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Agnieszka Sobczak: - Skąd po-
chodzisz?

Hanane Fatima Zohra: - Pocho-
dzę z Afryki Północnej, a konkretnie 
z Algierii. Mieszkam w Langhouat, to 
jakieś 400 km od stolicy Algierii, któ-
ra nazywa się Algier. Mam 27 lat. Je-
stem studentką literatury angielskiej. 

To twój pierwszy pobyt w naszym 
kraju? Co sprowadziło cię do Polski?

W Polsce jestem pierwszy raz. 
Przyjechałam tutaj za sprawą AIE-
SEC. To organizacja not-for-profit, 
jedna z największych międzynarodo-
wych organizacji studenckich. Każdy 
dołączający do organizacji student 
bierze udział w Programie Rozwo-
ju, w ramach którego ma możliwość 
stopniowego poszerzania swojej wie-
dzy i umiejętności. Członkowie AIE-
SEC organizują oraz wyjeżdżają na 
wolontariat i praktyki zagraniczne, 
zdobywając doświadczenie w ponad 
120 krajach świata. 

Dlaczego wybrałaś akurat mały 
Łask, a nie większe miasto?

Wybór miasta nie zależał ode mnie. 
Decydowała o tym AIESEC. Zgodnie 
z jej decyzją przyjechałam do łaskie-
go liceum. Obecnie przygotowuję się 
do doktoratu. Interesuje mnie, jak 
polscy uczniowie uczą się języka an-
gielskiego, czy mówiąc po angielsku, 
myślą po polsku czy po angielsku. 
Dokładnie na tym zadaniu skupiłam 
się podczas spotkań z uczniami. 

Jak długo jesteś w Polsce i co naj-
bardziej cię zaskoczyło?

W Polsce jestem przez dwa tygo-
dnie. Największe zaskoczenie to mi-
nusowe temperatury i… śnieg. Śnieg 
w Afryce to rzadkość.

Byłaś jedynym gościem w liceum?
Nie. Razem ze mną w zajęciach z 

uczniami łaskiej szkoły uczestniczył 
kolega - student z Indonezji, konkret-
nie z wyspy Jawa, Baig Reza Pahle.

Co ci się szczególnie podobało, a 
czego nie możesz zaakceptować?

Razem z Baigiem doświadczyliśmy 
polskiej gościnności. Byliśmy bardzo 
miło i dobrze przyjęci przez uczniów 
i nauczycieli, a szczególnie przez 
panią Ulę Morzyńską-Kalmuk, na-
uczycielkę języka angielskiego, 
która objęła nas szczególną opieką. 
Bardzo serdecznie przyjęła nas ro-
dzina państwa Węglewskich oraz 
rodzina państwa Łyżwów, u której 
mieszkaliśmy. Pan Robert i pani 
Dominika to przesympatyczni lu-
dzie. A czego nie mogę zaakcepto-
wać? Myślę, że Baig myśli podob-

Otwarci na świat

ści językowych uczniów, oczywiście 
w zakresie nauki angielskiego?

Przykro mi to stwierdzić, ale, nie-
stety, nie mają dużo do powiedzenia. 
Trudno im określić swoje hobby albo 
w ogóle nie chcą mówić. Niektórzy 
uczniowie chętnie podejmowali roz-
mowę, ale były to nieliczne osoby. 

Jakich rad udzieliłabyś Polako-
wi, który chciałby odwiedzić Twój 
kraj?

Trudno udzielić krótkiej, prostej 
odpowiedzi. Na pewno turysta z 
Polski powinien przygotować się na 
bardzo wysokie temperatury, szcze-
gólnie latem. Oczywiście trzeba też 
przygotować się finansowo, ponie-
waż wycieczka do Afryki nie jest ta-
nim wyjazdem. Jeśli mogę doradzić, 
to najlepiej polecieć do Rzymu, a 
potem z Rzymu do Algierii. Bezpo-
średni lot kosztuje dużo więcej, więc 
może taniej i z przesiadką. Łatwiej 
będą mieli też turyści, którzy mówią 
w języku francuskim. W mojej czę-
ści kraju mówimy w naszym ojczy-
stym języku - właściwie dialekcie, a 
także w języku francuskim. Algieria 
była kiedyś kolonią francuską. Moja 
mama nie mówi po angielsku, tylko 
po francusku. 

nie. Najgorsze w Polsce jest to, że 
jest po prostu bardzo zimno. Tem-
peratura poniżej 12 stopni to dla 
nas trzeszczący mróz. Następnym 
razem przyjadę do Polski latem. 

Do wczesnego popołudnia czas 
spędzaliście w szkole, a po południu?

Popołudnia były równie interesu-
jące, jak pierwsza część dnia. Byli-
śmy w Łodzi na lodowisku. Miasto 
robi duże wrażenie, a szczególnie 
przepiękna architektura. Jazda na 
łyżwach w Manufakturze dostarczy-
ła nam mnóstwo radości. Innym ra-
zem wybraliśmy się z Izą Łyżwą do 
stadniny koni w Gajewnikach. Jazda 
konna może stanie się też moją pasją. 
Bardzo mi się ta wizyta spodobała. W 
Polsce pierwszy raz miałam też oka-
zję zjeść sushi w Pabianicach. Bardzo 
mi smakowało. Razem z naszą rodzi-
ną byliśmy którejś niedzieli na obie-
dzie u pani Uli. Koniecznie chcia-
łabym zwiedzić Warszawę. Waszą 
stolicę znam, niestety, jedynie przez 
pryzmat lotniska i stacji kolejowej. A 
to niewiele. Może innym razem. 

Często spotykamy się z opinią, 
że nasz język ojczysty brzmi jak 
szelest i trudno nawet wyróżnić po-
szczególne wyrazy. Rozumiesz co-
kolwiek po polsku?

Język polski jest bardzo, bardzo 
trudny. W czasie tego krótkiego po-
bytu nauczyłam się tylko słów „dzię-
kuję, dzień dobry i proszę”. Zain-
stalowałam już aplikację do nauki 
polskiego i będę starała się nauczyć 
chociaż trochę. I faktycznie, jak mó-
wicie szybko, to słychać szelest.

Czym różni się polskie, łaskie 
liceum od tej szkoły, do której ty 
chodziłaś?

Podstawowa różnica to podejście 
do ucznia. W szkole panuje dobrze 
rozumiany luz. Nauczyciele są po-
godni, mili, bardzo często się uśmie-
chają, a mimo to są skuteczni w swo-
jej pracy. U nas wygląda to inaczej. 
Nauczyciele są bardzo poważni. Nie 
ma uśmiechania się, nie ma takiego 
klimatu jak tu. Stawiamy na poważną 
naukę. 

W Polsce jesteś pierwszy raz, w 
Europie również?

Podróżuję od niedawna. Właściwie 
byłam w niewielu miejscach na świe-
cie. Na pewno będę chciała znów 
przyjechać do Europy. Koniecznie 
muszę odwiedzić Rzym, Paryż, Cze-
chy i może też Niemcy. 

Prosto z Łasku wracasz do Afryki?
Z łaskiego liceum jadę na zajęcia z 

uczniami do XXV Liceum w Łodzi. 
Kolejny tydzień Baig spędzi w Beł-
chatowie, a ja wtedy już wracam do 
domu, ponieważ kończy mi się wiza. 

Jesteś muzułmanką. Jak odnala-
złaś się w katolickim kraju?

Sprawa religii jest dla mnie bardzo 
ważna. Polacy są katolikami, ale nie 
obnoszą się z religią, nie modlą się 
tak często jak my. Dla mnie religia 
jest bardzo ważna. Modlę się kilka 
razy dziennie, ale nie o stałych po-
rach, jak powinnam. Wiem, że Allach 
mi wybaczy, bo najważniejsze, że się 
modlę. W przeciwieństwie do kato-
lików, nie palę papierosów, nie piję 
alkoholu, nie jem wieprzowiny. Nie 
jest mi to potrzebne

Uważasz, że Polacy są nietole-
rancyjni?

Niechętnie mówię o swojej religii, 
bo widzę… niemiłe reakcje młodzie-
ży. Niektórzy się dziwią, że wyzna-
ję religię Allacha, a nawet śmieją. 
Różnie reagują. To przykre. Ale spo-
tkałam też bardzo miłych  i toleran-
cyjnych, na pomoc których mogłam 
liczyć. 

Jak oceniasz poziom umiejętno-

Od ponad sześciu lat I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku współpracuje z organiza-
cją studencką AIESEC. W ramach tej współpracy w szkole gościli już studenci z Nowej Zelandii, Indonezji, 
Grecji, Meksyku, Ukrainy i Gruzji. W styczniu licealiści spotkali się ze studentami z Jawy i Algierii. 
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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 Śmiechu to wszystko warte. Jesz-
cze 25 lat temu w Łasku były dwa 
kina, puby i disco, a teraz nie ma nic. 
Zamiast do przodu, to się cofnęliśmy. 
Ot, cały nasz postęp kulturalno-roz-
rywkowy… 

l My, Polacy potrafimy jednak mar-
notrawić pieniądze. Zamontowali 
rowery publiczne. Pomijam fakt, że 
na wsi to każdy ma rower, a w Łasku 
większość mieszkańców. Nie chcę 
już się czepiać i narzekać, ale każdy 
normalny człowiek wie, że rowery 
chowa się na zimę. Mróz, wilgoć, ni-
ska temperatura niszczą je. Te nasze 
ledwo zainstalowane, burmistrz prze-
jechał się raz, a mieszkańców aura 
nie zachęca do wycieczek rowero-
wych. Ważne, że rowery pojawiły się 
przed wyborami, a co dalej się z nimi 
dzieje, to już nikogo nie obchodzi… 

l Czytałem ten budżet i wydaje mi 

się, że za mało pieniędzy przeznaczo-
no na rewitalizację kamienicy w rynku. 
Co oni za te 700 tysięcy złotych chcą 
zrobić? Przecież to kompletna ruina… 

l Oj, zgadzam się z bohaterką arty-
kułu o sąsiadach. My wprowadzili-
śmy się do pięknego mieszkania, ale 
mamy koszmarne, wścibskie sąsiad-
ki, które potrafią zatruć życie. Nie ma 
nic gorszego, jak uciążliwy sąsiad… 

l Należy tylko wierzyć, że ZUS 
sumiennie zweryfikuje zasadność 
każdego zwolnienia, jak również 
zainteresuje się lekarzami, którzy je 
wystawili…

l Popieram dążenie nauczycieli do 
zarobków na poziomie minimum 
służb mundurowych. Może warto, by 
ta właśnie grupa zawodowa poparła 
ludzi uczących nasze dzieci. I jeszcze 
jedno, nie rozumiem ludzi krytykują-

cych innych w dążeniu do godnego 
życia… 

l Szkoda że nasz burmistrz chce tak 
bardzo dbać o zabytki, a nie o bez-
pieczeństwo dzieci. Lepiej jakby były 
wszędzie chodniki w Kolumnie i mniej 
dziur w drodze, bo idzie koło urwać… 

l Czy we Wronowicach kiedy-
kolwiek powstanie świetlica, żeby 
mieszkańcy mogli się spotykać nie 
tylko na zebraniach?… 

l Nauczyciele mają prawo do straj-
ku i w sumie wcale się nie dziwię. 
W łódzkich galeriach przy składaniu 
odzieży zarabia się tyle samo co na-
uczyciele, żenujące. Trzymam kciuki 
za powodzenie akcji…

l Wygląda na to, że każde miasto 
ma swojego Kaczyńskiego. Jakie to 
smutne…

l Ludzie tak przywykli do kłamstwa 
i obłudy, że jak znajdzie się ktoś, kto 
mówi prawdę w oczy, to próbują go 
ośmieszyć. Typowa reakcja małych, 
zakompleksionych człowieczków…
 
l Miasto śmierdzi, popołudniowy 
plac 11 Listopada zadymiony do gra-
nic. Naprawdę nikt tego nie widzi?…

l Zimo! Wracaj! Sanki kupiłem… 

l Niezwykle spodobało mi się zda-
nie z najnowszej gazety samorządo-
wej. Było to zdanie burmistrza, które 
brzmiało „Zacznij przemianę od sie-
bie”. Słusznie, czas odrzucić pogar-
dę, bezpodstawne oskarżanie, wykpi-
wanie cudzych oczekiwań, cudzych 
umiejętności, cudzych nadziei, cu-
dzej niezgody na bylejakość, kumo-
terstwo, cwaniactwo, pychę - czasem 
myloną z dumą, demagogię. Trafił 
burmistrz w punkt…
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DEPESZE
Walne zebranie OSP Buczek

Druhowie OSP Buczek zebrali się 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu, aby wziąć udział w walnym 
zebraniu. Wysłuchano sprawozda-
nia za 2018 rok, a także zapoznano 
z planami na obecny. W głosowaniu 
jednogłośnie przyjęto uchwałę da-
jącą absolutorium Zarządowi OSP 
oraz przyjęto plan działania na 2019. 
Oprócz strażaków pojawili się goście 
(na zdjęciu): prezes zarządu gmin-
nego OSP Bronisław Węglewski, 
wicestarosta Teresa Wesołowska, 
dowódca PSP w Łasku mł. bryg. inż. 
Sławomir Wągrowski, radny powia-
towy Jerzy Gawlik, delegacje z za-
przyjaźnionych jednostek w Luciejo-
wie i Pożdżenicach, a także wdowy 
po zmarłych druhach. Potem był 
pyszny poczęstunek. 

