzy służących poza granica-
mi naszego państwa. Po modlitwie i 
wspólnie zaśpiewanej kolędzie, któ-
rym  przewodniczył ks. kanonik ppłk 
Krzysztof Majsterek, zebrani podzie-

lili się opłatkiem oraz skosztowali 
wigilijnych potraw.

Turniejowo i szachowo

Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Okupie od lat jest or-
ganizatorem szachowych potyczek. 
Na początku grudnia wraz z Łaskim 
Szkolnym Związkiem Sportowym 
zorganizowała szachowe igrzyska 
dzieci i młodzieży. W turnieju wy-
startowały zespoły z siedmiu szkół. 
Wyniki igrzysk dzieci: I miejsce - SP 
Okup, II m. - SP Sędziejowice, III m. 
- SP Czestków. Igrzyska młodzieży: 
I miejsce - SP Okup, II miejsce - SP 
Kolumna, III m. - SP Czestków, IV 
m. - SP 5 Łask. Finaliści z pierwsze-
go i drugiego miejsca w każdej ka-
tegorii zmierzą się z innymi szachi-
stami podczas rejonowych potyczek 
szachowych w Wieluniu. 

Droga jak marzenie 

Zakończono przebudowę drogi w 
Zielęcicach (na zdjęciu). Na odcinku 
773 m powstała nowa nawierzchnia as-
faltowa, zjazdy z kruszywa łamanego, 
przepusty pod jezdnią oraz oznakowa-

13 grudnia 

Teresa Regiec  (60 lat)

14 grudnia  

Anna Konarczak (85 lat)

Wanda Rychlik (73 lata)

17 grudnia

Krzysztof Szczepaniak (37 lat)

18 grudnia

Janina Janecka (79 lat)

21 grudnia

Tadeusz Malinowski (77 lat)

Na łamach naszej gazety
istnieje możliwość 

zamieszczenia  nekrologów. 
W zależności 
od rozmiaru

koszty zamieszczenia
zaczynają się od 20 zł

Biuro Ogłoszeń 
Mojego Łasku

biuro@mojlask.pl,
(42) 215-58-12, 
601-353-759, 
507-180-699

nie pionowe. Wykonawcą była firma 
Włodan Andrzej Włodarczyk, a war-
tość prac to 1.147.772,43 zł.

Komunikat dla KGW 

Prezydent RP podpisał ustawę okre-
ślającą zasady tworzenia Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Mają być dobrowolną 
społeczną organizacją mieszkańców 
wsi, aktywnie działającą na rzecz śro-
dowisk wiejskich. Mają reprezentować 
interesy i działać na rzecz poprawy 
sytuacji społeczno-zawodowej ko-
biet wiejskich oraz ich rodzin, a także 
wspierać rozwój terenów wiejskich. 
Koło może założyć dziesięć osób. Kra-
jowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 
prowadzić będzie Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Z chwilą wpisu do tego rejestru koło 
gospodyń nabywa osobowość prawną. 
W jednej wsi może mieć siedzibę jed-
no koło. Członkiem KGW może być 
każda osoba, która ukończyła 18 lat i 
której miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. Jed-
nocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą 
przedstawicieli ustawowych w dzia-
łalności KGW mogą brać także udział 
osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te 
mogą również tworzyć młodzieżowe i 
dziecięce organizacje wspomagające 
realizację celów koła. Nadzór nad dzia-
łalnością koła będzie sprawował prezes 
ARiMR we współpracy z Pełnomocni-
kiem Rządu do spraw Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw.

Internetowy rynek rolny

Powstała internetowa giełda rol-
na o nazwie Rynek-Rolny.pl. Serwis 
skierowany jest przede wszystkim do 
rolników, ogrodników i sadowników. 
Przy pomocy giełdy rolnicy mogą w 
szybki i łatwy sposób sprzedać lub 
nabyć środki do produkcji. Giełda 
i portal to niezwykle przydatne na-
rzędzie do pracy w nowoczesnym 
rolnictwie. Serwis znajduje się pod 
następującym adresem https://www.
rynek-rolny.pl

oprac.: mil.

23 grudnia

Kazimiera Firc (81 lat) 

27 grudnia 

Wacław Klich (86 lat)

28 grudnia 

Tadeusz Frankowskie (80 lat)

Danuta Hajduk (69 lat)

Władysław Owsiak (67 lat)

29 grudnia 

Marianna Wiśniewska (87 lat)

1 stycznia

Kazimierz Sobczak (82 lata)
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Rok 2018 dobiegł końca. Był to rok 
wyborczy i kolejna reelekcja wójta 
Węglewskiego. 

- Wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy dziękuję za ponowny wybór 
mojej osoby na stanowisko wój-
ta, a także radnych z komitetu OSP 
„Wspólna Sprawa”. Rok 2018 uwa-
żam za dobry rok, zrealizowanych zo-
stało dużo inwestycji - mówi włodarz 
Buczku. 

Rok 2019 mieszkańcy zaczną od 
niskich podatków, które od 14 lat nie 
zostały podniesione i utrzymają je na 
takim samym poziomie. Nieco gorzej 
wygląda sprawa z opłatami za wodę 
(1,99 zł brutto) oraz ścieki (3,99 zł 
brutto). 

- Jest to jedna z najniższych opłat 
w województwie łódzkim. Jeżeli 
cena energii elektrycznej wzrośnie 
o ponad 50%, to będę zmuszony 
podnieść opłaty. Najgorzej wygląda 
sytuacja odpadów komunalnych  (5 
zł segregowane oraz 10 zł niesegre-
gowane), jest to najniższa opłata w 
regionie, cały czas wzrastają wyma-
gania do ochrony środowiska. Do 
końca roku z budżetu gminy dokła-
dano około 250 tysięcy złotych, ale 
od stycznia wszystko ulegnie zmia-
nie, gdyż po ogłoszonym i rozstrzy-
gniętym przetargu cena śmieci wzro-
sła do niespodziewanej wysokości 
aż o ponad 250%, a co za tym idzie 
będzie zwiększona opłata za odpady 
komunale w naszej gminie, a ponad-
to zmieni się firma odbierająca - do-
daje Bronisław Węglewski. 

W inwestycjach drogowych duży 
ruch. W miejscowości Kowalew-Lu-
ciejów-Grabowce droga zostanie po-
szerzona o 1,2 m z ciągiem pieszym 
na odcinku kilometra, na pozostałej 
części tej drogi zostanie położona na-
kładka asfaltowa z poboczem, utwar-
dzonym destruktem asfaltowym. In-
westycja wyniesie milion zł, z czego 
ok. 30% będzie pokryte przez Lasy 
Państwowe. Kolejną inwestycją dro-
gową jest osiedle Czestków. Powsta-

Dużo inwestycji, 
niskie podatki

nie tam nowa nakładka asfaltowa, a 
droga zostanie poszerzona kostką 
brukową o 1,2 m, inwestycja za oko-
ło 570 tys. złotych. Oprócz tego w 
Czestkowie B zostanie zrealizowany 
remont drogi powiatowej, powstanie 
nowa nakładka oraz utwardzone po-
bocze za blisko pół miliona złotych. 

W ostatnich dniach listopada gmina 
otrzymała dofinansowanie około 750 
tys. złotych na nową nakładkę asfal-
tową oraz poszerzenie drogi gminnej 
od początku ul. Prostej (koło budynku 
GOKiS) do Józefatowa. Budowa sali 
OSP w Woli Buczkowskiej za ponad 
700 tys. złotych to kolejna inwesty-
cja i to już ostatnia wyremontowana 
strażnica w tej gminie dofinansowana 
z funduszy unijnych. Zakończenie in-
westycji planuje się na kwiecień.

Początek nowego roku to czas podsumowań i wyznaczenia sobie nowych 
celów. Taką metodę objął Bronisław Węglewski, wójt gminy Buczek. 

Długo oczekiwana inwestycja do 
realizacji to budowa ogniw foto-
woltaicznych za 3,5 mln złotych, 
która ma być rozpatrzona w stycz-
niu przez Urząd Marszałkowski. 
Miejmy nadzieję, że gmina Buczek 
zostanie uwzględniona w tym roz-
daniu. Wybudowana zostanie rów-
nież kanalizacja w Buczku na ul. 
Modrzewiowej, Topolowej o długo-
ści 500 m.

Realizowany będzie program dla 
mieszkańców gminy Buczek doty-
czący wymiany źródeł ciepła na kotły 
gazowe. Z budżetu gminy udzielona 
zostanie dotacja celowa w przypadku 
kotłów gazowych opalanych gazem 
ziemnym - 3.000 zł oraz kotłów ga-
zowych opalanych gazem ciekłym 
1.500 zł.

Inne zadania to budowa szatni dla 
piłkarzy, przygotowanie projektu 
drogi w Czestkowie F, dokończenie 
remontu świetlicy w Bachorzynie. 
Urząd planuje również rozpocząć 
przebudowę GOKiS w Buczku.

- Pragnę wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy życzyć wszelkiej po-
myślności, dobrego zdrowia, wielu 
sukcesów w życiu prywatnym i za-
wodowym, satysfakcji, spokoju oraz 
wielu radosnych chwil i prawdziwych 
przyjaciół. Aby każdy dzień Nowego 
Roku 2019 dostarczał Wam energii i 
optymizmu do realizacji nowych wy-
zwań oraz niósł nadzieję na pomyśl-
ną przyszłość - składa życzenia wójt 
Węglewski. 

Chmiel. 
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Monika Pronin znana jest w Łasku z organizowania 
eventów dla osób potrzebujących czy niepełnospraw-
nych. Niecały miesiąc temu pisaliśmy o jej akcji „Pa-
czuszka dla maluszka”, a już na horyzoncie widać 
kolejne. 20 stycznia w siłowni „Atletix” w Łasku od-
będzie się kolejna impreza charytatywna. Tym razem 
dedykowana chłopakom z zakładów poprawczych. 
Idea jest prosta - danie im nadziei na lepsze jutro i 
pokazanie innej drogi życiowej, by swoją energię wy-
ładowali w sporcie, a nie w złych uczynkach.

- Nie skreślamy złych uczynków. Staramy się wie-
rzyć, że wyciąganie wniosków ma tutaj złoty środek. 
Nie zamykamy się na błędy, a wręcz przeciwnie, szu-
kamy rozwiązania - mówi Monika Pronin, inicjator-
ka tej akcji. 