Małe przetwórstwo
po nowemu

Do 1 marca oddziały regionalne 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przyjmują wnioski 
na tzw. małe przetwórstwo. Pomoc 
przyznawana jest w formie refundacji 
do 50 proc. kosztów kwalifikowanych 
poniesionych na realizację inwestycji 
służących przetwórstwu, m.in. mle-
ka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż 
i ziemniaków. Od tego roku z oferty 
skorzystać mogą dwie grupy benefi-
cjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, 
domownicy bądź małżonkowie rol-
ników, którzy zdecydują się na pro-
wadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie przetwarzania produktów 
rolnych. Maksymalna kwota dofinan-
sowania, jaką mogą otrzymać, została 
podniesiona z 300 do 500 tys. zł. No-
wością jest druga grupa, którą tworzą 
rolnicy lub małżonkowie rolników 
prowadzący lub podejmujący pro-
wadzenie działalności przetwórczej 
i sprzedaży produktów przetworzo-

ZMARLI

ZMARLI

nych w ramach rolniczego handlu de-
talicznego (RHD). W tym przypadku 
nie jest wymagane prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Maksymalna 
kwota wsparcia wynosi natomiast 
100 tys. zł. Szczegółowe informacje 
na portalu internetowym www.arimr.
gov.pl oraz w biurach powiatowych i 
oddziałach regionalnych ARiMR. 

Koncert noworoczny

12 stycznia w sali widowiskowej 
GOKiS w Buczku zagrała Orkiestra 
Dęta pod dyrekcją Adama Kobalczy-
ka. Był występ Zespołu Ludowego 
„Buczkowiacy”, którego opiekunem 
jest Katarzyna Korzeniewska-Killo. 
Zespół dziecięcy „Kana” prowadzony 
przez Aleksandrę Zielińską zaśpiewał 
„Józefie stajenki nie szukaj”, „Nie 
miały aniołki choinki”, „Św. Miko-
łaj”, „Złota Jerozolima”, „To Wigilia”, 
„Przylecieli aniołowie”, „Taniec śnie-
żynek”. Wystąpił również zespół tańca 
nowoczesnego prowadzony przez in-
struktora Mariusza Ziębaczewskiego. 
Na zakończenie koncertu noworocz-
nego zaprezentował się zespół wokal-
ny „Ania i Łukasz”.

Wieczór kolęd i pastorałek 

Odbył się drugi Wieczór Kolęd i 

Pastorałek w OSP w Przyrownicy. 
Spotkanie miało na celu zintegrowa-
nie mieszkańców wsi wchodzących 
w skład działalności OSP. Wieczór 
rozpoczął się koncertem kolęd w 
wykonaniu dzieci i strażaków. Nie 
zabrakło też św. Mikołaja oraz pre-
zentów dla najmłodszych. Następnie 
zachęcono dzieci do zabaw jak za 
dawnych lat, m.in. „stary niedźwiedź 
mocno śpi” czy „uciekaj myszko do 
dziury”. 

Awans służbowy 

W sali tradycji 32. BLT odbyła się 
uroczystość mianowania na wyższy 
stopień wojskowy mjra Pawła Grzy-

20 stycznia 

Zbigniew Jakóbczak (60 lata)

25 stycznia  

Eliza Zarębska (29 lat)

29 stycznia  

Mariola Lesińska  (67 lat)
Barbara Sygdziak (81 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

bowskiego. Obecny na uroczystości 
dowódca Bazy płk pil. Tomasz Jat-
czak w imieniu własnym oraz przeło-
żonych i współpracowników pogra-
tulował majorowi awansu oraz złożył 
serdeczne życzenia dalszych sukce-
sów w służbie, zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.

Równać szanse 

Polska Fundacja Dzieci i Mło-
dzieży ogłosiła Ogólnopolski Kon-
kurs Grantowy w ramach Programu 
„Równać Szanse 2019” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności. W 
konkursie można uzyskać dotację do 
40.000 zł na działania trwające 15 
miesięcy, a realizowane pomiędzy 
1 lipca 2019 a 30 listopada 2020r. 
O dotację mogą ubiegać się: stowa-
rzyszenia zarejestrowane w KRS lub 
w ewidencji prowadzonej przez sta-
rostów i fundacje mające siedzibę i 
działające na terenie miejscowości do 
20.000 mieszkańców, domy kultury i 
biblioteki. Trwa (do 14 marca) nabór 
wniosków.

Znaleziono psa

25 stycznia w miejscowości 
Wrzeszczewice-Skrejnia (gmina 
Łask) znaleziono młodą suczkę (na 
zdjęciu). Właścicieli prosi się o od-
biór. Kontakt pod nr. tel. 669-634-
420.

oprac.: mil.
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W poprzednim numerze napisali-
śmy o dotacji, jaką otrzymała gmina 
Łask. Sprawa miała swój początek 
w 2017 roku. Urząd Miejski chwalił 
się złożonym projektem dotyczącym 
rewitalizacji. Plany były niezwy-
kle ambitne. Samorządowcy mówili 
dużo i chętnie na temat tego projek-
tu. Samorząd wyznaczył tereny zde-
gradowane, czyli obszary, na których 
zauważono problemy społeczne i go-
spodarcze typu: bezrobocie, margines 
społeczny, niski udział w wydarze-
niach kulturalnych. Poprzez realiza-
cję programu gmina chciała zmniej-
szyć wskaźnik zdegradowania tych 
obszarów. Jednym z takich terenów 
jest Łask wraz z dzielnicą Kolumna. 
Urząd widział również te problemy 
na terenach wiejskich, dlatego dru-
gim obszarem do rewitalizacji było 
sołectwo Borszewice, ponieważ tam 
nie ma szkoły, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, gdzie zazwyczaj toczy się 
życie kulturalne, domu ludowego, a 
nawet świetlicy wiejskiej.

Programem miałaby być objęta 
kamienica na placu 11 Listopada 1 i 
przy ul. Warszawskiej 2. Są to budyn-
ki mieszkalne. Jeden z nich to zaby-
tek. W tym obszarze jest duży wskaź-
nik bezrobocia, przestępczości oraz 
braku udziału w wydarzeniach kul-
turalnych. W jednej z kamienic sie-
dzibę miały znaleźć stowarzyszenia 
działające na terenie naszej gminy. 
Taki pomysł został zaakceptowany 
nawet przez konserwatora zabytków. 
Budynek posiada piwnice o kolebko-
wych sklepieniach - w tym miejscu 
ówczesna wiceburmistrz widziała 
kawiarnię, bo takich miejsc w Łasku 
jest jak na lekarstwo.

Dużą metamorfozę miała przejść 
również Kolumna. Chciano odmie-
nić plac Szarych Szeregów - obecnie 
spełnia funkcję komunikacyjną, a do-
celowo miał być reprezentacyjnym 
rekreacyjnym placem z zachowaniem 
ciągu komunikacyjnego. Na placu 
znalazłaby się przestrzeń do organi-
zowania różnorakich festynów i wy-
darzeń. Pojawiłaby się tam również 
siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw. 
Przebudowany zostałby układ komu-
nikacyjny oraz oświetlenie. 

Urząd chciał również przywrócić 
blask budynkom przy ul. Sejmowej 7 
i Wojska Polskiego 14. Konserwator 
zabytków wyraził zgodę na zachowa-
nie w obiektach funkcji mieszkalnej. 
W jednym z nich na górze miałyby 
znajdować się mieszkania z praw-
dziwego zdarzenia, na dole zaś klub 
seniora oraz siedziby stowarzyszeń z 

Rewitalizacji 
nie będzie

Kolumny, które spełnią warunki UM 
w Łasku. Chodzi o zmniejszenie de-
gradacji społecznej.

Trzecia część rewitalizacji obej-
mowała sołectwo Borszewice. Na 
tym terenie znajduje się tzw. „organi-
stówka”. Budynek należy do parafii, 
ale nie jest wykorzystany. W Domu 
Ludowym swoje miejsce znalazłyby 
Koła Gospodyń Wiejskich, lokal-
na orkiestra, a także mieszkańcy. 
Obiekt miał służyć organizacji wy-
darzeń kulturalnych oraz integracji 
lokalnej społeczności, ponieważ 
sołectwo nie ma żadnego pomiesz-
czenia, gdzie mogłyby odbywać się 
zebrania wiejskie.

Człowiek bezmyślny 
nie zmienia zdania 

W pierwszym etapie urząd nie „za-
łapał się” na dotację. Informację o 
przyznanych pieniądzach otrzymano 
niedawno. Gabriel Szkudlarek dobre 
wiadomości przekazał podczas spo-
tkania noworocznego. Powiedział, 
że musiał w ekspresowym tempie 
zadecydować, czy przyjąć pienią-
dze. Podjął się tego ryzyka. Problem 
to kwota dofinansowania. Łask nie 
otrzymał wnioskowanych 13 mln, a 
zaledwie 5,5 mln zł. Mimo wszystko, 
burmistrz stwierdził, że podejmie się 
tego trudnego zadania. 

W poprzednim numerze „Mojego 
Łasku”, poinformowaliśmy o tym 
mieszkańców i zauważyliśmy, że to 
będą bardzo trudne i kosztowne in-
westycje do realizacji, tym bardziej 
że budżet nie jest z gumy. Dotarło 
to chyba również do włodarza mia-
sta, ponieważ podczas sesji Rady 
Miejskiej o 180 stopni zmienił swo-
je zdanie. W długim przemówieniu 
skupił się na zagrożeniach, jakie 
mogą wystąpić podczas realizacji tej 
inwestycji. 

Warto nadmienić, że z podobnym 
problemem borykały się Pabianice, 
które otrzymały ogromne dofinanso-
wanie na projekt tramwajowy. Re-
witalizacja ma objąć centrum tego 
miasta. Wymieniona zostanie na-
wierzchnia, oświetlenie, torowisko, 
stworzone zostaną bus-pasy, ścieżka 
rowerowa, nowe wysepki przystan-
kowe, pojawi się także mobilny roz-
kład jazdy. Zakres zadania zupełnie 
inny, ale podobieństwo łączące te 
dwa miasta to kwestia finansowa. Po 
ogłoszeniu przetargu okazało się, że 
oferty wykonawców są wyższe o po-
nad 28 mln zł. Mimo wszystko, Pa-
bianice nie złożyły broni. Prezydent 

Koniec marzeń o rewitalizacji Kolumny, części Łasku oraz Borszewic. Burmistrz uważa, 
że otrzymana dotacja jest zbyt niska na możliwości gminy. Przedstawił swoje obawy 
radnym, a oni ostatecznie zdecydowali, żeby dofinansowania nie przyjąć.

pisał do rządu o dotowanie tego zada-
nia. Odbył długą drogę, ale opłaciło 
się. Urząd Marszałkowski przyznał 
prawie 13 mln dodatkowych pienię-
dzy dla Pabianic. Resztę zabezpie-
czono z budżetu.

Oczywiście, trzeba mierzyć siły na 
zamiary. Zdanie w kwestii rewitali-
zacji w Łasku było podzielone. Jed-
ni uważają, że taka okazja drugi raz 
może się nie zdarzyć i warto byłoby 
nawet zadłużyć gminę, by zyskać tak 
dużą inwestycję. Inni są przeciwni 
brania kredytu. O Pabianicach wspo-
mnieliśmy tylko dlatego, ponieważ 
podczas sesji zabrakło wypowiedzi 
burmistrza w kwestii starania się o 
pozyskanie środków z innych źró-
deł. Wspomniał tylko, że nikt nie 
może go zapewnić, że Łask otrzyma 
jeszcze dodatkowe środki. Burmistrz 
wymienił tylko swoje obawy i prze-
konał do nich radnych. Zrobił to tak 
skutecznie, że za przyjęciem dotacji 
zagłosował tylko Sylwester Florczak, 
radny z Kolumny. Natomiast Grze-
gorz Rosiak wstrzymał się od głosu. 

Gabriel Szkudlarek mówił o kon-
sekwencji realizowania tak dużego 
zadania. Stwierdził, że za tę kwotę 
można byłoby zrobić ponad 10 km 
dróg. 

- Jeżeli chcemy się w takim stopniu 
zadłużyć, to musimy zrezygnować 
z wielu innych inwestycji, bo nie 
będzie nas na to stać. Na początku 
byłem mile zaskoczony i bardzo się 
cieszyłem. Kiedy zacząłem jednak 
analizować i na komisjach posłu-
chałem radnych, to musiałem zasto-
sować się do tego powiedzenia, że 
tylko człowiek bezmyślnie nie zmie-
nia zdania - rozpoczął. 

Burmistrz dodał, że realizacja za-
dania rodzi wysokie koszty. Wytłu-
maczył, że podczas pisania projektu, 
często wpisuje się dodatkowe zada-
nia, by otrzymać wyższe noty, a co za 
tym idzie, większe dofinansowanie. 
Wytłumaczył, że patrząc na zadłu-
żenie gminy, nie można iść „po ban-
dzie” i jeszcze go powiększać. 

- Gdybyśmy wiedzieli półtora roku 
temu, że dostaniemy te pieniądze, to 
nie inwestowalibyśmy tak. Zrezygno-
walibyśmy z pewnych zadań, żeby 
gminy nie zadłużać w takim stopniu, 
w jakim musielibyśmy podczas tej re-
witalizacji - wytłumaczył. 

Stwierdził, że nie jest to rewitali-
zacja całej gminy, a zaledwie kilku 
obiektów i placu w Kolumnie. Waż-
ne są jego następne słowa: - Ja rozu-
miem, bo Kolumna tutaj najbardziej 

zyskuje, ale to nie jest tak, że my tych 
zadań nie będziemy wykonywać. Roz-
łóżmy to w czasie, żeby nasi następcy 
nie musieli spłacać długów, które my 
byliśmy zmuszeni zaciągnąć. 

Następnie włodarz skupił się na 
liczbach. Cały projekt miał koszto-
wać ponad 21 mln zł. Udział własny 
gminy to ponad 8 mln zł. Reszta to 
dofinansowanie. Po zmniejszeniu 
kwoty dofinansowania gmina musi 
dołożyć dodatkowe 7 mln, co daje 
ponad 10 km dróg. Skupił się rów-
nież na Kolumnie, twierdząc, że le-
piej za te pieniądze zrobić drogi, np. 
ulicą Łączną. Chcąc się przypodobać 
mieszkańcom Kolumny, wspomniał 
o realizacji inwestycji związanej z 
kanalizacją. Dodał także, że będą 
szukać pieniędzy na rewitalizację 
placu Szarych Szeregów. 