W evencie pt. „Siła Pomagania” wezmą udział 
sportowcy z Łasku. Pojawi się Katarzyna Staśkow-

Taka jest siła pomagania

ska, mistrzyni bikini fitness, Karolina Kubiak, mi-
strzyni świata i Europy w kickboxingu, a także Do-
minik Chmiel, mistrz MMA wojska polskiego, oraz 
wielu innych sportowców osiągających wielkie suk-
cesy. Nie zabrakło również niespodzianki. Do Łasku 
po raz drugi przyjedzie sławny pięściarz Krzysztof 
„Diablo” Włodarczyk. 

To nie pierwszy event Moniki Pronin skierowany 
do podopiecznych zakładów poprawczych. Po raz 
pierwszy zorganizowany jednak w  Łasku. To pięk-
ne, że ktoś wyciąga pomocną dłoń do osób, które 
w opinii społeczeństwa są już skreślone. Akcja jak 
najbardziej potrzebna, a o jej wynikach przeczytacie 
na łamach Mojego Łasku. 

Chmiel. 
foto: zbiory prywatne 

Monika Pronin z fundacji „Pomaganie jest fajne” nie zwalnia 
tempa. Tym razem organizuje akcję dla zakładów poprawczych, 
by zarazić zbuntowaną młodzież miłością do sportu. 

27. Finał WOŚP organizowany 
jest pod hasłem „Gramy dla dzie-
ci małych i bez focha”. Dochód 
przeznaczony zostanie na sprzęt me-
dyczny dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych. 

13 stycznia o godz. 15.00 zaprasza-
my do Łaskiego Domu Kultury, gdzie 
rozpocznie się łaski finał WOŚP. 
Standardowo odbędą się licytacje. 
Możemy liczyć na różnego rodzaju 
vouchery, zaproszenia do restauracji 
i tradycyjnie już tort w kształcie ser-
ca WOŚP. Wszystko to przeplatane 
świetnymi występami uzdolnionej 
młodzieży z Łaskiego Domu Kultury. 
Nie zabraknie także loterii fantowej. 
O godz. 20.00 będziemy mogli podzi-
wiać światełko do nieba. 

W Sędziejowicach również mo-
żemy uczestniczyć w finale WOŚP. 
Tak jak zawsze odbędzie się o godz. 
17.00 w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury. Nie zabraknie 
pięknych występów podopiecznych 
WOŚP. Nowością będzie stoisko 
DKMS, przy którym będziemy mo-
gli zarejestrować się jako potencjalni 
dawcy szpiku. O słuszności tej akcji 
nie musimy chyba nikogo przeko-
nywać. Tradycyjnie zorganizowane 
zostaną licytacje. Część przedmiotów 
jest już znana. Zarówno w Łasku, 
jak i w Sędziejowicach przygoto-
wane zostaną gadżety z logo WOŚP 
(zegarki, kalendarze, koszulki, kub-
ki, torby). W Sędziejowicach będzie 
można nabyć voucher na profesjonal-

Czy padnie rekord?

ny makijaż u Patrycji Szczypiorkow-
skiej, sesja zdjęciowa u Mariki Nie-
wiadomskiej, fotel kibica, przegląd 
zębów dla dzieci i profesjonalna flu-
oryzacja, mezoterapia skóry twarzy 
osoczem bogatopłytkowym, trzy pa-
kiety dla sportowców. W organizację 
finału WOŚP w Sędziejowicach włą-

czyła się również grupa motocyklowa 
„Forever Young”, która zaprezentuje 
swój sprzęt. Nie zabraknie również 
kawiarenki z pysznymi domowymi 
wypiekami. Osoby, które chciał-
by wesprzeć akcję i upiec ciasto, 
proszone są o kontakt z Katarzyną 
Werber (691-775-997). Nie zabrak-

nie również światełka do nieba. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym 

roku pobito rekord pieniędzy ze-
branych dla WOŚP. Mieszkańcy 
do puszek wrzucili ponad 113 tys. 
zł. Miejmy nadzieję, że w tym roku 
uda się go pobić!

Chmiel. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie grała w Łasku i Sędziejowicach. Czekają 
nas licytacje, światełko do nieba i pyszne wypieki.
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Święto Trzech Króli uczczono w tych 
dwóch miejscowościach. Po raz pierw-
szy zorganizowano go w gminie Wida-
wa. Orszak przeszedł ulicami Widawy 
i skierował się do kościoła parafialne-
go. Na czele szedł wójt gminy razem 
z proboszczem. Nie zabrakło również 
mieszkańców oraz dzieci przyozdobio-
nych w korony, które sami wykonali. 
W świątyni rozstrzygnięto konkurs 
na najpiękniejszą koronę. Najmłodsi 
mieszkańcy gminy otrzymali od wójta 
drobne upominki i słodycze. Następnie 
odbył się V Widawski Przegląd Kolęd. 
Mieszkańcy wysłuchali pięknego kon-
certu w wykonaniu dzieci oraz księdza 
Kamila. Uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i słodkie upominki.

Tradycją stał się 6 stycznia orszak 
w gminie Sędziejowice, który już po 
raz trzeci przeszedł ulicami. Widać, 
że z każdym rokiem organizatorzy 

Orszak przeszedł przez wieś

stawiają sobie wyżej poprzeczkę. Nie 
mogło zabraknąć Trzech Króli. W ich 
rolę wcielił się Witek Kruk radny 
gminny, Dariusz Cieślak, wójt gmi-
ny Sędziejowice, oraz Grzegorz Bro-
żyński, dyrektor GOK-u. Panowie 
mieli tematyczne stylizacje. Jak głosi 
przypowieść, zabrali ze sobą mirrę, 
kadziło i złoto. Był to jednak nowocze-
sny orszak, ponieważ królowie zostali 
przywiezieni na quadzie. Jako świtę 
można było dostrzec motocyklistów 
prezentujących swój sprzęt. W orsza-
ku nie mogło zabraknąć mieszkańców. 
Na samym początku otrzymali oni ko-
rony, które chętnie założyli na głowę. 
Nie zabrakło również indywidualnych 
królewskich stylizacji. Jedna z rodzin 
przyozdobiła nawet wózek. Następnie 
udali się do kościoła, gdzie odbyły się 
występy artystyczne. 

Chmiel. 
foto: Facebook

Po raz pierwszy w Widawie, po raz trzeci w Sędziejowicach przeszedł 
orszak Trzech Króli.
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Stawiają na drogi
Przy uchwalaniu budżetu większej 

dyskusji nie było. Został przyjęty jed-
nogłośnie. Wydatki kształtują się na 
poziomie 118 mln zł. W tym roku na 
inwestycje przeznaczono niecałe 30 
mln zł. Deficyt kształtuje się na po-
ziomie 14,5 mln zł. 

Najwięcej pieniędzy, bo ponad 18 
mln zł, przeznaczono na inwestycje 
drogowe i transport publiczny. Dzię-
ki temu za 300 tys. zł zbudowana zo-
stanie droga w Budach Stryjewskich. 
W końcu przebudowy doczeka droga 
Wrzeszczewice - Kiki (blisko 1,5 mln 
zł). Za ponad 1,1 mln powstanie na-
wierzchnia w Borszewicach. Niecałe 
2 mln zł przeznaczono na przebudo-
wę drogi Wola Bałucka - Orchów. 
Ponad 300 tys. zł znalazło się w bu-
dżecie na nawierzchnie we Wrono-
wicach. Przebudowane drogi zostaną 

Radni uchwalili budżet na 2018 rok. Najwięcej pieniędzy zostanie 
przeznaczonych na inwestycje drogowe. 

również w: Gorczynie (50 tys. zł), 
Teodorach (400 tys. zł), Rokitnicy 
(niecałe 100 tys. zł), Rembowie (100 
tys. zł), Wrzeszczewice - Wola Stry-
jewska (400 tys. zł), Kolonia Bałucz 
(300 tys. zł), Podłaszczu (80 tys. zł), 
a także ulice: Łąkowa w Łasku (po-
nad 1,7 mln zł), Tylna w Łasku (mi-
lion zł), Kwiatowa w Okupie Małym 
(1,4 mln zł). Przebudowana zostanie 
droga wewnętrzna w Ostrowie (300 
tys. zł). W Sięganowie za 50 tys. zł 
ma powstać ciąg pieszy. 

Na modernizację transportu pu-
blicznego wydamy ponad 8 mln zł. 
Ma to związek z nowoczesnymi au-
tobusami, które trafią do gminy Łask. 
Co ciekawe, blisko 700 tys. zł prze-
znaczono na rewitalizację miejskiej 
kamienicy przy placu 11 Listopada. 
Na modernizację szkoły w Teodorach 
w budżecie zabezpieczono 50 tys. zł. 

Do tej pory łaskowianie musieli 
zadowolić się kinem objazdowym, 
które przybywało do naszego miasta 
za sprawą Kina Objazdowego „Visa”. 
To była jedyna szansa, żeby zobaczyć 
premiery kinowych hitów. Kino przy-
jeżdża jednak raz na jakiś czas, nawet 
nie raz na miesiąc. Inna wakacyjna 
opcja obejrzenia nowych filmów to 
kina na leżakach. Seanse odbywają 
się zazwyczaj dwa razy w ciągu se-

Kino w Łasku? 
To możliwe…

zonu. W obu tych przypadkach filmy 
ściągają masę ludzi. Niejednokrotnie 
więcej jest chętnych niż miejsc. 

Teraz jest szansa, żeby to zmienić. 
Sala widowiskowa Łaskiego Domu 
Kultury ma zmienić się w kino. 
Prawdopodobnie od lutego, w week-
endy wyświetlane będą filmy. Kino 
ma być wyposażone w cyfrowy pro-
jektor, ekran i system dolby surround. 
Już nie możemy się doczekać. 

Prawdopodobnie od lutego sala widowiskowa w Łaskim 
Domu Kultury zmieni się w kino.

Impreza odbyła się o 23.00. Życze-
nia noworoczne złożył burmistrz Ga-
briel Szkudlarek oraz Robert Barto-
sik, przewodniczący Rady Miejskiej. 
Mieszkańcom życzyli zdrowia, pogo-
dy ducha i lepszego roku niż 2018. 

O północy zamiast pokazu fajer-
werków odbył się teatr ognia. Było 
ekologicznie, z troską o zwierzęta 
i niewątpliwie o wiele taniej. Pokaz 
przyciągał uwagę mieszkańców, ale 
niektórzy z nich nie potrafili odpu-
ścić strzelania fajerwerkami. Wspól-
nie pijąc szampana na łaskim rynku, 
mieszkańcy składali sobie życzenia. 