Kolejna obawa to los mieszkań-
ców z rewitalizowanych budynków 
w Kolumnie. Niektórzy nie byli 
przychylni tej inwestycji. Powód 
jest prosty. Na własny koszt remon-
towali mieszkania, robili przyłącze 
i łazienki. Tutaj burmistrz wskazał 
problem braku mieszkań, z którymi 
gmina boryka się od lat i niewiele 
robi w tym temacie. 

- Skąd my mieszkania weźmiemy? 
Musimy mieć świadomość, że przez 
rok nie przyznamy ich osobom czeka-
jącym w kolejce. Zmuszeni będziemy 
przyznać lokale osobom z rewitalizo-
wanych budynków - dodał. 

Szkudlarek ubolewał jeszcze nad 
nieproporcjonalnym dofinansowa-
niem w stosunku do poprzednich 
realizowanych projektów. Tym bar-
dziej że urząd nie może zmniejszyć 
zakresu prac, tylko zrobić całość. 

Jego wypowiedź trwała ponad 20 
minut. Burmistrz stwierdził, że cie-
szył się z rewitalizacji i bardzo się w 
nią zaangażował, ale po czasie oka-
zało się, że chyba jej proces nie był 
do końca przemyślany i dobrze przy-
gotowany. 

Po wysłuchaniu wszystkich argu-
mentów radni Zjednoczonej Prawicy 
potrzebowali kilku chwil na przedys-
kutowanie kwestii. Jaki był wynik 
głosowania, każdy wie.

- Radni wszystko sobie wyważyli 
i podjęli tę trudną decyzję. Dzięku-
ję, bo to była jedna z ważniejszych 
decyzji finansowych, która mogłaby 
nas uziemić i pogrążyć na dłuższy 
okres czasu. To nie tak miało być - 
podsumował przewodniczący Ro-
bert Bartosik. 

Milena Chmielewska
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Piotr Wołosz,
starosta powiatu łaskiego 

Radny razem z żoną zaoszczędził 
100 tys. zł. Małżeństwo posiada dwa 
domy. Jeden o powierzchni 60 m kw. o 
wartości 40 tys. zł, drugi o powierzch-
ni 100 m kw. o wartości 350 tys. Jest 
właścicielem połowy gospodarstwa 
rolnego 9,11 ha o wartości 350 tys. zł 
(budynki inwentarskie, gospodarcze, 
garaż). Radny ma również 3/20 współ-
udziału w działce o powierzchni 2952 
m kw. wartości 30.996 zł. Jako zastęp-
ca skarbnika Urzędu Gminy Widawa 
zarobił ponad 68 tys. Z diety radnego 
uzyskał 7,5 tys. zł. Małżeństwo posia-
da peugeota 307 sw z 2006 roku oraz 
hondę jazz z 2009 roku. Starosta nie 
ma żadnych kredytów.

Teresa Wesołowska, 
wicestarosta 

Razem z mężem uzbierała 10 tysię-
cy oszczędności. We wspólności mał-
żeńskiej posiada dom o powierzch-
ni 110 m kw. wartości 300 tys. oraz 
mieszkanie (45 m kw.) wartości 165 
tys. Posiada jeszcze działkę o po-
wierzchni 786 m kw. wartości 24 tys. 
oraz dwa budynki gospodarcze (20 
i 25 m kw.) o wartości 30 tys. zł. Za 
swoją pracę Wesołowska w 2017 roku 
otrzymała wynagrodzenie w wysoko-
ści 147.544 zł (12.295 zł miesięcznie). 
Za wynajem mieszkania otrzymała 
10.200 zł (850 zł miesięcznie), a z od-
szkodowania 2,5 tys. Ma również kre-
dyty. W 2006 zaciągnęła kredyt hipo-
teczny na budowę domu w wysokości 
200 tys. zł. W 2015 wzięła kredyt na 
kupno mieszkania - 148.500 zł.

Jak powodzi się nowym 
radnym

Krzysztof Nowakowski,
przewodniczący Rady Powiatu

Brak oszczędności. Ma dom o po-
wierzchni 200 m kw. wartości 350 
tys. zł. Razem z żoną posiada gospo-
darstwo 0,65 ha. W majątku odręb-
nym ma gospodarstwo o powierzchni 
3,04 ha. Wartość majątku razem z bu-
dynkiem gospodarczym o powierzch-
ni 150 m kw. wynosi 340 tys. Jako 
naczelnik wydziału gospodarki ko-
munalnej i zarządu dróg zarobił po-
nad 80 tys. (7136,58 zł). Jako radny 
uzyskał dochód w wysokości ponad 
8600 zł. Ze sprzedaży nieruchomości 
gruntowej uzyskał 60 tys. Małżeń-
stwo  posiada volkswagena passata 
cc z 2008. Na remont domu radny za-
ciągnął kredyt: 15.625 zł. 

Grzegorz Dębkowski, 
wiceprzewodniczący RP 

Razem z żoną zaoszczędził 36 tys. 
oraz 20 tys. (współwłasność w czę-
ściach ułamkowych). Małżeństwo 
ma również dom o powierzchni 116,8 
m kw. wartości 250 tys. W majątku 
odrębnym posiada dom o powierzch-
ni 60 m kw. wartości 154 tys. Radny 
ma gospodarstwo o powierzchni 5,33 
ha wartości 126 tys. zł, a w nim budy-
nek gospodarczy o powierzchni 105 
m kw. i wartości 10 tys., drugi budy-
nek o powierzchni 141 m kw. warto-
ści 60 tys. oraz trzeci o powierzchni 
50 m kw. wartości 27 tys. zł. Posiada 
także kawałek lasu 0,61 ha o wartości 
16 tys. W 2018 roku w dniu składnia 
oświadczenia jego wynagrodzenie ze 
stosunku pracy wynosiło ponad 80 
tys. Jako radny poprzedniej kadencji 
zarobił ponad 10 tys. Jeździ toyotą 
prius plus o wartości 50 tys. zł. Za-
ciągnął kredyt hipoteczny 56.986,46 
CHF (140 tys. zł). Do spłaty pozo-
stało mu ponad 37 tys. CHF, co daje 
ponad 143 tys. 

Mateusz Barwaśny, 
wiceprzewodniczący RP

Wiceprzewodniczący razem z żoną 
uzbierał 16 tys. W majątku odrębnym 
ma papiery wartościowe na blisko 
3100 zł. Jest właścicielem mieszka-
nia o powierzchni ponad 62 m kw. o 
wartości 34 tys. zł oraz miejsca po-
stojowego w hali garażowej o warto-
ści 20 tys. zł. Jako specjalista w ban-

ku zarobił ponad 49 tys. zł. Z diety 
radnego gminy Widawa uzyskał 4350 
zł. W 2018 roku zaciągnął blisko 291 
tys. zł kredytu hipotecznego. 

Robert Szczepaniak

Nie ma żadnych oszczędności. Ra-
zem z żoną posiada dom o powierzch-
ni 135 m kw. Nieruchomość razem z 
działką i budynkiem gospodarczym 
jest warta blisko 450 tys. zł. Z tytu-
łu zatrudnienia zarobił 21 tys. Jeź-
dzi samochodem BMW e39 z 2001 
roku oraz volkswagenem new beatle 
z 2001 roku. Cały majątek dzieli z 
żoną. Małżeństwo nie ma żadnych 
kredytów. 

Mirosław Szafrański 

Razem z żoną zgromadził 5 tys. zł. 
W majątku odrębnym posiada 100 m 
kw. o wartości 100 tys. zł oraz dział-
kę 4800 m kw. o wartości 30 tys. zł. 
Małżeństwo ma działkę 1229 m kw. z 
budynkiem gospodarczym i garażem 
133 m kw. o wartości 180 tys. zł oraz 
grunt o powierzchni 446 m kw. (20 
tys. zł). Jako szef Zakładu Komunika-
cji Miejskiej zarobił 69 tys. zł. Jeździ 
volkswagenem golfem plus z 2006 
roku. Nie ma żadnych kredytów.  

Jacek Raczkowski 

Z żoną uzbierał ponad 17 tys. 
oszczędności. Radny posiada pa-
piery wartościowe na blisko 15 tys. 
Raczkowscy są właścicielami dwóch 
mieszkań. Jedno o powierzchni bli-
sko 40 m kw. i wartości 320 tys. zł, 
a drugie ponad 27 m kw. o wartości 
170 tys. zł. 29 tys. jest warte prawo 
wyłącznego korzystania z miejsca 
parkingowego. Prowadząc własną 
działalność gospodarczą (nauka pły-
wania, sędziowanie, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, wynajem miesz-
kań, usługi budowlane), osiągnął 
przychód ponad 55 tys., co dało mu 
dochód ponad 12 tys. Pracując w 
ZSO w Kolumnie, zarobił ponad 56 
tys. zł brutto. Wynagrodzenie z MOS 
Łask to ponad 7 tys. brutto. Z Łódz-
kiego Szkolnego Związku Sportowe-
go otrzymał 1320 zł brutto. Za pro-
gram animatorów (CSiR Łask) dostał 
ponad 11 tys. brutto. FRKF w Pucku 
(program animatorów na Orliku w 
Łasku) wypłacił mu blisko 10 tys. 
wynagrodzenia. Za wynajem miesz-
kania otrzymał blisko 43 tys. Małżeń-

Nie narzekają na biedę. Można nawet rzec, że powodzi im się nieźle. Niektórzy mają 
oszczędności liczone w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy. Sporo radnych ma również 
dużo nieruchomości. Tylko nieliczni posiadają kredyty.  

Krzysztof Nowakowski

Piotr Wołosz
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stwo jeździ BMW 320, audi a4 oraz 
mitshubishi outlander z 2010. Mają 
dwa kredyty hipoteczne zaciągnięte 
po 100 tys. zł oraz pożyczkę z ZFŚS. 
W listopadzie 2018 pozostało im do 
spłaty nieco ponad 10 tys. zł. 

Florian Podębski 

Posiada ponad 17 tys. na rachunku 
bankowym. W majątku odrębnym 
ma również 100 tys. oszczędności. 
Ma dom o powierzchni około 80 m 
kw. wartości 80 tys., gospodarstwo 
rolne 4,68 ha o wartości 210 tys. 
oraz działkę budowlaną 1100 m kw. 
o wartości 35 tys. Jako inspektor w 
UG Wodzierady zarobił ponad 48 tys. 
oraz w ZFŚS 350 zł. Jeździ toyotą 
yaris z 2011 roku. Nie ma żadnych 
kredytów. 

Bogdan Lipowski 

W ramach ubezpieczenia emery-
talnego małżonki para posiada bli-
sko 19 tys. Małżeństwo ma dom o 
powierzchni 114 m kw. wartości 160 
tys. zł, garaż wart 10 tys., a działka 
o powierzchni 842 m kw. blisko 64 
tys. zł. Jest również spadkobiercą w 
1/7 budynku mieszkalnego, gospo-
darczego i działki. W 2017 roku jego 
żona zarobiła blisko 62 tys. Radny 
uzyskał prawie 4 tys. wynagrodze-
nia. Małżeństwo posiada skodę rapid 
z 2014 roku oraz volkswagena T5 z 
2006. Zaciągnęli kredyt na zakup sa-
mochodu - ponad 28 tys. zł. 

Grażyna 
Frydrychowska-Stępnik 

Małżeństwo ma ponad 85 tys. zł 
oszczędności. Posiadają również pa-
piery wartościowe na 45 tys. Mąż rad-

nej ma dom o powierzchni 137 m kw. 
razem z budynkiem gospodarczym. 
Wartość całej nieruchomości to 250 
tys. Małżeństwo ma gospodarstwo 
o powierzchni 2,51 ha wartości 25 
tys. Z tego tytułu osiągnęli przychód 
w wysokości blisko 1200 zł. Radna 
jest współwłaścicielką działki o pow. 
0,4 ha wartości 15 tys. oraz działki o 
powierzchni 0,6342 ha wartości 25 
tys., a także działki 0,2434 wartości 
10 tys. zł z budynkiem mieszkalnym 
110 m kw. o wartości 50 tys. zł oraz 
budynkiem gospodarczym o wartości 
10 tys. zł. Małżeństwo w swoim ma-
jątku ma: działkę 0,11 ha o wartości 
3 tys. zł, działkę 0,06 ha o wartości 
3 tys., działkę 0,56 ha o wartości 35 
tys., na której znajduje się budynek 
gospodarczy 24 m kw. o wartości 15 
tys. zł. Prowadząc własną działalność 
gospodarczą, uzyskała przychód w 
wysokości ponad 47 tys., co dało jej 
niecałe 30 tys. dochodu netto. Z ty-
tułu zatrudnienia uzyskała blisko 77 
tys. Małżeństwo jeździ mitshubishi 
outlanderem z 2014 roku. Nie mają 
żadnych kredytów. 

Marek Krawczyk

Z żoną ma ponad 105 tys. zł 
oszczędności. Na indywidualnym 
koncie ma 1300 zł. Posiada również 
papiery wartościowe na ponad 21 
tys. zł.  Razem z żoną ma dom o po-
wierzchni 180 m kw. wartości 300 
tys. zł. We współwłasności małżeń-
skiej ma działkę o powierzchni 800 
m kw. wartości 20 tys. zł. 

Robert Jan Majczyk 

Ma prawie 7 tys. zł oszczędności. 
Razem z żoną ma dom o powierzch-
ni 110 m kw. wartości 150 tys. Mał-

żeństwo posiada również budynek 
gospodarczy o powierzchni 70 m kw. 
wartości 20 tys., garaż o powierzch-
ni 50 m kw. wartości 5 tys., działkę o 
powierzchni 0,29 ha wartości 40 tys. 
oraz trzy działki leśne o powierzch-
ni 1,5 ha wartości 30 tys. zł. W 2018 
roku (do 19 listopada) ze stosunku 
pracy zarobił ponad 57,5 tys., z ZFŚS 
- 1565,66 zł, z diety radnego 12.740 
zł. Radny jeździ renault scenic z 2003 
roku. Zaciągnął kredyt na rozbudowę 
domu w wysokości 50 tys. zł oraz 10 
tys. zł na remont mieszkania. 

Cezary Gabryjączyk 

Razem z żoną ma 250 tys. zł oszczęd-
ności. Małżeństwo posiada dom o 
powierzchni 240 m kw. wartości 350 
tys. Gabryjączyk jest właścicielem aż 
pięciu mieszkań. Największe o po-
wierzchni 800 m kw. jest warte 345 
tys. (współwłasność małżeńska), dru-
gie o powierzchni 54 m kw. jest warte 
115 tys. zł (majątek odrębny), trzecie 
- 129,07 m kw. jest warte 191.690 zł 
(współwłasność małżeńska), czwar-
te - 44,72 m kw. o wartości 89.440 
zł (współwłasność małżeńska) i pią-
te o powierzchni 57,84 m kw. war-
tości 75.769,93 zł (współwłasność 
małżeńska). Gabryjączykowie mają 
również gospodarstwo rolno-ogrod-
nicze razem z domem mieszkalnym i 
halą o powierzchni 14,56 ha wartości 
313 tys. zł. Z tego tytułu radny osią-
gnął dochód w wysokości 6638,03 
zł (3638,03 zł dopłata ARiMR). W 
jego majątku jest działka mieszkal-
no-usługowa o powierzchni 900 m 
kw. wartości 45 tys., działka miesz-
kalno-usługowa o powierzchni 1240 
m kw. wartości 55 tys., działka o po-
wierzchni 300 m kw. wartości 10 tys. 
Dochód ze stosunku pracy w 2018 
roku wynosił ponad 57 tys. zł (współ-
własność małżeńska). Z wynajmu 
lokali małżeństwo zarobiło ponad 83 
tys. Jako radny zarobił ponad 7 tys. 

gospodarstwo rolne o powierzchni 
2,86 ha wartości 45 tys. zł, na którym 
uprawiane są zboża. Prowadząc pry-
watny punkt weterynaryjny, osiągnął 
przychód - 99.247,05 zł, co daje do-
chód 50.017,28 zł (4168,10 zł mie-
sięcznie). Jako radny zarobił ponad 
12 tys. Z umowy zlecenie otrzymał 
208 zł. Jeździ subaru forester z 2004 
roku. Nie ma żadnych kredytów. 

Sylwester Gawron 

Posiada 66 tys. zł oszczędności. 
Nie ma domu ani mieszkania. Ma 
natomiast gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 0,88 ha wartości 20 tys. zł. 
W 2017 roku z ZUS-u otrzymał po-
nad 30 tys. zł. Jego zarobek z Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łasku wynosił 5320 zł. 
Dieta radnego to 7425 zł. Gawron nie 
ma żadnego samochodu powyżej 10 
tys. zł, ale nie ma również kredytów. 

Marek Jan Krawczyk 

Razem z żoną zgromadził 15.345 
zł. W majątku odrębnym ma dom o 
powierzchni 90 m kw. wartości 97 
tys. oraz dom o powierzchni 70 m kw. 
wartości 25 tys. Radny prowadzi go-
spodarstwo o powierzchni 18,98 ha 
wartości 399 tys. zł (razem z budyn-
kami gospodarczymi i inwentarski-
mi). Z tego tytułu uzyskał ponad 34 
tys. zł przychodu, co dało mu ponad 
13 tys. Dochodu. Jako radny powia-
tu zarobił ponad 14 tys. Krawczyk 
jeździ mercedesem vito z 2000 roku 
(współwłasność małżeńska) oraz to-
yotą avensis z 2001 roku (majątek 
odrębny). Nie ma żadnych kredytów. 

Barbara Potasiak 

Razem z mężem zgromadziła 71,5 
tys. zł oszczędności. Małżeństwo 
posiada mieszkanie o powierzchni 
46,31 m kw. wartości 180 tys. zł, a 

zł. Małżeństwo posiada volvo s-80 z 
2009 roku o wartości 40 tys. zł oraz 
peugeota 208 z 2008 o wartości 10 
tys. zł. W 2004 roku zaciągnął kredyt 
na dokończenie budowy domu w wy-
sokości 130 tys. zł. W 2006 na zakup 
nieruchomości zaciągnął kredyt - 270 
tys. zł. Kredyty zaciągnięte zostały 
solidarnie z małżonką. 

Jerzy Gawlik, 
wiceprzewodniczący RP

Ma 88 tys. oszczędności. Nie ma 
żadnego domu i mieszkania. Posiada 

także gospodarstwo bez zabudowy o 
powierzchni 1,22 ha wartości 18.800 
zł (grunty orne i las). Radna w 2017 
roku otrzymała ponad 22 tys. zł eme-
rytury. Świadczenia ZFŚS z ZSR w 
Sędziejowicach wynosiły 448 zł. 
Jako radna zarobiła ponad 8 tys. (750 
zł miesięcznie). Za wynajem miesz-
kania małżeństwo otrzymało ponad 
10 tys. zł. Radna jeździ oplem agila z 
2010 roku. W 2011 zaciągnęła kredyt 
hipoteczny na zakup prawa do lokalu 
w wysokości 100 tys. zł. 

oprac.: mil.Robert  Jan Majczyk

Barbara Potasiak

Barbara Potasiak
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W Polsce trwała dyskusja nad sen-
sownością wydawania gazet przez 
samorządy. Wątpliwości do treści 
publikowanych przez tego typu pi-
sma wyraża Adam Bodnar, rzecz-
nik praw obywatelskich. Kilkakrot-
nie zwrócił się do rządu z prośbą o 
wprowadzenie ustawowego zakazu 
wydawania przez samorządy gazet. 

- Władze samorządu terytorialne-
go nie powinny wydawać prasy, ale 
jedynie biuletyny z obiektywnymi in-
formacjami i komunikatami urzędo-
wymi - uważa Adam Bodnar. 

Od 2011 roku na terenie powiatu 
łaskiego istnieje samorządowe pi-
smo, czyli znana wszystkim „Pano-
rama Łaska”. Zawiera treści istotne 
dla mieszkańców, tj. planowane czy 
przeprowadzone inwestycje, relacje 
z wydarzeń kulturalnych, informacje 
o wprowadzonych uchwałach. 

„Panorama Łaska jest bezpłatnym 
periodykiem wydawanym przez 
samorządy powiatu łaskiego. Jest 
ona wydawana raz w miesiącu w 
postaci odrębnych zeszytów obję-
tych wspólnym tytułem w nakładzie 
2.700 egzemplarzy. „Panorama Ła-
ska” stanowi pismo informacyjno-
-publicystyczne o charakterze lokal-
nym, a swym zasięgiem obejmuje 
większość gmin powiatu łaskiego. 
Na jej łamach znajdują się informa-
cje o zamierzeniach gospodarczych, 
jak również treści o działalności kul-
turalnej, twórczej oraz edukacyjnej” 
- tak zdefiniowany jest tytuł na stro-
nie internetowej rzgowskiego magi-
stratu. 

Panorama Łaska doskonale spełnia 
swoją rolę informacyjną. Niestety, 
do biuletynu jej daleko. Miesięcznik 
często określany jest mianem tuby 
propagandowej łaskiej władzy. Mie-
sięcznik aż roi się od zdjęć włoda-
rzy. Gabriel Szkudlarek lansuje się 
również dzięki rubryce pt. „Zdaniem 
burmistrza”. Włodarz przeznacza 
całą stronę na swoje przemyślenia 
dotyczące m.in. spraw gminy, ale 
również sytuacji w Polsce. Bur-
mistrz przedstawia swoje zdanie na 
tematy, które w danym momencie 
uważa za istotne. 

W ostatnim wydaniu periodyku 
burmistrz przedstawił swoje zdanie 
na temat trojga mieszkańców, którzy 
odważyli się na skrytykowanie ła-

Do czego służy gazeta 
samorządowa?

skich władz. Jak doskonale wiemy, 
Gabriel Szkudlarek na krytykę nie 
jest odporny, co dziwi, ponieważ od 
kilkunastu lat pełni swoją funkcję. 
Niejednokrotnie przekonaliśmy się, 
że w stosunku do osób, które śmiały 
wyrazić swoje niepochlebne zdanie, 
burmistrz jest, delikatnie ujmując, 
uszczypliwy. Niestosowne komen-

tarze kieruje również w stronę nie-
zależnych mediów, jakim jest „Mój 
Łask”. By upokorzyć redaktora 
naczelnego pisma podczas spotka-
nia noworocznego, przy pełnej sali 
gości, Gabriel Szkudlarek celowo 
„zapomniał” imienia dziennikarki, 
chociaż tę funkcję pełni od blisko 
czterech lat i ma stały kontakt z wło-

darzem. Lubi natomiast chwalić inne 
media, które z urzędu otrzymują 
płatne zlecenia. „Mój Łask” jest już 
przyzwyczajony do specyficznego 
kontaktu z burmistrzem. Nic już nas 
nie zdziwi i zachowanie burmistrza 
bierzemy na klatę. W końcu nie je-
steśmy tutaj dla niego, a mieszkań-
ców, naszych Czytelników, którzy 

Tytuły wydawane przez samorząd powinny być biuletynami informacyjnymi, 
a nie narzędziem do przekazywania prywatnych przemyśleń. Tymczasem ostatnie 
wydanie „Panoramy Łaskiej” oburzyło niektórych. Powodem były niewybredne 
komentarze burmistrza pod adresem mieszkańców. 
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chętnie sięgają po niezależne pismo. 

Boi się tylko Boga

W niemałym szoku byli jednak 
bohaterzy ostatnich przemyśleń bur-
mistrza. Gmina Łask to nie metro-
polia i nawet, nie używając imion i 
nazwisk, łatwo domyślić się, o kogo 
chodzi. Szkudlarek dał upust emo-
cjom w ich kierunku, co spotkało się 
z krytyką i zrodziło pytania wśród 
niektórych mieszkańców. Do czego 
służy samorządowa gazeta, która 
przecież wydawana jest za pieniądze 
podatników? 

Warto jednak wrócić do wątpliwej 
jakości artykułu burmistrza. Po kil-
ku miesiącach odnosi się on do wy-
borów samorządowych. Szkudlarek 
wysnuwa śmiałe tezy, zapominając 
jednak, że nie uzyskał on znacznego 
poparcia społeczności, a ze swoim 
konkurentem wygrał zaledwie o pro-
cent. Najwidoczniej mężczyzna nie 
wyciągnął stosownych wniosków, 
że nie jest już na fali popularności i 
coraz więcej mieszkańców jest nie-
zadowolonych z jego rządów. Noto-
wań zapewne nie podniosą takie ar-
tykuły. Tekst publikujemy w całości, 
by zapoznać (lub jeszcze raz przy-
pomnieć) sposób, w jakim burmistrz 
zwraca się do swoich mieszkańców. 

„Otóż była u mnie pani interesant-
ka i po omówieniu interesującej ją 
sprawy wróciła do minionej kampa-
nii wyborczej. Powiedziała, że nie 
jest w stanie zrozumieć tej nieby-
wałej agresji w wydaniu „młodego 
pana T.” oraz „tej pani z rynku” - to 
określenia pani interesantki. Odpo-
wiedziałem, że ci państwo niczym 
mnie nie zaskoczą, natomiast ich 
działalności kampanijnej nie znam i 
dobrze mi z tym. Do dziś mam ko-
pie „twórczej” pracy obojga państwa 
dotyczącej rynku, jak to wszystko 
było źle, łącznie z tym, że nie ma 
przyłączy wod.-kan. dla ogródków - 
tak więc negowano oczywiste fakty. 
Finał znany - pierwsza nagroda w 
województwie i w kraju za najlepiej 
zrewitalizowaną przestrzeń publicz-
ną. Żyję w głębokim przeświadcze-
niu, że przyzwoitość zawsze będzie 
razić tych, którym mówiąc oględnie, 
sporo w życiu nie wyszło. To jest 
ich problem, ich może nawet ból, 
ale niech zachowają pewien umiar 
w krytyce innych, niech zauważą 
swoje błędy. Kampania wyborcza 
to jednak ciekawe doświadczenie. 
Demagogią niewiele się wskóra. 
Zarzucano, że inwestycje ruszyły 
dopiero w roku wyborczym. Oczy-
wiste dowody pomijano, kończąc 
dyskusję konstatacją - wyborcy oce-
nią i zdecydują. Wyborcy ocenili i 
zdecydowali, nasz komitet uzyskał 7 
mandatów do Rady Miejskiej, komi-
tet adwersarza nie uzyskał żadnego 
mandatu. Od wyborów samorządo-
wych uaktywniła się niedoszła rad-
na, która szkalowaniem, ironią, a 
nawet groźbą wymusza wybudowa-
nie natychmiast drogi wewnętrznej 
służącej kilku rodzinom, przy któ-
rej mieszka, no bo koło burmistrza 
droga jest, a ona musi czekać. Na 
taką argumentację odpowiadam, że 
burmistrz i kilkuset innych miesz-

kańców czekało na drogę dziesiąt-
ki lat (najstarsi nawet 80 - co nie 
znaczy, że zainteresowani Państwo 
będą tak długo czekać), podczas gdy 
owa pani czeka lat 3. Drogę tę prze-
mierza co najmniej 20 razy więcej 
użytkowników (w tym autobusy), 
niż drogę dojazdową. Nie będę już 
rozwijał wątku zebrania wiejskie-
go, gdzie wywołano ostrą wymianę 
zdań, gdy kandydatka na radną za-
kwestionowała potrzebę budowy 
zjazdu przy świetlicy czy budowę 
drogi w Wesółce, o czym zresztą de-
cydowali mieszkańcy przeznaczając 
fundusze sołeckie. Gmina Łask to 31 
sołectw, szkoły, przedszkola, komu-
nikacja miejska i szereg innych nie 
mniej ważnych zadań. Rada Miejska 
i ja staramy się kolejno te zadania 
jak najlepiej wykonywać. A jedno 
z tych zadań to pilne przedłużenie 
wodociągu i kanalizacji na tym sa-
mym osiedlu w Orchowie, tak aby 
kolejni mieszkańcy mogli korzystać 
z dobrodziejstwa, z którego inni już 
korzystają. I jeszcze jedno bać, to ja 
się boję już tylko Pana Boga”.