Co ciekawe, 3 stycznia na facebo-
okowym profilu gminy Łask odbyła 
się sonda. Ratusz pyta, czy miesz-

Sylwester w ogniu

kańcy wolą fajerwerki czy nie. Póki 
co oddano zaledwie 183 głosy. 57% 
ankietowanych opowiedziało się za 
sylwestrem z fajerwerkami. Znalazły 
się również dwa komentarze. 

-  Z całym szacunkiem, ale jeszcze 
parę razy taki sylwester w Łasku z 
takimi pokazami, a zniknie trady-
cja świętowania nowego roku na 
mieście, bo nikt nie będzie chciał 
przyjść. Byłem ostatnie dwa lata i 
szczerze jestem rozczarowany. Gdy-
by nie prywatne osoby i ich pokaz, 
to byłoby smutno, ale pewnie sami 
to również zauważyliście - napisał 
jeden z internautów. 

Chmiel.
foto: gmina Łask

Po raz drugi przywitaliśmy Nowy Rok bez fajerwerków. Te-
raz burmistrz pyta mieszkańców o zdanie. 

Strażacy z OSP Łask wzbogacą się 
o nowy samochód o wartości 200 tys. 
zł. Budowa nowego obiektu Środo-
wiskowego Domu Samopomocy przy 
ul. Lutomierskiej kosztować będzie 
250 tys. zł. Montaż Odnawialnych 
Źródeł Energii na miejskich instytu-
cjach pochłonie ponad 750 tys. zł. 

Powstanie również nowe oświe-
tlenie w: Wronowicach (10 tys. zł), 
Wiewiórczynie (30 tys. zł), Okupie 
Wielkim (330 tys. zł), Wydrzynie 
(400 tys. zł), Woli Łaskiej (80 tys. zł). 
Ponad 940 tys. zł gmina zainwestuje 
w kanalizację i wodociąg w Ostrowie 
i Woli Łaskiej. Wronowice zyskają 
kanalizację za blisko 2 mln zł. Roz-
budowa sieci wodociągowej w gmi-
nie pochłonie 260 tys. zł. Budowa 
zbiornika na rzece Pisi to wydatek 
rzędu 90 tys. zł. 

Są również pieniądze na rewita-
lizację placu Szarych Szeregów w 
Kolumnie. Będzie ona kosztować 
blisko 600 tys. zł. Za ponad pół mi-
liona zmodernizowane zostanie tar-
gowisko w tym miejscu. 

Sporo pieniędzy przeznaczonych 
zostanie na budynki świetlic wiej-
skich. Modernizacja byłej orga-
nistówki w Borszewicach na cele 
świetlicy to prawie pół miliona. Mo-
dernizacji ulegną także inne obiekty: 
w Zielęcicach (50 tys. zł), Wrzesz-
czewicach (ponad 400 tys. zł). Za bli-
sko 200 tys. zł zostaną wybudowane 
place zabaw w Wiewiórczynie. 

- Nawet gdybyśmy cały budżet 
przeznaczyli na inwestycje, to byśmy 
wszystkich oczekiwań nie spełnili. 
Dlatego przy tej zbyt szczupłej puli 
pieniędzy trzeba pewne rzeczy wy-
bierać, z innych rezygnować albo 
przekładać je na czas późniejszy, 
albo ratować się kredytem, co my ro-
bimy - tłumaczy burmistrz Gabriel 
Szkudlarek.

Chmiel. 
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Betlejemskie Światło Pokoju po 
raz pierwszy zorganizowano w 1986 
roku w Linz w Austrii. W Polsce 
Związek Harcerstwa Polskiego orga-
nizuje Betlejemskie Światło Pokoju 
od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP 
otrzymuje światło od słowackich 

Światełko 
dla komendanta

skautów. Z Polski światło dociera na 
Ukrainę, Białoruś, do Niemiec, Rosji, 
Danii i na Litwę. Światełko przyno-
szone jest również do ważnych insty-
tucji. Takim sposobem trafia również 
w ręce policji. 

foto: policja 

W piątek, 21 grudnia, harcerze z Hufca ZHP w Łasku prze-
kazali na ręce komendanta powiatowego policji w Łasku 
mł. insp. Piotra Bielewskiego Betlejemskie Światło Pokoju. 
Symbolizuje ono wiarę, nadzieję i miłość.

Nowy żłobek cieszy oko. Jest no-
woczesny i przestronny. W gminie 
Łask była to niezwykle potrzebna in-
westycja.

Mieszkanki chcą wracać do pracy 
zawodowej, a teraz mają ku temu od-
powiednie warunki. Nowy żłobek po-
wstał dzięki programowi „Maluch+”. 
Gmina na jego budowę otrzymała bli-
sko 1,5 mln zł dotacji. Obiekt powstał 
w bezpośrednim sąsiedztwie Przed-
szkola Publicznego nr 3 w Łasku. 

W trzech oddziałach znajdzie się 
miejsce dla 70 dzieci. Żłobek dyspo-
nuje salą zabaw z miejscem na leża-
kowanie, szatnią i pomieszczeniem 
sanitarnym. W trosce o najmłodszych 
pomyślano również o sali zajęć rucho-
wych i gabinecie logopedycznym. W 
budynku jest strefa administracyjna i 
aneks kuchenny. Warunki obiektu są 
zbliżone do domowych, co zapewni 
pociechom poczucie komfortu i za-
gwarantuje ich prawidłowy rozwój. 
Dobrze przygotowana i wyposażona 
baza obiektu oraz kompetentna kadra 
pracownicza pozwolą dzieciom zdo-
bywać nowe umiejętności społeczne, 

Ruszyły zapisy do żłobka
Zakończona została budowa żłobka. Nowoczesne wnętrze przyjmie blisko 70 dzieci. 
Radni już ustalili, ile rodzice zapłacą za pobyt malucha. 

a także doskonalić już wykształcone, 
takie jak praca w grupie czy nawiązy-
wanie relacji z rówieśnikami.

Ruszyły już zapisy do żłobka. Od 
10 do 17 stycznia w godzinach 7.30 
- 15.30 składanie wniosków w Biurze 
Obsługi Interesanta, sala 100 (parter) w 

Urzędzie Miejskim w Łasku (ul. War-
szawska 14). Weryfikacja wniosków 
przez zespół przeprowadzający pierw-
szą rekrutację do Żłobka Gminnego 
w Łasku odbędzie się 18-21 stycz-
nia. Ogłoszenie wyników rekrutacji 
- wywieszenie list na tablicy ogło-

szeń w Urzędzie Miejskim w Łasku 
- do 22 stycznia.  

Do 24 stycznia do godz. 15.30 po-
twierdzenie przez rodziców woli zapisu 
dziecka do Żłobka Gminnego w Łasku 
w wydziale Oświaty Kultury Promocji 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskie-
go w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój 
56 (II piętro).

Radni ustalili już stawki opłat za 
pobyt w żłobku. Przyjęto, że miesięcz-
na opłata wyniesie 20% minimalnego 
wynagrodzenia brutto (zaokrąglając 
do pełnej kwoty). W 2019 roku wynosi 
ono 2250 zł brutto. Jeżeli do żłobka bę-
dzie chodzić rodzeństwo, to kwota za 
drugie i kolejne dziecko obniżona zo-
stanie o 30%. Jeżeli dziecko przebywać 
będzie powyżej 10 godzin dziennie w 
żłobku, każda kolejna godzina ma 
kosztować 40 zł. Maksymalna kwota 
za wyżywienie malucha wynosić bę-
dzie 10 zł. Pełna odpłatność za uczęsz-
czanie i wyżywienie to 600 zł. 

foto: UM
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Do naszej redakcji zgłosiła się 
jedna z mieszkanek łaskiego osie-
dla. Kobieta nie ma już siły i jak 
twierdzi nikt nie jest w stanie ją po-
przeć. Chodzi o konflikt z sąsiadem, 
który trwa od 25 lat. Mówi, że star-
szy, schorowany mężczyzna uprzy-
krza jej życie. 

- Mieszkam z tym sąsiadem przez 
ścianę. Wszystko słyszę, co się u 
niego dzieje, a cicho nie jest. No-
cami włącza telewizor na cały regu-
lator, puszcza telewizję Trwam. Do 
tego krzyczy, a nawet nie krzyczy, a 
po prostu wyje. Trwa to już tyle lat, 
tyle lat muszę się męczyć. Byłam u 
prezesa Łaskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, wysłałam tonę pism do 
spółdzielni, nie są w stanie mi po-
móc. Moja ostatnia wizyta skończy-
ła się pytaniem prezesa, czego ja od 
niego chcę - opowiada kobieta. 

Mieszkanka mówi, że sama jest 
schorowana i potrzebuje spokoju. 
Miała operację, zmaga się z nowo-
tworem złośliwym. Lekarz powie-
dział jej, że ma odpoczywać, a jak 
twierdzi kobieta nie ma takiej moż-
liwości z tak uciążliwym sąsiadem. 

- Godzina druga, trzecia w nocy, 
a ja jestem zmuszona do słuchania 
różańca. Taki koszmar przeżywam 
od 25 lat. Wcześniej były spotkania 
towarzyskie, koledzy, panienki, win-
ko i wódeczka. Libacje trwały do 
późnych godzin, a teraz wysłuchuję 
modlitw - dodaje. 

Mężczyzna mieszka sam. Opie-
kuje się nim córka. Wedle relacji 
sąsiadki, dopóki ona nie pojawi 
się w mieszkaniu ojca, ten siedzi 
cicho jak mysz pod miotłą. Ledwo 
zamkną się za nią drzwi, a męż-
czyzna rozpoczyna głośno się za-
chowywać. Ponadto pali papierosy, 
a smród przedostaje się do miesz-
kania sąsiadki. Kobieta twierdzi, 
że nawet w takie mroźne dni musi 
otwierać okno, bo inaczej nie da się 
wytrzymać. Ponadto sam nie dba o 
higienę osobistą. Fetor przedostaje 
się do jej mieszkania. 

- Taki sąsiad to najgorszy kosz-
mar. Moja córka do matury musiała 
uczyć się w słuchawkach, bo inaczej 
nie dało rady. Ja niedawno miałam 
operację i przez trzy miesiące cho-
dziłam spać do cioci, która mieszka 

kilka bloków dalej. No, ale ile moż-
na. Przecież normalnie płacę czynsz, 
a wychodzi na to, że nie mogę miesz-
kać u siebie - kontynuuje. 