O ironio, w dalszej publikacji bur-
mistrz wspomina o mowie niena-
wiści (w temacie śmierci prezyden-
ta Gdańska), a sam w stosunku do 
mieszkańców używa stwierdzenia, 
że przyzwoitość ich razi, bo w ży-
ciu sporo im nie wyszło. Jak nazwać 
to inaczej, niż po prostu hejtem. W 
jednym zdaniu włodarz podważa 
ich przyzwoitość i moralność oraz 
sugeruje, że są życiowymi nieudacz-
nikami, a wszystko to za pieniądze 
podatników. 

- Trudno nawet skomentować po-
stępowanie osoby pełniącej funkcję 
urzędnika państwowego. Co to w 
ogóle miało być i czemu miało słu-
żyć? - pyta jedna z mieszkanek na 
forum internetowym. 

Inny internauta wspomina słowa 
radnego miejskiego, który określił 
burmistrza erudytą. 

- Nie wiem, ile książek przeczytał 
ten Pan, ale szkoda, że niewiele się z 
nich nauczył w zakresie dobrego wy-
chowania - dodał mężczyzna. 

Kolokwialnie mówiąc, burmistrz 
Szkudlarek pojechał po bandzie. 
Trudno dziwić się mieszkance, która 
walczy o utwardzenie drogi. Podczas 
tej pogody nawierzchnia zamienia 
się w błotną breję. Niemożliwe jest 
przejść tam suchą nogą, a na dziu-
rach można zerwać sobie zawiesze-
nie. Nie wspominając już o przeje-
chaniu rowerem przez takie wertepy. 

Pani „niedoszła radna” (jak okre-
śla ją Gabriel Szkudlarek) póki co 
nie chce wypowiadać się na temat. 
Mówi, że jest zszokowana taką tre-
ścią artykułu. Liczy, że włodarza 
ruszy sumienie i przeprosi za tak 
niewybredny tekst. 

Mieszkańcy na swoich prywat-
nych kontach internetowych już 
komentują śmiałe artykuły Gabrie-
la Szkudlarka. Jeden z mężczyzn 
stwierdził, że nie obchodzi go zda-
nie Pani, która przyszła do burmi-
strza. Pyta, jaki to ma wpływ na 
funkcjonowanie gminy. Pragnie 
również przypomnieć, że burmistrz 
jest „zatrudniony” przez mieszkań-

ców i prywatne zdanie burmistrza 
go nie interesuje, a zwłaszcza w 
gazecie finansowanej z podatków, 
która de facto powinna być infor-
matorem. 

Burmistrz ugryzł w rękę 

Na oficjalną odpowiedź odważył 
się Radosław Turowiecki, społecz-
nik, kandydat na radnego. poczuł 
się zobowiązany do skomentowania 
artykułu, ponieważ uważa, że wspo-
mniany „młody pan T.” to właśnie on. 

„Tak sobie to czytam i myślę, że 
najlepszym wyjściem w odniesieniu 
do tych bzdur byłoby nie zabierać 
głosu. Jednak w obliczu mowy nie-
nawiści, jaką po paru miesiącach 
odgrzewa Pan Szkudlarek, nie da się 
milczeć. Widzę, że w Łasku nie ma 
innych ważnych społecznie tematów, 
którymi powinien burmistrz dzielić 
się z mieszkańcami jak żałosne pod-
sumowanie wyborów. Przypomnę 
tylko Panu, że wybory to wybory. 
Zachowałem się jak przyzwoity czło-
wiek i złożyłem Panu osobiście gra-
tulacje. Od wyborów nie napisałem 
żadnego komentarza. Jak dojrzały 
człowiek uszanowałem wynik wybor-
ców. Nigdy nie odniosłem się per-
sonalnie do burmistrza, ale jak sam 
Pan Burmistrz raczył stwierdzić do 
takich czy innych działań. Pan Bur-
mistrz jednak tego nie rozumie i nie 
widzi, a organizując sobie osobiste 
wycieczki i oceny mojej osoby i mo-
jej rodziny pokazuje swą wartość. 
Cyt. „Żyję w głębokim przeświad-
czeniu, że przyzwoitość zawsze 
będzie razić tych, którym mówiąc 
oględnie, sporo w życiu nie wyszło. 
To jest ich problem, ich może nawet 
ból, ale niech zachowają pewien 
umiar w krytyce innych, niech za-
uważą swoje błędy”. Kto dał Panu 
Burmistrzowi prawo oceniania in-
nych, ich rodzin, powodzeń lub nie-
powodzeń życiowych? Za kogo Pan 
Burmistrz się uważa? I tym zdaniem 
pokazał Pan, że nie jest przyzwo-
itym człowiekiem. Za te słowa ocze-
kuję od Pana Burmistrza przepro-
sin. Mnie i mojej rodziny. Człowiek 
honoru po takiej wpadce podał-
by się do dymisji, ale na to liczyć 
mieszkańcy nie mogą z oczywistych 
powodów. Drugi raz w życiu mimo 
własnych uprzedzeń wyciągnąłem 
do Pana Burmistrza rękę i drugi raz 
tą rękę Pan Burmistrz ugryzł. Sza-
nowni mieszkańcy miasta Łask. Od 
wyborów samorządowych współ-
pracowałem z radnymi miasta Łask 
w paru pomysłach, których celem 
było rozpropagowanie miasta, gmi-
ny i powiatu w kraju i na świecie. 
Liczyłem na współpracę, ale w tym 
układzie nie da się. Szanowni kole-
dzy samorządowcy, z uwagi na po-
wyższe wycofuję się z pomocy, którą 
zaoferowałem. Proszę wszystkich o 
wyrozumiałość” - pisze w przesła-
nym oświadczeniu. 

Z tego, co udało nam się dowie-
dzieć, Łask stracił niebywałą szansę 
na promocję. Nie jest tajemnicą, że 
Radosław Turowiecki jest kapita-
nem Wojska Polskiego. Bazując na 
tym, miał kilka pomysłów na dzia-
łalność promocyjną Łasku. 

Konkurencja 
dla wolnych mediów

Przy takiej dyskusji grzechem by-
łoby nie wspomnieć opinii mediów 
lokalnych czy ogólnopolskich na 
temat wydawania gazet samorzą-
dowych. Dużą rolę odgrywa tutaj 
wspomniany wcześniej Adam Bod-
nar, rzecznik praw obywatelskich. 
„W mojej ocenie niedopuszczalne 
jest łączenie przez władze samorzą-
du terytorialnego funkcji biuletynu 
informacyjnego organu administra-
cji z funkcją niezależnej prasy, któ-
rej jednym z głównych zadań jest 
sprawowanie społecznej kontroli 
(tzw. public watchdog) nad działa-
niem władz lokalnych. Uzurpowanie 
przez biuletyny samorządowe roli 
gazet wiąże się niejednokrotnie z 
utrudnianiem dostępu do informacji 
dziennikarzom prasy prywatnej, co 
jest podważeniem fundamentalnej 
zasady wolności słowa i prawa do-
stępu obywateli do informacji pu-
blicznej” – pisał rzecznik do wice-
premiera Glińskiego.

Cytując Rzeczpospolitą: „Praktyka 
ta budzi wątpliwości rzecznika także 
z punktu widzenia zgodności z art. 20 
i art. 61 Konstytucji RP, ponieważ sa-
morząd wydaje swoje pismo w ode-
rwaniu od zasad rynkowych, z po-
mocą środków publicznych oraz przy 
wsparciu urzędników, którzy redagu-
ją je podczas pracy. Jeśli wicepremier 
Gliński uzna powyższe argumenty i 
przygotuje zmianę prawa prasowego, 
wówczas pisma samorządowe będą 
musiały przejść przemianę”. 

Sporo dyskutuje się również nad 
tematem płatnych reklam umiesz-
czanych w tego typu periodykach. 
W gminie Łask taka praktyka miała 
miejsce, jednak już od kilku lat „Pa-
norama Łaska” zaprzestała publiko-
wania płatnych ogłoszeń. Niestety, 
w wielu innych tego typu tytułach, 
ta praktyka jest stosowana, co jest 
nierówną konkurencją w stosunku 
do lokalnych gazet. 

W 2014 roku Regionalna Izba 
Obrachunkowa we Wrocławiu ja-
sno stwierdziła, że gazety wyda-
wane przez gminy nie mają prawa 
zamieszczać reklam, ogłoszeń i 
publikować tekstów o charakterze 
politycznym: „Publikowanie płat-
nych reklam i ogłoszeń przez gazetę 
gminną nie stanowi realizacji za-
dania publicznego. Nie jest zgodne 
z zasadą subsydiarności. Na rynku 
lokalnym istnieje prasa prywatna, 
która z powodzeniem wykonuje 
to zadanie i dla której prasa gmin-
na stanowi konkurencję - jeszcze 
większą, gdy jest bezpłatna-twierdzi 
RIO. Izba odniosła się również do 
publikowania tekstów politycznych, 
krytykujących opozycję: „Ukazywa-
nie opozycji w negatywnym świetle 
zaspokaja potrzeby wyłącznie ich 
przeciwników politycznych”.

Czy gazety samorządowe zmienią 
się w biuletyny? Do tego pewnie dłu-
ga droga. Niemniej jednak, powinny 
być uregulowane przepisy w kwestii 
artykułów, które służą tylko i wyłącz-
nie władzom samorządowym. 

Milena Chmielewska
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Od pewnego czasu rodzice przed-
szkolaków z „Misiaczka” toczą bój 
o przywrócenie kuchni do placów-
ki. Według nich, dostarczane jedze-
nie dla ich dzieci jest chłodne, a co 
za tym idzie mało smaczne. Bywały 
również sytuacje, gdzie maluch nie 
otrzymał porcji ryby, bo po prostu jej 
zabrakło. Rodzice uważają, że taki 
system się nie sprawdza. Obiady do-
noszone są z pobliskiego PP nr 1, bo 
tam w wakacje przed rokiem szkol-
nym 2017/2018 przeprowadzono mo-
dernizację kuchni. 

- Ponieważ Przedszkola numer 1 i 3 
znajdują się w bezpośrednim sąsiedz-
twie, dobrym rozwiązaniem organi-
zacyjnym jest przyrządzanie posiłków 
w jednej dobrze wyposażonej kuchni. 
Przeprowadzone kontrole z ramienia 
organu prowadzącego wykazały, że 
posiłki w kuchni PP nr 1 przygotowa-
ne są prawidłowo, zgodnie z norma-
mi żywieniowymi dla dzieci w wieku 
przedszkolnym zarówno pod wzglę-
dem jakościowym, jak i ilościowym. 
Dostarczane obiady mają właściwą 
temperaturę. Porcje przygotowywane 
są po podaniu przez PP 3 ilości dzie-
ci w danym dniu, uwzględniane są też 
porcje dodatkowe - tłumaczy Gabriel 
Szkudlarek, burmistrz Łasku. 

Włodarz odnosi się również do kwe-
stii chłodnych posiłków. Twierdzi, że 
podczas kontroli przez organ pro-
wadzący zauważono, że pracownik 
przedszkola nr 3 nakładał w tym sa-
mym czasie pierwsze i drugie danie. 

- Wiadomo, że skutkowało to tym, 
że dziecko po zjedzeniu zupy, miało 
zimne drugie danie. Fakt ten odnoto-
wano w protokole i wydano zalecenie 
odnośnie prawidłowego wydawania 
obiadu - kolejności dań. Fakt ten 
został także potwierdzony przez dy-
rektor PP 3 podczas spotkania z rad-
nymi. Zdarzenie związane z wystąpie-
niem braku ryby należy przypuszczać, 
że wystąpiło w wyniku podania przez 
PP 3 mniejszej liczby dzieci niż fak-
tycznie obecnych w przedszkolu w 
tym dniu. Jednak bardzo bliskie są-
siedztwo placówek pozwoliło napra-
wić błąd, to jest dostarczono rybę, a 
więc wszystkie dzieci ją otrzymały. 
Wprowadzone rozwiązanie jest do-
bre, ale jego właściwe funkcjono-
wanie wymaga dobrej współpracy 
pracowników i dyrektorów PP 3 i PP 
1. Odbyłem rozmowę z dyrektorami 
przedszkoli Anną Krzymińską (PP 3) 
i Violettą Dygasińską (PP 1) i zosta-
łem zapewniony o woli współpracy 
Pań - dodaje włodarz. 

Burmistrz optuje za tym rozwią-
zaniem, jednak rodzice mają ciągle 
wątpliwości. Nie rozwiało ich spo-
tkanie z burmistrzem. Napisali więc 
petycję do Rady Miejskiej, a podczas 
sesji chcieli przedstawić swój punkt 
widzenia. Niestety, nie było im to 
dane. Warto również wspomnieć o 
absurdalnej formule zabierania głosu. 
Rodzice, żeby się wypowiedzieć, mu-
sieli poprosić radnego o przekazanie 
swojego głosu. Radny Rafał Szym-
czyk chciał to zrobić, ale przewodni-
czący Robert Bartosik był przeciwny. 
Radny nie dawał za wygraną i zauwa-
żył, że zgodnie ze statutem może to 
zrobić. Przewodniczący był jednak 
nieugięty i stwierdził, że i tak w osta-
teczności to on decyduje, kto i kiedy 
zabiera głos, co również mówi statut. 

- Nie ma takiej potrzeby. Sprawa 
będzie rozpatrywana na komisji. Po-
wrócimy do niej na sesji zwyczajnej 
- powiedział przewodniczący. 