Kobieta twierdzi, że nie może li-
czyć na wsparcie policji. Ta wzy-
wana była tutaj niejednokrotnie. Z 
relacji lokatorki wynika, że sąsiad 
nigdy nie otworzył drzwi. W takiej 
sytuacji funkcjonariusze po pro-
stu wyłączali korki. Dziś nie wyj-
dzie do policji, bo jest zamykany w 
domu. Mieszkanka wspomina, że 
zanim tak się stało, potrafił wyjść 
na klatkę schodową i oddać potrze-
bę fizjologiczną pod jej drzwiami. 

- Policja już nawet nie przyjeżdża, 
bo on i tak nie otwiera drzwi. Tłu-
maczą się, że nie mają radiowozu 
lub są na interwencjach. Najgorsze 
jest to, że w tej całej sytuacji jestem 
sama. Nikt nie chce mi pomóc, ża-
den z sąsiadów. Jest totalna znie-
czulica, bo oni nie odczuwają tych 
uciążliwości. Czuję się w tym bloku 
zaszczuta - dodaje. 

Z relacji kobiety wynika, że pró-
bowała rozmawiać z córką mężczy-
zny. Niestety, na niewiele się to zda-
je. Mężczyzna uspokaja się, ale na 
dzień. Później znowu jest to samo. 
Córka tłumaczy, że jej ojciec ma 
problemy ze słuchem. Takie tłuma-
czenie nie zadowala jednak kobiety, 
bo mówi, że mamy XXI wiek i apa-
raty słuchowe to normalna sprawa. 

Rozmawialiśmy na ten temat z 
Ireneuszem Nowakowskim preze-
sem Łaskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Potwierdził, że zna problem 
i interweniował nieraz w tej sprawie. 

- My jako spółdzielnia niewiele 
możemy. Oczywiście, zawsze stara-
my się wchodzić w rolę mediatora 
i na krótki czas przynosi to efekt. 
Jedyne rozwiązanie problemu to 
skierowanie pozwu do sądu poprzez 
drogę cywilną. Jeżeli dochodzi do 
zakłócania ciszy nocnej, to należy 
wezwać policję. Zarządca budyn-
ku może wystąpić do sądu, ale by 
pozbyć się takiego lokatora, zgodę 
musieliby wyrazić wszyscy miesz-
kańcy, a tutaj problem dotyczy tylko 
jednostki. Problem jest tak duży, po-
nieważ obie te osoby są schorowane 
- mówi Ireneusz Nowakowski. 

Nie da się ukryć, że sytuacja jest 
patowa i bardzo ciężka do rozwią-
zania. Jedynym wyjściem wydaje 
się droga sądowa lub porozumienie 
się z córką. 

Jak poradzić sobie 
z uciążliwym sąsiadem? 

Mieszkańcy, którzy odczuwają 
dyskomfort z powodu zachowania 
swoich sąsiadów, powinni mieć 
możliwość ochrony. Niestety, pol-
skie prawo nie jest w tym zakresie 
zbyt skuteczne, a możliwości prze-
ciwdziałania tego typu praktykom 
są rozproszone. Jak poradzić sobie 
z uciążliwym sąsiadem radzi Mak-
symilian Szeląg-Dylewski z porta-
lu prawodlakazdego.pl: 

Oczywiście na początku problem 
należy próbować rozwiązać pokojo-
wo, na drodze negocjacji i rozmów z 
sąsiadami, którzy zakłócają spokój. 
Warto przy tym wskazać na obowią-
zujący mieszkańców regulamin po-
rządkowy, a zwłaszcza na postano-
wienia w zakresie tzw. ciszy nocnej 
(przeważnie trwa ona od godziny 22 
do 6 rano). Dopiero gdy tego typu 
prośby i rozmowy nie odniosą re-
zultatu, należy się zastanowić nad 
kolejnymi krokami. W pierwszej ko-
lejności należy poinformować o za-
kłóceniach spokoju administratora 
budynku. Będzie on mógł wówczas 
podjąć określone środki dyscyplinu-
jące uciążliwych sąsiadów.

Przywołać należy przepisy Usta-
wy z dnia 15 grudnia 2000r. o 
spółdzielniach mieszkaniowych. 
Zgodnie z art. 1 ust. 11 pkt. 11. 
spółdzielnia może podjąć uchwałę 
o wygaśnięciu spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego, jeżeli członek pomimo pi-
semnego upomnienia nadal używa 
lokal niezgodnie z jego przezna-
czeniem lub zaniedbuje obowiązki, 
dopuszczając do powstania szkód, 
lub niszczy urządzenia przeznaczo-
ne do wspólnego korzystania przez 
mieszkańców albo wykracza w spo-
sób rażący lub uporczywy przeciw-
ko porządkowi domowemu, czyniąc 
uciążliwym korzystanie z innych 
lokali. Natomiast zgodnie z art. art. 
1710 wspomnianej ustawy, w przy-

padku rażącego lub uporczywego 
wykraczania osoby korzystającej z 
lokalu przeciwko obowiązującemu 
porządkowi domowemu albo nie-
właściwego zachowania tej osoby 
czyniącego korzystanie z innych 
lokali lub nieruchomości wspólnej 
uciążliwym, zastosowanie znajdu-
je przepis art. 16 ustawy z dnia 24 
czerwca 1994r. o własności lokali 
stosuje się odpowiednio. Zgodnie 
z tym przepisem zarząd spółdzielni 
na wniosek rady nadzorczej może 
w trybie procesu zażądać sprzedaży 
spółdzielczego prawa. Sprzedaż ta 
następuje w drodze licytacji.  

O interwencję można poprosić 
również policję, która upomni, wy-
stawi mandat lub skieruje wniosek 
o ukaranie do sądu rejonowego. 
Wspomnieć również należy o in-
nych dostępnych środkach praw-
nych. Osoba, która narusza spokój 
i wypoczynek innych osób, może 
się narazić na odpowiedzialność z 
kodeksu wykroczeń. Zgodnie z art. 
51 par. 1 Kodeksu wykroczeń „kto 
krzykiem, hałasem, alarmem lub in-
nym wybrykiem zakłóca spokój, po-
rządek publiczny, spoczynek nocny 
albo wywołuje zgorszenie w miejscu 
publicznym, podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzyw-
ny”. Możliwa jest również droga 
cywilna. Kodeks cywilny reguluje 
kwestię tzw. immisji. Zgodnie z art. 
144 kodeksu cywilnego: „właściciel 
nieruchomości powinien przy wyko-
nywaniu swego prawa powstrzymy-
wać się od działań, które by zakłó-
cały korzystanie z nieruchomości 
sąsiednich ponad przeciętną miarę, 
wynikającą ze społeczno-gospodar-
czego przeznaczenia nieruchomo-
ści i stosunków miejscowych”. Za-
kłócanie korzystania z sąsiednich 
nieruchomości może dotyczyć np. 
nadmiernego hałasu. Właściciel 
nieruchomości może wytoczyć tzw. 
powództwo negatoryjne na podsta-
wie art. 222 §2 kodeksu cywilne-
go. Właściciel taki może domagać 
się zaniechania naruszeń prawa 
własności. W praktyce może się to 
sprowadzić do nakazania hałasują-
cym sąsiadom ograniczenia hałasu, 
wyciszenia ścian, sufitu lub podłogi.

Milena Chmielewska

Sąsiad sąsiadce 
zgotował taki los
Mieszkanie w wielorodzinnym bloku może być udręką, która czasem przeradza 
się w koszmar. Takie zdanie ma jedna z mieszkanek. To osoba schorowana, 
która potrzebuje spokoju. Ma za to hałas, który tworzy jeden z jej sąsiadów… 
również schorowany człowiek. 
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Zimą policjanci podczas patroli 
zwracają większą uwagę na miejsca, 
gdzie mogą szukać schronienia i noco-
wać bezdomni. Są to zazwyczaj pusto-
stany, ogródki działkowe, altanki. Aby 
się rozgrzać, bardzo często bezdomni 
rozpalają ogniska, co bywa bardzo 
niebezpieczne. Policjanci każdego 
roku monitorują sytuację tych osób. 
Sami oferują pomoc każdemu, kto jej 
potrzebuje - odnajdując takie osoby 
zawsze proponują przewiezienie ich 
do ośrodków, w których jest ciepło, 
gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i prze-
spać się w normalnych warunkach.

Nie bądźmy obojętni
na śmierć z wyziębienia

Jednym z najczęstszych, a zara-
zem najbardziej mylnym mitem jest 
ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest 
alkohol. To nieprawda. Przez chwilę 
osoba pijąca czuje ciepło, jednak za-
raz jej organizm jest jeszcze bardziej 
narażony na wyziębienie. Dużym 
niebezpieczeństwem jest wychodze-
nie na dwór, będąc pod wpływem al-
koholu. Wystarczy chwila nieuwagi, 
nierówna nawierzchnia i można się 
potknąć, wywrócić i nie mieć siły 
się podnieść. Wtedy o tragedię nie-
trudno. Dlatego też nie należy prze-
chodzić obojętnie obok osób po al-

koholu, gdy na dworze panują niskie 
temperatury. 

Na wychłodzenie organizmu są 
także szczególnie narażone osoby 
starsze, samotne, które z różnych 
przyczyn nie mogą poradzić sobie 
z codziennymi czynnościami, jak 
chociażby z napaleniem w piecu, 
aby ogrzać mieszkanie. Jeśli znamy 
kogoś starszego, żyjącego samotnie, 
nie wstydźmy się sprawdzić i zapy-
tać, czy nie potrzebuje naszej pomo-
cy. Należy pamiętać, że są ośrodki 
i placówki, w których taka osoba 

otrzyma opiekę i będzie bezpieczna

Aby dotrzeć do wszystkich osób 
potrzebujących pomocy, potrzebna 
jest reakcja nie tylko służb, ale każde-
go człowieka. Dlatego funkcjonariu-
sze podkreślają, jak ważne jest zaan-
gażowanie i informowanie ośrodków 
pomocy społecznej o osobach bez-
radnych, samotnych i bezdomnych 
potrzebujących pomocy.

Wystarczy tylko jeden telefon 
pod numer 112, 997 lub 986, by 
uchronić kogoś od wychłodzenia i 
uratować czyjeś życie.

Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, nie zapominajmy, że są osoby, 
które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję 
za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy 
jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Do tragicznego wypadku doszło 
20 grudnia około godz. 5.40. Pod 
pędzący pociąg wtargnął 35-latek. 
Wszedł na tory tuż przed nadjeżdżają-
cym pociągiem relacji Sieradz-Łódź. 
Maszyniście nie udało się wyhamo-
wać. Tragedia wydarzyła się na wyso-
kości ul. Torowej w Kolumnie, kilka-
set metrów przed stacją kolejową. 

Jeden z pasażerów od razu zaczął 
reanimować mężczyznę, później robili 
to strażacy. Niestety, przybyły na miej-
sce lekarz stwierdził zgon, nie wyklu-
czył udziału osób trzecich. Śledztwo 
w tej sprawie trwa. Policja zabezpie-
czyła monitoring pociągu. Bardzo 
prawdopodobne, że mężczyzna po 
prostu targnął się na życie. Wiadomo, 
że maszynista był trzeźwy, a ofiarą jest 
35-letni mieszkaniec Łasku.

Tuż przed świętami doszło do po-
żaru budynku mieszkalnego w Woli 
Buczkowskiej (na zdjęciu). Trage-
dia wydarzyła się 22 grudnia około 
godz. 18.37. Kiedy strażacy przybyli 
na miejsce zdarzenia, cały budynek 
stał w ogniu. W akcji wzięło udział 
blisko siedem zastępów straży: 5 JRG 
PSP Łask, jeden KSRG Buczek oraz 
jeden OSP Wola Buczkowska. Po 

Zginęli w tragicznych 
okolicznościach

opanowaniu żywiołu okazało się, że 
w środku znajdują się ludzkie zwłoki.

Straty w wyniku zdarzenia oszaco-
wano na 30 tys. zł. Uratowane mienie 
wyceniono na 5 tys. zł.

Odnaleziono również zwłoki za-
ginionego mieszkańca Chociwia 

(gmina Widawa). Rodzina szukała 
mężczyzny już od piątku. W sobotę 
w akcję poszukiwawczą włączyła się 
również policja oraz straż pożarna. 
Trzy zastępy w sile piętnastu osób 
przeczesywały okoliczne lasy, dukty 
oraz nieużytki rolne. Poszukiwania 
zakończono po blisko 2,5 godzinie.

Mężczyzna został odnaleziony w 
niedzielę, 6 stycznia, na polach nie-
opodal domu. Był martwy. Na miej-
sce przybył lekarz, który nie wyklu-
czył udziału osób trzecich. Sprawą 
zajmuje się łaska prokuratura. 

Chmiel. 

W tragicznych okolicznościach zginęło trzech mężczyzn. Sprawę bada prokuratura.
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Święta Bożego Narodzenia oraz 
Nowy Rok to czas życzeń, podsu-
mowań, szczególnych wspomnień z 
uwagi na niedawno obchodzoną set-
ną rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

Nie ma w Polsce miasta, wsi, które 
nie miałyby szlachetnych obywateli, 
patriotów i uczestników walki o wol-
ność Polski. Czas wart wskrzeszenia 
ma imiona, nazwiska i detale. Uwa-
żam, że mojego tatę Władysława Ja-
dwiszczaka (1915-2003) bez kłopotu 
można wpisać na listę osób ważnych 
dla Łasku. Zasługuje na wspomnienie. 
Był przecież weteranem II wojny świa-
towej, świadkiem i uczestnikiem wielu 
niezwykłych wydarzeń w naszej histo-
rii. Prywatnie jego los był również dra-
matyczny i trudny, jak całe to stulecie. 

Tata urodził się 27 listopada 1915r. 
we wsi Lipno (powiat sieradzki), 
w rodzinie chłopskiej. Szkołę po-
wszechną ukończył w Lipnie i Brzeź-
niu, a szkołę średnią, czyli technikum 
rolnicze, dopiero w 1962 roku. Wieś 
była bardzo biedna, praca najemna 
nisko opłacana, a robotnik wykorzy-
stywany do maksimum możliwości. 

W 1928 roku chłopi dostali od spad-
kobierców dziedzica trochę ziemi do 
zagospodarowania. Już od 1930 roku 
postępował kryzys, brak pracy i chle-
ba, władza sanacyjna traciła zaufanie. 
Tato w swoich zapiskach wspomina 
ten okres jako bardzo trudny dla ro-
dzin chłopskich, jak również mło-
dzieży wiejskiej. Dostęp do oświaty 
był bardzo ograniczony, szczególnie 
dla wiejskich dzieci. Mimo wielkich 
kłopotów i braków materialnych, tata 
wcześnie zainteresował się działalno-
ścią społeczną, bo już w 1932 roku. 

Młodzież, która założyła Związek 
Młodzieży Wiejskiej „Wici” (1928r.), 
dotarła do wsi Lipno i zorganizowa-
ła zebranie koła. Tata został wybrany 
przez założycieli na sekretarza. Tak 
zaczęła się działalność Władysława 
Jadwiszczaka, którą przerwała wojna. 
Dokładnie rok 1938, kiedy stawił się 

Miłość to podtrzymywanie 
o kimś pamięci

Śp. Władysław Jadwiszczak to osoba niezwykła, o bogatej osobowości 
i niezwykłych, aczkolwiek ciężkich przeżyciach życiowych. Dla swojej 
córki Anny Motyl jest wzorem i bohaterem. Na łamach Mojego Łasku 
wspomina jego sylwetkę. 
zgodnie z przydziałem do 84. Pułku 
Piechoty w Pińsku. Pierwszy dzień 
wojny zastał go i jego pułk we wsi 
Działoszyn. Pułk wielką walkę sto-
czył 8 września 1939 roku pod Brze-
zinami, a już 12 września po wielkiej 
bitwie obronnej w pobliżu wsi Wiskit-
ki został wspólnie z resztką żołnierzy 
wzięty do niewoli niemieckiej. We 
wspomnieniach pisze: „Był to dzień 
tragedii żołnierza polskiego, który 
szedł pod bagnetami żołdaków hitle-
rowskich”. Było to ogromne przeży-
cie, zostawiające ślad do końca dni 
taty. Pod kolbami karabinów niemiec-
kich, jadąc pociągiem towarowym, w 
odkrytych wagonach, praktycznie bez 
jedzenia i picia, trafił w listopadzie 
1939r. do obozu jenieckiego, osadzo-
ny w stalagu XIB pod numerem 4971. 

Najpierw przydzielony do firmy 
Schulz, potem Kóller, wykonywał 
tam ciężkie prace przy budowie torów 
kolejowych i magazynów wojsko-
wych. Przeszedł operacje chirurgicz-
ne, często chorował z wycieńczenia. 
W obozie panował głód, choroby, 
wszawica, brak odzieży i butów.

 
Po zakończeniu wojny razem z po-

zostałymi przy życiu kolegami, na 
własne ryzyko, zdecydował się na po-
wrót do kraju. 1 czerwca 1945 roku był 
już w Polsce. Odnalazł rodziców, któ-
rzy w 1939r. zostali wysiedleni z Lip-
na do wsi Łuków, w woj. lubelskim. 
Znów rozpoczął tułaczkę powrotną w 
rodzinne strony. W Lipnie nie zostało 
nic, do czego można byłoby wrócić. 
Zatrzymał się wraz z rodzicami we 
wsi Okup Wielki (powiat łaski) i tutaj 
rozpoczął nowe życie. 

Tata podjął pracę w Bałuczu, a na-
stępnie dostał zatrudnienie w Łasku, 
gdzie pracował w Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej na stanowisku 
sekretarza do 1958 roku. Potem w Po-
wiatowym Związku Gminnych Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” na sta-
nowisku wiceprezesa aż do momentu 
przejścia na emeryturę w 1981 roku. 

Po wojnie kontynuował działalność 
społeczną rozpoczętą w „Wici”, wstę-
pując do Stronnictwa Ludowego, które 
następnie zmieniło nazwę na Polskie 
Stronnictwo Ludowe, Zjednoczone 
Stronnictwo Ludowe i znowu PSL. W 
latach 50. i 60. pracował społecznie 
jako radny Powiatowej Rady Narodo-
wej w Łasku. W latach 1983-1999 był 
ławnikiem Sądu Rejonowego. 

Jako weteran II wojny światowej 
był członkiem ZBoWiD, ZKRPiBWP 
i przez trzy kadencje (od 1993r. do 

śmierci) społecznie prezesował tej or-
ganizacji na terenie gminy Łask. Na 
wyraźne podkreślenie i przypomnie-
nie zasługuje fakt bardzo dużego 
zaangażowania władz powiatowego 
zarządu ZSL w Łasku w przygotowa-
niu materiałów do ustawy o ubezpie-
czeniach społecznych dla rolników i 
ich rodzin w latach 70. XX wieku. W 
prywatnej rozmowie z posłem ZSL 
do sejmu PRL usłyszałam wiele cie-
płych słów pod adresem mojego taty. 
Określono go jako zdecydowanego i 
gorliwego obrońcę spraw chłopskich. 

Za działalność społeczną wielo-
krotnie wyróżniany i odznaczany. 
Wymienię najważniejsze honory: 
Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Honorowa Odznaka woj. łódzkiego, 
Odznaka Tysiąclecia za działalność 
społeczną, Zasłużony Pracownik 
Handlu, Odznaka Zasłużonego Dzia-
łacza Ruchu Spółdzielczego. Medal 
za Zasługi dla miasta Łasku z okazji 
550-lecia nadania praw miejskich, 
medal za udział w wojnie obronnej, 
medal za zasługi dla ZKPPiBWP. 

W 1994 roku prezes zarządu głów-
nego ZKRPiBWP w liście do taty na-
pisał: „Szanowny Towarzyszu Broni! 
Wasza bohaterska postawa stała się 
wzorem dla wszystkich, którzy nie 
zapomnieli, że jeszcze Polska nie 
zginęła, póki my żyjemy. Cały naród 
chyli czoła przed żołnierzami wrze-
śnia”. W kwietniu 2003r. tata otrzy-
muje nominację na stopień oficerski 
- stopień porucznika. 

Jakim tata był człowiekiem

Dla mnie był wielkim autorytetem, 
wiedział dużo. Uważam, że potrafił 
wyjaśnić wszystko i odpowiedzieć na 
każde pytanie. Bardzo lubiłam z nim 
dyskutować na różne tematy. Sądzę, 
że ta jego wiedza, przeżycia, trudne 
doświadczenia życiowe, patriotyzm i 
wielka miłość do rodziny pozwoliły 
mi zbudować mocny kręgosłup świa-
topoglądowy. 