Jest to dość dziwna praktyka. W 
podłódzkim Rzgowie mieszkańcy 
mogą wypowiadać się bez ograniczeń 
w punkcie: sprawy różne. Jest dla nich 
przygotowana nawet specjalna mów-
nica. Przewodniczący nie przestrzega 
również sztywno regulaminu, a zain-
teresowani przedstawiają swój punkt 
widzenia nawet kilkakrotnie. To prze-
jaw szacunku oraz transparentności.

W sprawie przedszkola głos zabrał 
również burmistrz, który stwierdził, 
że prośba kuchni w placówce to… 
urojona zachcianka. 

- Państwo wybaczą, ale każdy wie 
doskonale, jakie są oczekiwania 
mieszkańców w różnych zakresach. 
My musimy wybierać, co jest pilne, 
co jest ważne, co w pierwszej kolej-
ności powinniśmy załatwiać. Ja nie 
będę ulegał jakimś kompletnie nie-
uzasadnionym naciskom. Są dwa 
przedszkola. Jedno obok drugiego 
jest położone 20 metrów i teraz ktoś 
sobie zażyczył, żeby z innych bardzo 
potrzebnych zrezygnować, bo na siłę 
musi być kuchnia. To jest kpina to-
talna, żeby dyrektorki nie mogły się 
ze sobą porozumieć. Tym bardziej że 
najprawdopodobniej zawiniła dyrek-
torka tego przedszkola, gdzie zabra-
kło trzech rybek. Codziennie rano jest 
ustalana ilość dzieci i pod tę ilość są 
przygotowywane posiłki. Zawsze jest 
jakaś rezerwa, żeby dzieci nie były 
głodne. Kolejny argument, że po-
siłki są zimne, żeby burmistrz o tym 
decydował, to po prostu jest wstyd. 
Posłałem kontrolę i co się okazało? 
Dziecku nalewa się zupę i jednocze-
śnie serwuje drugie danie - mówił 
burmistrz.

Gabriel Szkudlarek dodał, że dy-
rektorka placówki zaprzeczyła ja-

koby dwa dania były podawane jed-
nocześnie. Dopiero po rozmowie z 
panią naczelnik potwierdziła, że tak 
było. Następnie zwrócił się do rodzi-
ców, którzy byli obecni w sali obrad. 

- Państwo u mnie byli, złożyli pe-
tycję i otrzymali jednoznaczną od-
powiedź. Proszę pamiętać o jednej 
rzeczy. Część radnych do dzisiaj 
ma do mnie pretensje, że stołówki w 
szkołach nie zostały zlikwidowane, 
bo dałoby to znaczną oszczędność. 
Dyrektorzy przekonywali mnie, pani 
dyrektor z Kolumny mówiła, że jak 
stołówki zostaną zlikwidowane, to ca-
tering oczywiście, że przyjedzie, ale 
leje wyliczoną porcję zupy i koniec. 
Natomiast w stołówkach bardzo czę-
sto się zdarza, że taki młody człowiek 
jest trzy lub cztery razy, dostaje tę 
zupę bez ograniczeń, zje tego chleba, 
ile potrzebuje i to dziecko jest chociaż 
jeden raz w ciągu doby nasycone. My 
te potrzeby dostrzegamy, ale to nie 
znaczy, że jakimś takim, przepraszam 
bardzo, ale urojonym zachciankom 
będę ulegał - dodał burmistrz. 

Sprawa rozpatrywana będzie na ko-
misji skarg i petycji 5 lutego. Dele-
gacja rodziców została na nią zapro-
szona. O sprawie będziemy jeszcze 
informować.

Chmiel.
foto: Gmina Łask

Rodzice niedopuszczeni 
do głosu
Rodzicie dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 chcieliby, żeby kuchnia wróciła do placówki. 
Według nich przynoszenie obiadów w termosach nie jest dobrym rozwiązaniem. Swoje sta-
nowisko chcieli przedstawić podczas sesji, ale nie zostali dopuszczeni do głosu. 
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 Od wyborów minęło zaledwie 3,5 
miesiąca, a mieszkańcy już zaczynają 
rozliczać burmistrza z obietnic wybor-
czych, które złożył. Szczególnie intere-
suje ich ta związana ze zmniejszeniem 
opłat za wodę i ścieki. W kampanii wy-
borczej kontrkandydaci Gabriela Szku-
dlarka mówili o horrendalnej cenie 
wody i ścieków. Na debacie samotni 
mieszkańcy podnosili kwestię wysokiej 
ceny za odbiór odpadów. Porównywali 
również ceny wody i ścieków z ościen-
nych miejscowości, gdzie Łask wypadł 
blado. Byli również zbulwersowani 
corocznym podnoszeniem cen wody i 
ścieków. Również teraz odbieramy te-
lefony z pytaniami, kiedy mieszkańcy 
mogą spodziewać się obniżki cen za 
wodę, ścieki oraz śmieci. 

Burmistrz przedstawił konkretną 
deklarację i jako człowiek honorowy 
musi się z niej wywiązać. Będzie to 
ciężkie zadanie, ponieważ w całym 
kraju odnotowuje się wzrost cen za te 

Obietnice jeszcze niespełnione

media. Korzystając z okazji podpyta-
liśmy burmistrza, na jakim etapie jest 
realizacja tego zadania. 

- Możliwość wprowadzenia obniżki 
cen za wodę i ścieki jest analizowana 
przy udziale Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, poprzez które 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Łasku otrzyma-
ło dofinansowanie na ogromne za-
danie inwestycyjne. Rzecz musi być 
tak przeprowadzona, aby nie odbiło 
się to negatywnie na dofinansowaniu 
pieniędzmi unijnymi inwestycji – od-
powiedział wymijająco burmistrz. 

Kolejną kwestię, którą poruszy-
liśmy była cena odpadów. Gabriel 
Szkudlarek co prawda nie obiecał, 
że odpłatność za nie zmniejszy się. 
Jednak wyraźnie podkreślił, że po 
konsultacji z mieszkańcami wypra-
cuje korzystną taryfę opłat za odbiór 
odpadów. To niezwykle trudne zada-
nie, bo jak wiadomo w całej Polsce 

W kampanii wyborczej padło wiele deklaracji. Mieszkańcy szczególnie zapamiętali te 
związane ze zmniejszeniem opłaty za wodę i ścieki oraz konsultacje w sprawie opłat 
za odbiór śmieci. 

samorządy zmagają się z podwyżka-
mi opłat. Wszędzie odnotowuje się 
podwyżkę. Sąsiednia gmina Buczek 
boleśnie odczuła wyniki przetargu i 
zmianę odbiorcy. 

- Przetarg wygrała nowa firma Wy-
wóz Nieczystości oraz Przewóz Ła-
dunków Wiesław Strach z Częstocho-
wy, która złożyła najtańszą ofertę, ale 
okazało się, że oferta ta jest o 250% 
wyższa od dotychczasowej. Przyjmu-
jąc tę ofertę, opłata za odpady komu-
nalne musiałaby wynosić 21,30 od 
osoby za segregację. Jednakże Rada 
Gminy na sesji w dniu 18 grudnia 
ubiegłego roku przychyliła się do 
mojej propozycji obniżenia opłaty do 
kwoty 10zł od osoby (odpady segre-
gowane). Przy czym gmina dołoży 
do każdego mieszkańca 11,30 zł, a 
będzie to i tak duży wydatek dla gmi-
ny - tłumaczy Bronisław Węglewski, 
wójt gminy Buczek. 

Być może Łask również skorzysta 

z takiego rozwiązania. Burmistrz za-
znacza jednak, że nie obiecywał żad-
nej obniżki cen za śmieci. 

- Pytanie dotyczące obniżki cen za 
odbiór odpadów jest manipulacją. 
Nigdy nie sugerowałem obniżki cen 
w tym zakresie. Przeciwnie, dawa-
łem przykłady gmin, które rozstrzy-
gały przetargi i wszędzie te ceny były 
wyższe. Jedyną obietnicą składaną 
przeze mnie w sprawie śmieci było to, 
że będą organizowane spotkania kon-
sultacyjne z mieszkańcami w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalania tej opłaty – mówi 
samorządowiec. 

Nie da się jednak ukryć, że w wy-
borczej ulotce wspominał o korzyst-
nej taryfie. Za korzystną taryfę miesz-
kańcy na pewno nie będą uważać 
podwyżki cen. Gabriela Szkudlarka 
czekają więc pracowite miesiące. 

Chmiel.

Dziewczyny w ramach programu 
„Zwolnieni z teorii” organizują pro-
jekt społeczny pt. „Akcja-Reakcja”. O 
platformie Zwolnieni z Teorii, jak to 
w życiu bywa, dowiedziały się przez 
przypadek. Jedna z dziewcząt uczy 
się w III LO w Łodzi. W placówce 
pojawił się przedstawiciel platformy. 
Wytłumaczył, że każdy może stwo-
rzyć swój projekt społeczny. Strona 
każdemu projektowi przydziela także 
mentorów, którzy wspierają projekty 
i pomagają w rozwiązywaniu proble-
mów z nimi związanych.

Natalia Hajdukiewicz od razu po-
wiadomiła swoje koleżanki. Tak roz-
poczęła się przygoda z projektem.

- Wszystkie interesujemy się pierw-
szą pomocą przedmedyczną, prze-
szłyśmy kursy z tego zakresu oraz 
brałyśmy udział w zawodach na eta-
pie wojewódzkim w tej dziedzinie, or-
ganizowanych przez Polski Czerwony 
Krzyż. Jak tylko dowiedziałyśmy się o 
platformie, od razu wiedziałyśmy, na 
jaki temat zrobimy projekt społeczny. 

W społeczeństwie panuje znieczulica,
a one chcą uczyć pierwszej pomocy

Zauważyłyśmy, że w społeczeństwie 
panuje pewna znieczulica i ludzie 
boją się i też nie wiedzą, jak reagować 
w sytuacji zagrożenia. Chciałybyśmy 
chociaż w pewnym stopniu zwalczyć 
ten problem i pomóc ludziom prze-
zwyciężyć strach - tłumaczą. 

Podczas lekcji w szkołach chcą 
uświadomić dzieciom oraz młodzie-
ży, że pierwszej pomocy nie należy 
się bać.

- Podczas zajęć będziemy miedzy 
innymi pokazywać, jak należy za-
dzwonić po odpowiednie służby, jak 
układać poszkodowanego w pozycji 
bocznej bezpiecznej i jak wykonać 
resuscytację krążeniowo-oddechową. 
Przede wszystkim chcemy uświado-
mić społeczeństwu, że nawet naj-
mniejsza pomoc jest w stanie ura-
tować komuś życie i nie należy się 
obawiać udzielania pomocy - dodają.

Pierwsze warsztaty już 6 lutego w 
ZSO w Kolumnie.

foto: zbiory prywatne

Inicjatywa godna pochwały. Karolina Buss, Natalia 
Hajdukiewicz oraz Kaja Kowalska chcą edukować 
społeczeństwo, jak reagować w sytuacjach 
zagrożenia życia.
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29 stycznia około godz. 6.00 w miejscowości 
Patoki (gm. Widawa), na drodze powiatowej, do-
szło do wypadku z udziałem mitshubishi carisma. 
Prawdopodobnie w wyniku niedostosowania pręd-
kości do warunków panujących na drodze kierują-
cy pojazdem uderzył w drzewo.

 Strażacy, by ewakuować poszkodowanego, 
musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydrau-
licznego, przecinając i rozpierając konstrukcję 
samochodu. Poszkodowany 36-latek został prze-
transportowany do szpitala. 

W działaniach udział brały 3 zastępy straży po-
żarnej w sile 12 ratowników. 

foto: straż

Groźny wypadek
w Patokach
Kierowca nie dostosował prędkości 
do warunków panujących na drodze 
i wbił się w drzewo. Trafił do szpitala. 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
przegłosowano kwestię bezgotów-
kowej opłaty za podatek rolny, leśny 
oraz od nieruchomości. Dotychczas 
taką opłatę pobierał sołtys wsi. W 
uzasadnieniu uchwały można prze-
czytać, że za rezygnacją z poboru 
podatku w drodze inkasa przema-
wiają: możliwość wprowadzenia 
indywidualnych rachunków banko-
wych dla podatników, wykonywanie 
przelewów w dowolnym banku lub 
placówce finansowej, regulowanie 
płatności za podatki bez opłat ma-
nipulacyjnych w banku Pekao SA 
(oddział Łask), kartą płatniczą czy 
telefonem w urzędzie, szybkie ewi-
dencje oraz brak konieczności zaku-
pu kwitariuszy. 

Temat omawiano także podczas 
sesji Rady Miejskiej. Radni Zjedno-
czonej Prawicy zauważyli, że taki 
sposób płatności może sprawić pro-
blem osobom starszym, które mają 
problem, by wyjść z domu i pojechać 
do miasta, a nie potrafią obsługiwać 
internetu. 

- Podzielamy tę obawę. Kiedy 
wprowadzaliśmy konta indywidual-
ne na gospodarkę opłatami również 
pojawiła się taka wątpliwość. Osoby, 
które mieszkają na wsi, poradziły so-
bie - powiedziała Anna Głowińska, 
skarbnik. 

Radna Aleksandra Kolasa zauwa-
żyła, że wprowadzenie płatności bez-
gotówkowej może również umniej-
szyć rolę sołtysa. Dzięki pobieraniu 
opłat ma on stały kontakt z mieszkań-
cami, którzy dzielą się z nim różny-
mi problemami. Ponadto pracując w 
KRUS-ie, wie, że ponad 35% wypłat 
opiera się w formie gotówkowej. 