To wszystko było bardzo naturalne, 
bez mentorstwa i narzucania sądów 
na siłę. Razem z mamą wpoili mi, że 
w życiu należy być przyzwoitym, po-
magać innym w potrzebie, nie ranić 
nikogo. Tata opowiadał mi, jak w la-
tach młodzieńczych wraz z kolegami 
opiekowali się mogiłami powstańców 
z 1863 roku w lasach pyszkowskich. 
Uważał, że pamięć jest powinnością. 
Posiadał duże zdolności analityczne, 
widział więcej i dalej. Na przeszłość 

patrzył z czułością, a na przyszłość 
czekał z optymizmem. W życiu pry-
watnym, zawodowym i społecz-
nym cechowała go wielka prostota, 
skromność, pracowitość i uczciwość. 
Był osobą energiczną, zawsze oto-
czony wieloma przyjaciółmi. 

Wobec mnie wymagający, ale 
szczodry. Życzliwy, dobry, lubiany 
i szanowany. Tata był wspaniałym 
człowiekiem i kochającym ojcem. 
Cieszę się, że byłam jego córką. Tata 
żyje we mnie, w moim sercu, jest cią-
gle ze mną. Patrzy na mnie i opiekuje 
się tak, jak to robił za życia. Wydaje 
mi się, że z tej nowej kwatery dowo-
dzenia układa mi harmonogram za-
dań w myśl przesłania: „Ciała śpią, a 
dusze czuwają”.

Aby dokonania takich ludzi dla 
naszych małych ojczyzn nie zostały 
zapomniane i trwały wiecznie, nakre-
ślam te wspomnienia, że wśród nas 
byli wspaniali, zaangażowani w pra-
cę dla środowiska, serdeczni miesz-
kańcy tej ziemi. Kiedyś w rozmowie 
tata powiedział mi, że chce spocząć w 
Łasku na zawsze: „Tutaj miałem pra-
cę, która dawała mi satysfakcję, tutaj 
miałem serdecznych przyjaciół, przez 
pracę społeczną poznałem cały dawny 
powiat. Cieszę się z tych wszystkich 
dokonań i zmian, które tutaj zaszły”. I 
tak się stało, spoczął na cmentarzu pa-
rafialnym 25 sierpnia 2003 roku. 

Tato, w podzięce dla ciebie 
wiersz Zofii Kobyłeckiej

Pierwszy nauczyciel 

Ty pierwszy
Nauczyłeś mnie kochać przyrodę. 
Zawiodłeś do lasu, 
na łąkę, nad wodę. 
Uczyłeś poznawać
drzewa, ptaki, zboża. 
Pokazałeś Ojczyznę 
od gór aż do morza. 
Uczyłeś miłości 
do ludzi, do kraju. 
Nauczyłeś pracy,
Przyjaźni, szacunku. 
Ostrzegałeś przed wrogiem,
co wśród nas się czaił. 
Twoje ideały ciągle mnie wspierają, 
a dane przestrogi
w życiu się sprawdzają. 
Dziękuję Ci, Tato,
Za wszystkie wartości, 
Za naukę życia, 
Za drogę miłości. 

Córka Anna Motyl
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Uczniowie z Łasku stworzyli nowy questing nawiązujący 
do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej we współpracy z Biblioteką Publicz-
ną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku realizowało od połowy sierpnia pro-
jekt pn. „Wiele miejsc, jedna historia” ze środków Programu „Działaj Lokal-
nie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, organizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne 
„Razem”. 

W ramach przedsięwzięcia uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz 
I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku ułożyli quest nawiązujący do 100-le-
cia odzyskania niepodległości. Questing to odkrywanie dziedzictwa miejsca 
poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków. Celem przejścia trasy jest 
rozwiązanie zagadek logicznych, historycznych i terenowych po to, by na koń-
cu podróży odkryć ukryty skarb. 

Przed opisaniem i wyznaczeniem szlaku questu uczestnicy zdobyli wiedzę 
na temat drogi Polski do wolności, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokal-
nym. Niezbędne informacje młodzież uzyskała podczas spotkań z historyka-
mi, regionalistami oraz wyjazdu do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 
Łodzi. Najtrudniejszą częścią projektu było stworzenie wierszowanych wska-
zówek, które nie tylko opiszą drogę przemierzaną przez turystę, ale również 
opowiedzą historię sięgającą roku 1918. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 
że mamy bardzo zdolną młodzież, która doskonale poradziła sobie z tym za-

Po raz drugi dzieci pokazały, że 
mają ogromne serca, wspierając 
potrzebujące dzieci z Rodzinnego 
Domu Dziecka „Poziomki” w Piotr-

Dzieciaki i paczuszka
kowie Trybunalskim oraz ubogie 
rodziny z województwa łódzkiego. 
Zebrano 51 paczek ze słodyczami, 
zabawkami, ubraniami oraz artyku-

łami szkolnymi. Paczki zostały po-
darowane podczas eventu charyta-
tywnego 16 grudnia w Łaskim Domu 
Kultury. Imprezę poprowadził znany 

aktor Robert Moskwa, a gościem spe-
cjalnym podczas tego wydarzenia był 
Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

tekst i foto: Kamila Wesoła 

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 6 im. Słoneczko w Łasku kolejny raz wzięły udział w akcji charytatywnej
 „Paczuszka dla maluszka”, której pomysłodawczynią jest Fundacja Moniki Pronin „Pomaganie Jest Fajne”. 

Wiele miejsc, 
jedna historia

daniem, a ich zaangażowanie zaskoczyło nie tylko organizatorów, ale i samą 
kadrę nauczycielską. 

Na zakończenie projektu uczestnicy zaprosili rówieśników oraz wychowaw-
ców do wspólnej wycieczki oraz na słodki poczęstunek w Muzeum Historii 
Łasku. Z całą pewnością to jednak nie koniec naszej wspólnej przygody z qu-
estingiem, bo już mamy kolejne pomysły na jego kontynuację i wyznaczenie 
nowych tras. 

foto: Biblioteka



14 MÓJ ŁASK

16 grudnia Proyama Federacja 
Sportu i Sztuk Walki zorganizowała 
turniej dla najmłodszych podopiecz-
nych. Jest to świetna okazja na pod-
sumowanie całego roku zmagań 
trenujących i sprawdzenie swoich 
umiejętności na macie. Na czele tur-
nieju stał shihan Stanisław Kołodziej-
ski oraz sensei Dawid Kołodziejski.

- Z okazji świąt chcemy się spotkać 
ze wszystkimi, wręczyć dzieciom słod-

Rywalizacja najmłodszych

kie nagrody, medale, dyplomy. Tur-
niej jest kierowany do najmłodszych 
dzieci, żeby poczuły smak rywalizacji 
i już od najmłodszych lat uczyły się 
radzić sobie ze stresem - powiedział 
Stanisław Kołodziejski. 

Startujących było blisko 100, a naj-
młodsi mieli zaledwie 4 lata. Mogli 
sprawdzić swoje umiejętności, pre-
zentując wybraną formę kata oraz 
walkę na tarczy. Starsi stażem i 

wiekiem mogli spróbować swoich 
umiejętności w walkach, w formu-
le lekkiego kontaktu kyokushin. 
Do takiej walki mogą przystąpić 
zawodnicy, którzy ukończyli 10 
lat oraz trenują minimum rok, po-
siadają wiedzę i umiejętności wal-
ki. I tutaj również rywalizacja była 
ogromna, a doping z widowni roz-
nosił się po całym budynku.

foto: Proyama 

Koniec roku to czas podsumowań, ale również sprawdzenia swoich 
umiejętności. 

Uzdolniona 12-latka od września 
2018 trenuje w Centrum Szkolenia 
PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdań-
sku i w tym sezonie reprezentuje 
MRKS Gdańsk. Wiktoria w starszych 
kategoriach wiekowych odnosi wspa-
niałe sukcesy. W Grand Prix Polski 
kadetek (Jastrzębie Zdrój) zajęła dru-
gie miejsce, ulegając jedynie mistrzy-
ni Polski w tej kategorii wiekowej - 
Ilonie Sztwiertni z Krakowa. Jeszcze 
większym osiągnięciem było dotar-
cie Wiktorii do ćwierćfinału w GPP 
juniorek, co jest w historii polskiego 
tenisa stołowego wydarzeniem bez 

Wiktoria nadzieją tenisa

precedensu. Turniej najlepszych pol-
skich tenisistek do lat 18 rozegrano w 
Ostródzie. 

- Sądzę, że gdyby nie częste ura-
zy, córka grałaby jeszcze lepiej. We 
wrześniu Wiktoria zaczęła od 10 tre-
ningów tygodniowo, ale okazały się 
zbyt dużym obciążeniem dla dojrze-
wającej dziewczynki. Mam nadzieję, 
że organizm córki osiągnie zdolność 
do tak zwiększonego wysiłku, co spo-
woduje, że kontuzji będzie mniej - po-
wiedział Longin Wróbel, tata i trener 
Wiktorii.

foto: zbiory prywatne

Nadzieja polskiego tenisa stołowego Wiktoria Wróbel została prze-
niesiona do wyższej kategorii wiekowej - z młodziczek do kadetek.

1 grudnia w Warszawie w Cen-
trum Olimpijskim odbyła się uro-
czysta gala rozdania nagród z 
okazji zakończenia sezonu motocy-
klowego 2018.

Podczas imprezy Natalia Kra-
kowska, mieszkanka gminy Bu-
czek (Gucin), która reprezentuje 
Gminny Klub Motorowy Buczek, 
odebrała statuetkę (na zdjęciu). 
Zdobyła pierwsze miejsce Pucharu 
Super Enduro. 

Swoją przygodę z tym sportem za-
częła w 2015 roku i już w tym sezonie 

zajęła trzecie miejsce w kwalifikacji 
generalnej Pucharu Polski Super En-
duro w klasie kobiet. W 2018 roku 
zdobyła pierwsze miejsce. 

Treningom poświęca większość 
swojego wolnego czasu i obecnie 
jej najważniejszym celem jest odpo-
wiednie przygotowanie do Redbull 
111 Megawatt 2019. W nowym sezo-
nie czeka ją dużo pracy i treningów, 
aby obronić tytuł i spróbować wystar-
tować w zawodach Enduro. 

Dodajmy, że Gminny Klub Moto-
rowy z Buczku zdobył I miejsce w 
klasyfikacji drużynowej w roku 2018.

Pierwsze miejsce należy do Natalii

Piłkarze AP Funinio z rocznika 
2010 uczestniczyli w Mikołajko-
wym Turnieju Piłki Nożnej w Wi-
śniowej Górze.

W zawodach wzięło udział 12 ze-
społów, które przydzielono do trzech 
grup. W pierwszej fazie Funinio ry-
walizował w grupie C z takimi zespo-
łami jak: Widzew Szpitalna, Widzew 
Olechów oraz Metalowiec Łódź II. 
Notując trzy zwycięstwa, nasi piłka-
rze zajęli pierwsze miejsce i weszli 
do półfinału. Tutaj znowu okazali się 

Niepokonani 
w Wiśniowej Górze

lepsi od rywali, którymi byli gospo-
darze turnieju Andrespolia Wiśniowa 
Góra oraz Metalowiec Łódź I.

Dzięki dobrej i skutecznej grze 
znaleźli się w finale, a przeciwnikiem 
był ponownie Widzew Olechów, 
z którym wcześniej spotkali się w 
grupie. Po zaciętym 14-minutowym 
pojedynku na tablicy widniał remis 
(1:1), a więc o pierwszej lokacie za-
decydowały rzuty karne, które lepiej 
egzekwowali rywale.

foto: AP Funinio
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18 grudnia zagrały „dwójki” z 
rocznika 2008 i młodsze. Ostatecz-
nie po rozegraniu 190 meczów na 
najwyższym stopniu podium stanęły 
siatkarki Poloneza Wyszków, które 
w finale pokonały koleżanki z GLKS 
Nadarzyn. Brązowe medale powę-
drowały do Ateny Warszawa po wy-
granej z Wieżą Radków.

Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Liliana Wójcik z Wyszkowa, 
wyróżnienia powędrowały też do Ani 
Siwik z Nadarzyna i Andżeliki Gó-
rzyńskiej z Warszawy. Dodatkowo 
nagrodą fair-play został uhonorowa-
ny trener Hubert Górzyński z War-
szawy.

Klasyfikacja zespołów w katego-
rii dwójek: Polonez Wyszków, Siat-
karki GLKS Nadarzyn II, Klub Siat-
karski UKS Atena Warszawa, UKS 
Wieża Radków, Prądniczanka Kra-
ków, Sukces Komprachcice I, UKS 
Lider Konstantynów Łódzki, Victo-
ria Kazimierza Wielka, UKS Volley 
34 Łódź I, NOSiR minisiatkówka 
II, GLKS Nadarzyn I, MUKS Krót-
ka Mysiadło II, Lider Konstantynów 
Łódzki II, Krótka Mysiadło I, Karb 
Bytom, Wieża Radków II, Volley 34 
Łódź II, NOSiR Nowy Dwór Mazo-
wiecki I, MOS Wierzchlas I, SL SA-
LOS Staniątki II, Sukces Komprach-
cice II, UMKS „Tuszyn” II, UMKS 
Tuszyn I, Salos Staniątki I, Łaskovia 
Łask I, Łaskovia Łask III, Salos 

Święto 
minisiatkówki
W Łasku przez trzy dni w ramach Łaskovia Olimp 
Cup 2018 rywalizowało w hali „Elektryka” niemal 
80 zespołów, reprezentujących ponad 30 klubów 
z całej Polski. W sumie około 300 najmłodszych 
siatkarek.

Staniątki III, Łaskovia Łask II. 

Emocje sięgnęły zenitu w dru-
gim dniu zawodów, kiedy to rywa-
lizowały „trójki” z rocznika 2007. 
Mecze w czołówce były bardzo wy-
równane, o awansie do najlepszej 
czwórki zawodów decydowały małe 
punkty. Złote medale wywalczyły 
siatkarki Łaskovii I: Martyna Bul-
zacka, Martyna Michalak, Karolina 
Kulczyńska i Zuzia Zydorek, które 
w finale pokonały GLKS Nadarzyn 
I. Mecz finałowy toczył się przy gło-
śnym dopingu tłumnie zgromadzo-
nych kibiców, którego nie powstydzi-
łyby się mecze naszej drugoligowej 
drużyny seniorek.

Brąz powędrował do ekipy Gorców 
Nowy Targ I, która w meczu o trzecie 
miejsce okazała się lepsza od Czwór-
ki Aleksandrów Łódzki. 

Drugi zespół Łaskovii: Ania Mar-
tynowska, Hania Puchała i Maja Fel-
czerek, zakończył zawody na 8. miej-
scu, a trzecia drużyna w składzie: 
Ada Piech, Zuzia Młynarczyk, Kiara 
Palinceusz i Lena Michalska, zosta-
ła sklasyfikowana na 22. miejscu w 
stawce 27 zespołów.

Nagroda dla najlepszej zawodnicz-
ki turnieju powędrowała do Martyny 
Bulzackiej, a najlepszą blokującą 
uznana została Karolina Kulczyń-
ska. Wyróżnienia otrzymały także: 
Ola Pruchniewicz - najlepsza zawod-

niczka GLKS Nadarzyn, Oliwia Fuła 
- najlepsza zawodniczka Gorców 
Nowy Targ, Natalia Struzik (GLKS 
Nadarzyn) - najlepsza zagrywająca, 
Paulina Makowska (Czwórka Alek-
sandrów Łódzki) - najlepsza ataku-
jąca.

Klasyfikacja zespołów: Łaskovia 
Łask I, GLKS Nadarzyn I, Gorce 
Nowy Targ I, Czwórka Aleksandrów 
Łódzki, Dunajec Nowy Sącz, Suk-
ces Komprachcice, Salos Staniątki, 
Łaskovia Łask II, Wieża Radków I, 
Tytan Ostrowy, Beta Błonie I, Joker 
13 Tomaszów Mazowiecki I, Krót-
ka Mysiadło II, Lider Konstantynów 
Łódzki I, Wieża Radków I, GLKS 
Nadarzyn I, Lider Konstantynów 
Łódzki II, Krótka Mysiadło II, Beta 
Błonie II, Siatkarz Koło I, MOS 
Wierzchlas I, Łaskovia Łask III, 
Gorce Nowy Targ I, Joker 13 Toma-
szów Mazowiecki II, UMKS Tuszyn, 
Siatkarz Koło II, MOS Wierzchlas II.

W ostatnim dniu turnieju w kate-
gorii czwórek triumfowały, podob-
nie jak przed rokiem w trójkach, 
siatkarki GLKS Nadarzyn, które w 
finale pokonały Joker Świecie. Brąz 
powędrował do Libero VIP Aleksan-
drów Łódzki po zwycięstwie w me-
czu z Victorią Lubowidz.

Nagrodę dla najlepszej zawod-
niczki turnieju otrzymała Wiktoria 
Leśniewicz z Nadarzyna. Wśród po-
zostałych wyróżnionych dziewcząt 
znalazły się: Aleksandra Drażdżew-
ska - najlepsza zawodniczka Joker 
Świecie, Zofia Sobanty - najlepsza za-
wodniczka Libero VIP Aleksandrów 
Łódzki, Zuzia Moczulska (GLKS 
Nadarzyn) - najlepsza rozgrywająca, 
Wiktoria Szewczyk (Joker Świecie) - 
najbardziej uniwersalna zawodniczka 
i najmłodsza uczestniczka meczu fi-
nałowego, Zosia Jackiewicz (Victoria 
Lubowidz) - najlepsza atakująca.

Na dziesiątym miejscu rywalizację 

zakończył młodszy zespół Łaskovii 
z rocznika 2007: Ania Martynow-
ska, Martyna Bulzacka, Martyna 
Michalak, Hania Puchała i Karolina 
Kulczyńska. Miejsce piętnaste przy-
padło starszemu zespołowi z roczni-
ka 2006, który reprezentowały: Julia 
Bryl, Julia Majda, Natalia Łuczak, 
Paulina Hajdo, Kaja Junkiewicz i Na-
talia Drewnowska.

Klasyfikacja zespołów: GLKS 
Nadarzyn I, Joker Świecie, Libero 
VIP Aleksandrów Łódzki, Victoria 
Lubowidz, Tytan Ostrowy, Gorce 
Nowy Targ II, GLKS Nadarzyn II, 
Gorce Nowy Targ I, Volley 34 Łódź I, 
Łaskovia Łask II, SP Kluczewsko II, 
UKS Ozorków, Siatka Zgierz, Prąd-
niczanka Kraków, Łaskovia Łask I, 
Siatkarz Koło I, Salos Staniątki II, 
Siatkarz Koło II, Salos Staniątki I, SP 
Kluczewsko I, Sukces Komprachci-
ce, Volley 34 Łódź II, Start Kłobuck. 

Organizatorzy bardzo serdecznie 
dziękują tym, bez których nie uda-
łoby się zorganizować turnieju, czyli 
Jackowi Bulzackiemu i firmie Olimp 
- głównemu sponsorowi, Mariuszo-
wi Brylskiemu i firmie Kos bruk - za 
ufundowanie pucharów i statuetek, 
Magdalenie Psujek i firmie 3M Col-
lection - za ufundowanie koszulek 
dla wszystkich uczestniczek, gminie 
Łask - za wsparcie finansowe, Ban-
kowi Pekao SA - za ufundowanie 
upominków dla uczestniczek, Kasi 
Kociołek i Malwinie Smarzek - za 
podarowanie prezentów dla uczest-
niczek oraz wszystkim rodzicom, 
którzy pomogli przy organizacji tur-
nieju, Kubie Wlaźlikowi i całej ob-
słudze sędziowskiej, która spisała się 
na medal, wszystkim uczestniczkom, 
ich trenerom i rodzicom, którzy od-
wiedzili Łask w ciągu tych trzech 
wspaniałych siatkarskich dni.

tekst i foto: Filip
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Co zaskoczyło cię po transferze 
do Orkana?

Grzegorz Kowalski: - Na pewno 
kibice. Z każdym sezonem jest ich 
więcej i dzięki nim atmosfera meczów 
jest wyjątkowa.

Dlaczego podpisałeś kontrakt do 
2020 roku?

Drużyna jest rozwojowa, młoda, z 
każdą rundą mocniejsza, gram regu-
larnie, atmosfera w drużynie dobra, 
wyzwań mam tutaj wystarczająco 
dużo i mam zaszczyt grać u boku Łu-
kasza Matuszczyka, od którego dużo 
się mogę jeszcze nauczyć.