- Owszem, idziemy z duchem czasu, 
ale obszary wiejskie są pełne ludzi 

Za podatek bezgotówkowo
Kończy się rola inkasenta podatku w gminie Łask. Już niebawem za opłaty będziemy płacić bezgotówkowo. 
Taki sposób nie wszystkim się spodobał. Niektórzy radni obawiali się o osoby starsze. 

samotnych, schorowanych, które nie 
mają się jak z tej wsi ruszyć. Roz-
mawiałam z sołtysami, mam z nimi 
kontakt i z tego rozwiązania ani oni, 
ani ludzie na wsi nie są zadowoleni. 
Uważam, że jeżeli w kraju operujemy 
pieniądzem w formie gotówki, to dla-
czego przymuszamy ludzi do obrotu 
bezgotówkowego. Ja będę głosowała 
przeciwko - powiedziała. 

Głos w tej sprawie zabrał burmistrz 
Gabriel Szkudlarek, który w tej 
kwestii myśli inaczej. Uważa, że wła-
śnie dzięki wprowadzeniu płatności 
bezgotówkowej sołtysi będą mogli 
bardziej skupić się na życiu wsi. We-
dle niego, wielu sołtysów było zmę-
czonych wizytami mieszkańców w 
ich domach, którzy chcieli zapłacić 
podatek.

- Idziemy z postępem. Staramy się, 
żeby mieszkańcy mieli ułatwiony do-
stęp. W taki sposób już od pięciu lat 
płaci się za gospodarkę odpadami. 
Tutaj nie mamy żadnych problemów 
- dodał burmistrz. 

Radni zauważyli również, że po-
winno się zorganizować zebranie, 
podczas którego wypowiedzieliby 
się sołtysi oraz mieszkańcy, jaki spo-

sób bardziej im się podoba. 
- Jeżeli będziemy wszystko bardzo 

szeroko konsultować z mieszkańcami, 
to się wtedy nic nie uchwali. Po to są 
wybrani radni, żeby podejmowali de-
cyzje - stwierdził Robert Bartosik, 
przewodniczący Rady Miejskiej. 

Natomiast radny Włodzimierz No-
wicki stwierdził, że nie możemy bać 
się zmian. Ludzie poradzili sobie z 
płatnościami za odpady, więc dadzą 
radę również w tej kwestii. A jeżeli 
będą mieli problem to pomogą sąsie-
dzi czy rodzina. 

- Uważam, że to nie jest jakimś 
większym problemem. Z tego co mi 
tutaj koledzy na boku mówią, to ge-
neralnie mieszkańcy przychodzą do 
nich do domu i im zaśmiecają chału-
pę - dodał radny. 

Takie tłumaczenie nie przekonało 
radnej Kolasy, która stwierdziła, że 
urzędnicy są po to, by ułatwiać życie 
mieszkańcom. Była jednak w mniej-
szości, a uchwała przeszła większo-
ścią głosów. Przeciwko wprowadze-
niu płatności bezgotówkowej byli: 
Aleksandra Kolasa, Andrzej Mara, 
Rafał Szymczyk, Przemysław 
Urban, Przemysław Sadziński.

Z następnej uchwały powinni być 
zadowoleni sołtysi. Radni bez więk-
szych dyskusji uchwalili podwyżki 
dla osób pełniących tę funkcję. Bę-
dzie ona wynosić 100 zł na kwartał. 
Ma być to rekompensata za brak po-
bierania opłat za podatek, za które 
otrzymywali wynagrodzenie. 

- Chcę bardzo mocno podkreślić, 
że my nie uzależniamy wysokości 
diet za uczestnictwo w sesji. W paru 
gminach obok diety otrzymuje sołtys 
tylko wtedy, kiedy jest obecny na se-
sji. Jak podliczyć wszystkie dochody, 
może okazać się, że nasze diety są 
najwyższe w okolicy i dobrze - podsu-
mował burmistrz Łasku. 

Chmiel. 

Handlowali 
papierosami 
bez akcyzy

Krajowa Administracja Skarbo-
wa wpadła na trop dwóch miesz-
kańców Łasku, którzy handlowali 
papierosami oraz tytoniem bez pol-
skiej akcyzy. 

Funkcjonariusze ustalili, że na tere-
nie Łasku sprzedawane są papierosy 
bez polskich znaków akcyzowych. 
Pierwszy wpadł 61-latek. W blasza-
nym magazynie należącym do niego 
odkryli 12.660 szt. papierosów bez 
akcyzy. Jak się okazało, mieszkaniec 
Łasku sprzedawał papierosy wprost 
z pomieszczenia wykorzystywanego 
jako magazyn legalnych towarów 
przeznaczonych na handel obwoźny, 
który prowadził na targowiskach.

Straty w podatku akcyzowym, któ-
re mógłby ponieść Skarb Państwa, 
gdyby papierosy trafiły do sprzedaży, 
wyceniono na ponad 14,5 tys. zł.

Zaledwie kilka dni później KAS 
ujawnił kolejną kontrabandę. 
Funkcjonariusze z sieradzkiej komór-
ki kontroli celno-skarbowej rynku po-
dejrzewali, że w jednym z mieszkań 
na łaskim osiedlu może mieć miejsce 
nielegalna sprzedaż wyrobów akcy-
zowych.

W trakcie kontroli wytypowanego 
lokalu, należącego do 58-letniego 
mężczyzny, funkcjonariusze odkryli 
5620 sztuk papierosów bez polskich 
znaków akcyzy oraz 0,5 kg tytoniu.

Właścicielowi towaru grozi grzyw-
na za narażenie Skarbu Państwa na 
stratę co najmniej 7 tys. Zł - na tyle 
Krajowa Administracja Skarbowa 
szacuje podatek akcyzowy od zatrzy-
manych wyrobów.

Mieszkańcom Łasku grozi więc 
wysoka grzywna. 
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Ku uciesze najmłodszych miesz-
kańców powiatu łaskiego wreszcie 
przyszła do nas prawdziwa zima. 
Dzieciaki już lepią bałwany oraz jeż-
dżą na sankach. Mniej zadowoleni są 
starsi mieszkańcy. O poranku, nie-
którzy przecierali oczy ze zdumienia 
i wzięli się za odśnieżanie.

Twardy śnieg spowodował, że sa-
mochody trzeba było wręcz odkopać 
spod białej warstwy. Nie lepiej było 
na drogach. Znośnie dało się przeje-
chać tylko przez główne trasy. Nie-
jeden kierowca nie mógł wyjechać 
sprzed bloku, z pomocą ruszali prze-

Piękna zima bez prądu
chodnie. To był jednak najmniejszy 
problem. Najgorzej śnieżycę przeżyli 
mieszkańcy wiosek.

W okolicach Łasku zabrakło prą-
du. Tak samo było w gminie Wida-
wa i Sędziejowice. W tej ostatniej 
miejscowości prądu nie było nawet 
w urzędzie. Pracownicy musieli rato-
wać się agregatami i dzięki nim praca 
instytucji nie została sparaliżowana, 
a interesanci zostali normalnie ob-
służeni. W gminie Sędziejowice po-
jawił się także problem z wodą. PGE 
działało na najwyższych obrotach, 
bo bez prądu zostało kilkanaście ty-

sięcy odbiorców z powiatów łaskie-
go i zduńskowolskiego oraz gminy 
Lutomiersk. Powodem były zerwane 
przez śnieg linie energetyczne oraz 
konary drzew, które spadły na nie. 
Fachowcy zapowiadali, że naprawa 
awarii potrawa kilka godzin. 

To był również pracowity dzień 
dla kierowców pługopiaskarek 
oraz strażaków. Pożarnicy inter-
weniowali kilkadziesiąt razy w 
związku ze złamanymi konara-
mi drzew oraz zerwanymi liniami 
energetycznymi. Odśnieżarki w 
dłoń wzięli również mieszkańcy 

domów, którzy odgarniali swoje 
posesje oraz chodniki. 

To nie był łatwy dzień dla wszyst-
kich, którzy musieli zmagać się z nie-
dogodnościami, jakie przyniosły nam 
intensywne opady śniegu. Trzeba jed-
nak przyznać, że biały puch stworzył 
piękny krajobraz. Cudowny widok w 
Kolumnie, gdzie śnieg przykrył koro-
ny drzew. Wszędzie było bajkowo i 
to jedyny pozytywny aspekt zimy w 
mieście.

milena
foto: Facebook

Prawdziwa zima zawitała do powiatu łaskiego i… narobiła sporo kłopotu. 
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Zmodernizowany i atrakcyjny 
system walki TSW - Triatlon Sztuk 
Walki spowodował, że w tym sezo-
nie możemy się pochwalić udany-
mi naborami. W egzaminie wzięło 
udział ponad 80 dzieci i młodzieży. 
W pierwszej kolejności były techniki 
kopane i uderzane, typowe dla karate 
Shidokan. Następnie uczestnicy mieli 
do zaliczenia pady, rzuty i obalenia 
typowe dla judo, zapasów i grap-
plingu. W ostatniej części egzaminu 
odbyły się walki sparingowe w grap-
plingu i karate Shidokan. 

- Jestem bardzo zadowolony ze 

Zdali na wyższe stopnie

swoich podopiecznych, którzy zdali 
na wyższe stopnie. Trzeba również 
podkreślić, że egzaminy trwały oko-
ło trzech godzin i większość uczest-
ników, pomimo wielkiego wysiłku i 
zmęczenia, osiągnęła zamierzony cel, 
którym był wyższy stopień - powie-
dział Arkadiusz Stasiak. 

Karate Shidokan jest wymagają-
cym stylem, w którym rozróżniamy: 
karate, tai-boxing, grappling i MMA. 
Nasi zawodnicy rywalizują na turnie-
jach w tych wymienionych formułach 
i osiągają sukcesy na arenie krajowej 
i międzynarodowej.

18 stycznia w Łasku odbyły się egzaminy na stopnie kyu. Organizatorem było 
Łaskie Bractwo TSW z shihan 5 dan Arkadiuszem Stasiakiem na czele. 

W otwierającym niedzielne zma-
gania (27 stycznia) meczu półfinało-
wym nasze dziewczęta pokonały 2:0 
(25:18, 25:17) Juvenię Rawa Mazo-

Młodziczki powalczą o finał wojewódzki

Kadetki 
w grupie 
piątej

Kolejny turniej ligowy mają za 
sobą kadetki, czyli dziewczęta z 
rocznika 2002 i młodsze.

Turniej rozegrano 27 stycznia w 
hali Szkoły Podstawowej nr 34 w 
Łodzi. Walczyliśmy głównie z wła-
snymi słabościami i musieliśmy 
uznać wyższość zarówno gospodyń 
z Volley 34 Łódź, przegrywając 0:2 
(11:25, 12:25), jak i Fuksa Sulejów, 
ulegając przeciwniczkom 1:2 (25:19, 
24:26, 12:15).

Uzyskane wyniki sprawiły, że w 
kolejnym, ostatnim już turnieju ligi 
wojewódzkiej zagramy w grupie 5. i 
podobnie jak przed Świętami Bożego 
Narodzenia zmierzymy się z Czarny-
mi Szczerców i MKS 16 Łódź.

W niedzielnych zawodach wy-
stąpiły: Kamila Rozwalak (kapitan, 
6 punktów), Paulina Olszacka (6), 
Wiktoria Bednarek (11), Hania Zwo-
lińska (10), Hania Kowalewska (6), 
Karolina Rejmończyk (12), Marty-
na Kmiecik (libero) oraz Weronika 
Buczkowska (libero), Maja Rozkal i 
Ida Buczkowska.

Filip

wiecka. W drugim półfinale UMKS 
Tuszyn pokonał 2:0 ŁKS Siatkówkę 
Żeńską Łódź.

Przegrane drużyny z półfinałów 
zmierzyły się w starciu o trzecie 
miejsce, którego stawką było utrzy-
manie w grupie 3. Tu lepsze okazały 
się łodzianki, które pokonały Juvenię 
po tie-breaku. Ekipa z Rawy Mazo-
wieckiej spadła więc do grupy 4.

W finale po raz kolejny w tym se-
zonie łaskowianki trafiły na UMKS 
Tuszyn. W pierwszym secie wygrały 
25:12, ale już w drugiej partii emocji 
było co niemiara. Początek pod dyk-
tando Tuszyna, podopieczne trenera 
Adriana Michalika prowadziły już 

Nasze siatkarki grające w lidze wojewódzkiej młodziczek (rocznik 2004 i młodsze) zajęły pierwsze 
miejsce w turnieju grupy 3, którego areną zmagań była hala powiatowa w Łasku.

14:10. Później Łask odrobił straty i 
wyszedł na prowadzenie 22:19. Ko-
lejny zwrot akcji sprawił, że UMKS 
miał piłkę setową, ale Łask doprowa-
dził do remisu 24:24. Później kolej-
ny setbol dla Tuszyna, ale my znów 
wyrównaliśmy. Przy wyniku 25:25 
na zagrywce pojawiła się Martyna 
Bulzacka. Dwa trudne serwisy, kon-
try z naszej strony i upragnione zwy-
cięstwo 27:25! W dodatkowym secie 
wygraliśmy 15:9.

Prawdziwy czas próby dopiero 
przed nami. W ostatnim turnieju fazy 
zasadniczej 10 lutego zagramy w gru-
pie 2 i w pierwszym meczu zmierzy-

my się z MUKS ABiS SP 64 Łódź. 
Oba zespoły mają na swoim koncie 
134 punkty i zajmują ex aequo 6. miej-
sce w tabeli ligi wojewódzkiej. Wynik 
tego spotkania zadecyduje więc o tym, 
kto zagra w finale wojewódzkim. 

Łaskowianki w niedzielnym tur-
nieju zagrały w składzie: Hania 
Zwolińska (24 punkty), Olga Łu-
kaszewska (22), Paulina Olszacka 
(10), Maja Rozkal (8), Nadia Miksa 
(7), Ida Buczkowska (5), Martyna 
Bulzacka (3), Karolina Kulczyńska 
(1), Weronika Buczkowska, Marty-
na Michalak i Ania Martynowska.

tekst i foto: Filip
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Pierwszym etapem przygotowań 
był udział w prestiżowym turnieju 
halowym. Mistrzostwa Ziemi Sie-
radzkiej mają już 27 edycji. Gra w 
nich 8 najlepszych drużyn okręgu 
sieradzkiego.