Nie chciałeś wziąć byka za rogi 
i spróbować sił w wyższej klasie 
rozgrywek?

Orkan jest coraz mocniejszy, jest 
piękny stadion, cały czas klub się roz-
wija i chcę w tym uczestniczyć.

Ale na brak propozycji nie mo-
żesz narzekać?

Coś tam słychać o zainteresowaniu 
ze strony innych klubów, ale nigdzie 
się nie wybieram i uważam temat za 
zamknięty.

Trenerzy dzielą boisko na trzy 
strefy: defensywną, środkową i 
ofensywną. W której czujesz się 
najlepiej?

W każdej, jestem obrońcą, któ-
ry lubi atakować. Mam to we krwi. 
Pamiętam o swoich obowiązkach w 
defensywie, ale nie znoszę stać bez-
czynnie przy akcjach mojego zespołu. 
Lubię też pograć na połowie rywala.

Co myśli człowiek, który przebie-
gnie 60 metrów i nie dostanie piłki?

Czasem się zdenerwuje. Wiem, że 
gdybym ją dostał, to mógłbym coś 
zrobić z korzyścią dla drużyny. Z 
drugiej strony taki przebieg jest też z 
korzyścią, odciągam wtedy uwagę ry-
wala, a kolega ma dzięki temu więcej 
miejsca. 

Ile jest wyćwiczenia w twoim 
szarżowaniu piłką, a ile improwiza-
cji, wyczucia, że w tym momencie 
należy atakować?

Działa instynkt. Mam niewiele cza-
su. Czasami są to ułamki sekund na 
decyzję i wyprzedzenie odpowiadają-
cego za mnie pomocnika.

Dziewięć punktów straty do lide-
ra jest do odrobienia?

Nie myślimy o liderze. Chcemy 
zdobywać punkty w każdym meczu i 
grać o zwycięstwo. Naszym celem jest 
miejsce w pierwszej piątce.

W rundzie jesiennej 3 gole i 2 asy-
sty. Duża skuteczność po stałych 
fragmentach, ale często się poddawa-
łeś, choć sam mogłeś kończyć akcję.

Asysty cieszą mnie równie mocno 
jak gole. Gdy widzę jeszcze lepiej 
ustawionego kolegę, dogrywam piłkę. 
Wracając do stałych fragmentów, to 
świetnie dogrywają Łukasz Matusz-

czyk i Patryk Niciak, i grzechem jest 
tego nie wykorzystać, ale najważniej-
sze jest zwycięstwo drużyny.

Rozegrałeś wszystkie 16 meczów 
ze średnią minut 86. To bardzo do-
bry wynik. Jak to postrzegasz?

No cóż, nie przykładam jakiejś 
szczególnej wagi do statystyk. Od 
tego wy jesteście, dziennikarze, ale 
dobrze wiedzieć.

Jak z perspektywy czasu oceniasz 
swój transfer do Orkana?

Z całą pewnością był to strzał w 
dziesiątkę. Mamy klimat do piłki. 
Gra tutaj wielu moich kumpli. W 
Buczku jest stabilność i duże szan-
se na rozwój. Duża w tym zasługa 
zarządu klubu i wójta Bronisława 
Węglewskiego. 

Trener Tomasz Kmiecik, które-
go znasz jeszcze z Warty Sieradz, 
w jednej z wypowiedzi mówił, że 
piłkarz o twoich parametrach to 
skarb dla każdej drużyny.

Cóż wypada mi się z tym zgodzić. 
Nie mnie to oceniać.

Runda wiosenna zapowiada się 
trudniejsza od jesiennej i może być 
naprawdę ciekawie. Wyjazd do Sie-
radza, Omega u nas.

Zgadza się. Mam nadzieję, że okres 
przygotowawczy dobrze przepracujemy 
i będziemy jeszcze mocniejsi. Już nie 
mogę się doczekać początku rozgrywek. 

Dziękuję za rozmowę. Co mogę 
życzyć w nadchodzącej rundzie 
wiosennej?

Zdrowia, bo umiejętności były i są.

Blaski i cienie 
obrońcy
Wymarzony boczny obrońca jest szybki, silny, zwrotny, świetnie broni, ale równie dobrze 
atakuje, musi mieć dobrą wydolność, grając często na szybkich skrzydłowych. Oczywiście 
nie samym bieganiem człowiek żyje. Ważne są umiejętności defensywne, gra 1 na 1, blokowanie 
dośrodkowań. Bez wątpienia takie cechy posiada Grzegorz Kowalski z Orkana Buczek. 
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HOROSKOP
STRZELEC - powoli starasz się przeła-

mać i wyjść do ludzi. Nie jest to dla cie-
bie łatwe. Po ostatnich ciężkich przej-
ściach jesteś ostrożny. Nie stąpasz już 
po kruchym lodzie.

KOZIOROŻEC - trochę zdrowego ego-
izmu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Za-
cznij zwracać uwagę również na swoje 
odczucia, a nie tylko na to, by nie urazić 
innych. Od razu lepiej się poczujesz.

WODNIK - ciężki okres masz już za 
sobą. Teraz powinno nastąpić polepsze-
nie kontaktów z najbliższymi i naprawa 
sytuacji zawodowej, a co za tym idzie ma-
terialnej także. Zaszalejesz w karnawale.

RYBY - mimo najlepszych zamiarów, 
nie zawsze wychodzi tak, jak zamierza-
cie. Wasz oschły sposób bycia nie zjed-
nuje przyjaciół. Macie ich coraz mniej. 
Uważajcie, żebyście nie zostały same 
jak palec.

BARAN - czujesz się coraz bardziej 
pewnie i nowe obowiązki, które na cie-
bie spadną, już cię nie przerażają. Nie 
masz nic do stracenia, tylko wiele do 
zyskania, w tym na pewno lepsze sa-
mopoczucie.

BYK - nie ma się co porywać z mo-
tyką na słońce. Zwolnij, przystopuj. 
Zaplanuj wszystko dokładnie i wtedy 
dopiero działaj, bo inaczej efekty mogą 
być opłakane. Precyzyjnie opracuj ten 
tydzień.

BLIŹNIĘTA - wasi domownicy ode-
tchnęli z ulgą, gdy spuściłyście z tonu 
i traktujecie ich bardziej serdecznie. 
Znów mają chęć na rozmowy i częściej 
chcą z wami bywać.

RAK - stawiasz na kontakt z przyja-
ciółmi i bardzo dobrze robisz. Wkrótce 
ich pomoc może okazać się nieocenio-
na. Odwdzięcz się najlepiej jak potra-
fi sz, czyli pyszną kolacją. Nie żałuj sma-
kołyków.

LEW - to, że jesteś głową rodziny, nie 
uprawnia cię do tego, żeby terroryzo-
wać bliskich. Również współpracow-
nicy dość mają rządów twardej ręki. 
Stwarzasz zbyt męczącą i przygnębiają-
cą atmosferę.

PANNA - doprowadziłaś do wielkiej 
awantury rodzinnej, ale nie potrafi sz wy-
ciągnąć ręki na zgodę. Naprawdę nie za-
leży ci na załagodzeniu sporów? Idziesz 
w zaparte, będzie ci z tym ciężko.

WAGA - i doczekałaś się! Lekceważą-
cy stosunek do większości osób, które 
cię otaczają, sprawił, że nikt się z tobą 
teraz nie liczy. Dobrze ci tak. Wyszłaś na 
wstrętnego samoluba.

SKORPION - przed tobą dni pełne 
relaksu i odpoczynku. Dobrze wykorzy-
staj ten czas, który możesz poświęcić 
tylko sobie. Nie przejmuj się błahostka-
mi i nie denerwuj.
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Krzyżówka
z hasłem
POZIOMO:

1) włókno poliamidowe, 5) najszyb-
szy kot, 8) ozdobny krzew parkowy, 
9) wyspa w kształcie pierścienia, 10) 
sztuczka, chwyt, 11) zagrała Jagnę w 
„Chłopach”, 12) willa K. Szymanow-
skiego w Zakopanem, 14) zapach 
spalenizny, 16) „rumowe” państwo, 
19) niskie naczynie, puchar, 20) ko-
lor niebieski, błękit, 21) w niej kobie-
ce drobiazgi,  23) starogrecki rynek, 
24) miasto z Muzeum Górnośląskim, 
26) wyborowe oddziały wojska, 27) 
państwo w Europie, 28) potomek bia-
łego i Indianina, 29) wodospad w ty-
tule fi lmu z M. Monroe, 33) popielata 
papuga, 35) ssak owadożerny żyjący 
pod ziemią, 36) odgłos wybuchu, 37) 
włókno mięśniowe, 38) stworzenie, 
39) fachowiec w branży obuwniczej, 
40) nieproszony gość, 41) najgłębsze 
jezioro w Polsce.

PIONOWO:

1) potocznie chmara owadów, 2) 
np. Barbie, 3) afrykański koczow-
nik, 4) gimnazjum lub liceum, 5) 
zdrobniale o groszu, 6) pierwia-
stek chemiczny, 7) deszyfrator, 13) 
pierwszy przypadek deklinacji, 15) 
inspektor, kontroler, 16) rodzaj kin-

dżału, 17) grzechu warta?, 18) stan 
w USA ze stolicą w Montgomery, 
22) kiosk uliczny, 25) niepotrzeb-
na po obiedzie, 27) święto plonów, 
30) najdłuższy lewy dopływ Obu 

(Rosja), 31) fi gura szachowa, 32) 
placek z ciasta drożdżowego, 34) 
napar, 35) miejscowość nad Dnie-
prem, miejsce rozstrzelania pol-
skich ofi cerów.

NASZE BOBASKI

31.12.2018r., godz. 15.15 
EWELINA DUDZITS 

3140 g, 55 cm

3.01.2019r., godz. 14.15 
IGNACY PERDEK 

3600 g, 56 cm

3.01.2019r., godz. 1.20 
WIKTORIA WANDACHOWICZ 

2700 g, 52 cm

6.01.2019r., godz. 11.50 
MATYLDA GAJDKA 

3100 g, 56 cm

20.12.2018r., godz. 17.53 
WOJTUŚ BARAŃSKI 

4240 g, 57 cm

22.12.2018r., godz. 23.57 
FILIP WOJCISZEK 

3940 g, 56 cm

18.12.2018r.,  godz. 9.40 
JAŚ DOMINIAK 
3440 g, 57 cm

20.12.2018r., godz. 17.50 
POLA  ANASTAZJA JUREK 

3200 g, 52 cm
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