Orkan trafił na Brąszewice, Kwiat-
kowice i Jutrzenkę Warta. W pierw-
szym meczu po golu Michała Lewan-
dowskiego zremisował z Jutrzenką 
1:1 (trafienie Lewego było golem 
2600 w historii turnieju), w drugim 
meczu z Kwiatkowicami Orkan wy-
grał 3:1. Michał Lewandowski i Łu-
kasz Serafinowicz trafili na początku, 
wisienkę postawił Damian Siewiera. 
W meczu numer trzy wygraliśmy z 
Brąszewicami 1:0, a gola na wagę 
trzech punktów i pierwszego miejsca 
w grupie strzelił Mateusz Wroński. I 
miejsce - Orkan Buczek: 9 punktów, 
5:2 w bramkach, II m. - LKS Kwiat-
kowice: 6 punktów, 4:4, III m. -  Ju-
trzenka Warta: 4 punkty, 4:3, IV m. 
- LZS Brąszewice: 0 punktów, 0:4.

W drugiej grupie wygrała Warta 
Sieradz przed Pogonią, Czarnymi 
Rząśnia i Wartą Działoszyn. Pary 
półfinałowe: Orkan - Pogoń i Warta 
Sieradz - Kwiatkowice. Orkan po tra-
fieniu Serafinowicza prowadził 1:0, 

Przygotowują się 
do rundy wiosennej
Orkan Buczek rozpoczął 9 stycznia przygotowania do rundy wiosennej. Piłkarze 
ostro wzięli się do roboty i wszystko idzie zgodnie z planem. 

ale później skutecznością popisali 
się zawodnicy Pogoni i to oni awan-
sowali do finału. W drugim półfinale 
Warta pokonała 2:0 Kwiatkowice.

W meczu o trzecie miejsce Orkan 
grał z Kwiatkowicami. Wynik otwo-
rzył Mateusz Wroński, podwyższył 
Piotr Burski. Rywale złapali kontakt, 
ale kropkę nad „i” postawił Hubert 
Berłowski. Ostatecznie Orkan po-
wtórzył wynik z grupy i pokonał ry-
wala 3:1. 

W finale Warta Sieradz pokonała 
Pogoń 2:0 i po raz 7. triumfowała w 
tej imprezie. Dla Orkana był to siód-
my występ. Po udanych zawodach 
wskoczył na 15. miejsce (27 meczów 
i 32 punkty). Zdecydowanym lide-
rem jest Warta Sieradz, która brała 
udział we wszystkich edycjach.

Pierwszy sparing 

Przygotowania idą zgodnie z pla-
nem według ustalonego harmono-
gramu. Trzeba przyznać, że trener 
Tomasz Kmiecik rozpisał wszyst-
ko skrupulatnie i w każdym detalu. 
Wszyscy ciężko pracują, akumulato-
ry na start ligi będą naładowane. 

- Treningi pozwalają na budowę 

spójności drużyny, która jest bardzo 
ważna. Takie zespoły częściej osią-
gają sukcesy. W każdej drużynie są 
zawodnicy o różnej charakterystyce 
i predyspozycjach. Właśnie teraz jest 
czas na budowanie formy i spójności 
wewnątrz drużyny - mówi trener.

24 stycznia Orkan rozegrał w 
Bełchatowie mecz kontrolny. Prze-
ciwnikiem była Astoria Szczerców. 
Dla trenera Kmiecika to okazja do 
sprawdzenia wielu rozwiązań, usta-

wień i doboru poszczególnych ele-
mentów układanki, aby wśród wielu 
możliwości wybrać najdoskonalsze, 
dążyć do zharmonizowania działań 
zawodników. 

Orkan wygrał wysoko i pewnie 
5:0. W pierwszej połowie klasycz-
nego hat-tricka ustrzelił Piotr Burski, 
po przerwie do siatki rywala trafiali 
Olek Michalski i Dominik Cukiernik. 
Pomimo zimna mecz dynamiczny, a 
dla trenera dobry materiał do analizy. 

foto: łódzki futbol 

26 stycznia w Pabianicach zo-
stał rozegrany Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej Zahir Cup Rocznik 2007. 
Wzięło w nim udział osiem drużyn: 
Funinio Kolumna, PSV Łódź, GKS 
Bełchatów, Concardia, Jutrzenka 
I, Jutrzenka II, Jagiellonia Tuszyn, 
MULKS Łask. Rozgrywki odbywa-
ły się w systemie każdy z każdym po 
12 minut. W wielkim finale spotkały 

się drużyny Funinio Kolumna i PSV 
Łódź.

Z ogromną przyjemnością ogląda-
liśmy świetnie opracowaną strategię 
gry i techniczne rozwiązania obu dru-
żyn, jednak w końcowej fazie rozgry-
wek tylko jedną bramką zwyciężyła 
drużyna PSV Łódź z ostatecznym 
wynikiem 1:0.

Trener Funinio Krzysztof Misz-

czak pogratulował wszystkim zawod-
nikom swojej drużyny za wspaniałą 
grę, przekazał również informacje, 
że drużyna po raz pierwszy zdobyła 
podczas jednego turnieju aż trzy in-
dywidualne wyróżnienia i zajęła II 
miejsce.

Drużynę Funinio Kolumna repre-
zentowali: Mikołaj Kwieciński (kapi-
tan), Marcin Żyła (bramkarz), Paweł 
Follmann, Dawid Prusisz, Kacper Ja-
giełło, Oliwier Tomczak, Mikołaj Pie-
chura i Wiktor Przeworski.

tekst i foto: Elżbieta Kwiecińska

Srebro dla Funinio
Mikołaj Kwieciński (na zdjęciu) został najlepszym strzelcem i zawodnikiem turnieju 
Zahir Cup 2007. Oliwier Tomczak to najlepszy zawodnik drużyny.
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20 stycznia w „Atletix Fitness 
Łask” odbył się event charytatywny 
pt. „Siła pomagania”. Wzięli w nim 
udział znamienici sportowcy: Kata-
rzyna Staśkowska, mistrzyni bikini 
fitness, Karolina Kubiak, mistrzy-
ni świata i Europy w kickboxingu, a 
także Dominik Chmiel, mistrz MMA 
Wojska Polskiego, siłacz Hovhannes 
Yazichyan, mistrz świata w wyci-
skaniu sztangi leżąc, i wielu innych 
sportowców. 

Ten event dedykowany był chłopa-
kom z zakładów poprawczych. Idea 
jest prosta - danie im nadziei na lep-
sze jutro i pokazanie innej drogi ży-
ciowej, by swoją energię wyładowali 
w sporcie, a nie w złych uczynkach.

- Nie skreślamy złych uczynków. 
Staramy się wierzyć, że wyciąganie 
wniosków ma tutaj złoty środek. Nie 
zamykamy się na błędy, a wręcz prze-
ciwnie, szukamy rozwiązania - mówi 
Monika Pronin, inicjatorka tej akcji.

Na podopiecznych czekało wiele 
ciekawych treningów prowadzonych 
przez utytułowanych sportowców. 
Atmosfera była świetna, a na wycień-
czonych uczestników zajęć czekał 
pyszny catering. 

- Miałam przyjemność po raz dru-
gi uczestniczyć w tym projekcie. Or-
ganizatorką jest Monika Pronin z 
Fundacji Pomaganie Jest Fajne. Co 
mogę powiedzieć? Zaskakujące i 
bardzo fajne doświadczenie. Oprócz 

znajomych twarzy mnóstwo nowych 
wartościowych osób, dla których 
pasja do sportu to sposób na życie. 
Dla kogo to robią? Dla wychowan-
ków zakładów poprawczych. Po co? 
Widzą sens w zarażaniu trudnej mło-

dzieży pasją, rzadko zresztą mają 
okazję poznać osobiście wielkie 
osobistości świata sportu, a tutaj na 
tacy mistrzowie świata, mistrzowie 
Polski, indywidualny niemal trening. 
Świetna akcja - powiedziała Adria-

na Wiśniewska, wolontariuszka. 

Akcja wywołała wiele uśmiechu i 
mamy nadzieję, że niebawem zosta-
nie powtórzona.

Chmiel. 

Taka jest siła pomagania
Dużo wysiłku, znakomici trenerzy, profesjonalny trening oraz masa endorfin. Zajęcia 
dla podopiecznych z zakładów poprawczych okazały się strzałem w dziesiątkę. 
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HOROSKOP
WODNIK - dokończ, co zacząłeś. 

To, co planujesz, odłóż do przyszłego 
tygodnia, bo najbliższe dni nie będą 
sprzyjać nowym przedsięwzięciom. W 
sobotę dla relaksu wybierz się do kina.

RYBY - wkrótce będziecie mieć swo-
je pięć minut. Udowodnicie sobie i in-
nym, że rzetelne podejście do kariery 
zawodowej to klucz do sukcesów. Inni 
mogą brać z was przykład.

BARAN - nie zapominaj o dawnych 
kłopotach. Powinny być lekcją i ostrze-
żeniem przed popełnieniem podob-
nych błędów. Dotyczy to zwłaszcza 
spraw zawodowych.

BYK - w twoim życiu zawodowym 
pojawi się osoba, która może ci po-
móc w karierze. Skorzystaj z tej okazji i 
wkrocz z nią na salony. I pilnuj, żeby ta 
passa trwała jak najdłużej.

BLIŹNIĘTA - zbyt mocno angażuje-
cie się w sprawy zawodowe. Pomyśl-
cie, czy nie robicie tego kosztem obo-
wiązków rodzinnych i zdrowia.

RAK - czekają cię udane dni. Jeśli 
uzbroisz się w cierpliwość i optymizm, 
łatwo pokonasz wszelkie przeszkody. 
Pomoże ci w tym niezawodny przyja-
ciel, na którego zawsze możesz liczyć.

LEW - sytuacja fi nansowa niezła, 
ale zanosi się na spore wydatki, to-
też zrealizować będzie można tylko 
część zamierzeń. Wybierając między 
urlopem w ferie a remontem, wybierz 
wypoczynek.

PANNA - praktyczne spojrzenie na 
rzeczywistość będzie teraz niezbędne. 
Plany powiodą się pod warunkiem, że 
w krytycznych momentach zdołasz 
pokonać niezdecydowanie.

WAGA - wkrótce trzeba będzie rozli-
czyć się z jakichś dawnych niezałatwio-
nych spraw. Na szczęście możesz liczyć 
na pomoc wiernego przyjaciela.

SKORPION - w sprawach zawodo-
wych wszystko zależy od ciebie i two-
jej decyzji. Umiar i cierpliwość pomogą 
w sytuacjach, których się obawiasz.

STRZELEC - sporo czasu będziesz 
musiał poświęcić sprawom zawodo-
wym. Uda ci się wyjaśnić i uporząd-
kować kilka zaległych spraw. Niestety, 
część z nich będzie trudniejsza do zała-
twienia niż myślisz.

KOZIOROŻEC - zmienność nastro-
jów może być bardzo przykra dla cie-
bie i najbliższych. Staraj się unikać kon-
fl iktów i sprzeczek. Nie możesz mieć 
wiecznie złego humoru, bo domowni-
cy mają już tego dość.
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Krzyżówka
z hasłem
POZIOMO:

1) najlepszy uczeń w klasie, 5) „… 
Egzotyczny”, zespół wokalno-in-
strumentalny („Pamelo, żegnaj”), 
8) rośnie na pastwisku, 9) pismo w 
kopercie, 10) obuwie, 11) ambona 
w kościele, 12) znak muzyczny, 14) 
ciasto urodzinowe, 16) prochowiec, 
19) Jerzy, reżyser „Czterdziestolat-
ka”, 20) przedmiot z myszką, 21) sa-
telita Cypiska, 23) zarzewie pożaru, 
24) potocznie: podejrzany osobnik, 
26) krwawa zemsta na Sycylii, 27) 
coś nowego, 28) ni pies, ni …, 29) 
mniej niż remont, 33) samochód ze 
Starachowic, 35) szczep germański, 
36) zabawa połączona z wróżbami, 
37) czar, powab, 38) poselskie „nie”, 
39) u owadów narząd do pobierania 
pokarmów, 40) domek na działce, 41) 
rodzaj kilofa.

PIONOWO:

1) Apolonia Chałupiec na ekranie, 
2) rodzaj kiełbasy, 3) wyrzut pocisku 
z broni palnej, 4) miasto, w którym 
zginął John Kennedy, 5) tango lub 
walc, 6) bonifi kata, 7) obraz złożony 
z trzech części, 13) kuzynka poziom-
ki, 15) dział medycyny zajmujący się 

leczeniem zniekształceń kostnych, 
16) ścianka na nóżkach, 17) stolica 
Jordanii, 18) stołowa lub do kawy, 
22) plac pod kopułą cyrku, 25) pro-
toplasta fortepianu, 27) Paweł, były 

mistrz świata w judo, 30) państwo 
w Pirenejach, 31) zawieszenie broni, 
32) siły zbrojne, 34) była Marusią w 
„Czterech pancernych”, 35) w stajni 
obok kasztana.

NASZE BOBASKI

26.01.2019r., godz. 1.15 
ZOFIA ZASTRÓŻNA 

3350 g, 57 cm

27.01.2019r., godz. 22.45 
ZUZANNA KIEŁTYKA 

3420 g, 55 cm

24.01.2019r., godz. 9.37 
EMILIA KOMOROWSKA 

3700 g, 55 cm

25.01.2019r., godz. 12.12 
PATRYK ŚWIĄTEK

 3950 g, 56 cm

1.02.2019r., godz. 14.35 
FILIP KOZIEŁ 

3590 g, 55 cm

2.02.2019r., godz. 4.23 
FRANCISZEK ŚCISŁO 

3700 g, 57 cm

29.01.2019r., godz. 9.08 
ANTONI RĘKIEWICZ 

3670 g, 57 cm

29.01.2019r., godz. 16.20 
BORYS BĄCZYK 
4300 g, 57 cm
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