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         Rada Gminy w Łęczycy 
zaplanowała już zadania inwe-
stycyjne, które będą realizowa-
ne w tym roku na terenie gminy. 
Ustalając  plan inwestycji kiero-
wano się zarówno potrzebami, 
strategią rozwoju gminy ustalo-
ną w latach wcześniejszych, jak 
i realnymi możliwościami  finan-
sowymi budżetu. 
        Konsekwentnie moderni-
zowana będzie sieć dróg gmin-
nych, drogi o nawierzchni żwi-
rowej uzyskają nawierzchnię 
asfaltową, zostaną okopane 
rowami, poprawią się warunki 
jazdy, co niewątpliwie ucieszy  
nie tylko zmotoryzowanych, ro-
werzystów  ale i pieszych. Za-
kończona zostanie rozpoczęta 
w 2007 roku rozbudowa i mo-
dernizacja prawie czterokilo-
metrowej drogi z Mikołajewa do 
Pilich przez Pruszki na odcinku 
Pruszki - Pilichy. Kolejna droga 
planowana do modernizacji  to 
odcinek o długości ok. 1 km w 
Leźnicy Małej (Kobylak). W Gaw-
ronach będzie przebudowana 
nawierzchnia drogi o długości 
ok. 1, 7 km (Gawrony w kierunku 
Oraczewa). Podobnie planuje 
się zmienić nawierzchnie dróg w 
Zawadzie Górnej (1 km) i w Sie-
dlcu (Kolejowa - 1, 2 km). Prace 
na drogach w Gawronach  i Za-
wadzie Górnej rozpoczną się w 
kwietniu, a ich zakończenie pla-
nowane jest w połowie czerwca, 
przebudowa drogi w Siedlcu 

Co nowego w gminie Łęczyca w 2011 roku

Wigilia w autobusie
         „Wigilia w autobusie”  to 
tytuł tegorocznych jasełek, 
które zostały wystawione w 
dniu 5 stycznia 2011 roku 
przez uczniów Szkoły Pod-

stawowej   w Leźnicy Małej. 
Tym razem Dzień Bożego 
Narodzenia został przenie-
siony przez uczniów w cza-
sy współczesne i otaczającą 

(Kolejowa) rozpoczęta będzie w 
czerwcu, a zakończona 31 lipca 
br..  Poprawi się również komfort 
jazdy na drodze o długości ok.   
2 km Borek - Borów. Zostanie wy-
asfaltowane 400 metrów drogi 
w Gawronach, przebiegającej 
przez tory kolejowe. Nie jest to 
długi odcinek, ale były kłopoty z 
jego wykonaniem, które wiązały 
się z długotrwałymi uzgodnie-
niami z PKP. Oczywiście zapla-
nowano również kwoty na bie-
żące remonty dróg, które będą 
sukcesywnie wykonywane w 
zależności od potrzeb. Według 
informacji uzyskanej od Teresy 
Kubas - dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łęczycy zostaną 
wyremontowane drogi  Łęczyca 
- Leśmierz,  droga powiatowa 
Łęczyca – Borki - Lubień i droga 
z Łęczycy do Topoli  Katowej, 
która zostanie również  o 1 metr 
poszerzona.
      Wracając do inwestycji gmin-
nych - powstanie oczyszczalnia 
ścieków przy szkole podstawo-
wej w Błoniu. W szkole w Leźnicy 
Małej zostaną zmodernizowane 
łazienki. Będzie to kontynuacja 
kapitalnego remontu tego bu-
dynku, w 2010 roku za kwotę 
przekraczającą 200 tys. zł. wy-
mieniono podłogi i drzwi. 
      Do końca kwietnia 2011 zosta-
nie zakończona modernizacja 
oświetlenia gminy (w ciągach 
ulicznych zabudowanych), koszt 
tego przedsięwzięcia to 1 400 

tys. zł. Zabłyśnie 1250 lamp za-
miast 350 ale i roczne rachunki 
za oświetlenie gminy wzrosną z 
70 tys. zł  do 200 tys. zł rocznie. 
Podobnie jak w latach poprzed-
nich z budżetu gminy wspierana 
będzie budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Dofinan-
sowanie wynosi ok. 3 tys. zł do 
jednej oczyszczalni. Zaintere-

sowani taką dotacją powinni 
zgłosić się z wnioskiem do Urzę-
du Gminy w Łęczycy w terminie 
od 14 marca do 15 lipca 2011 r. 
Przewidziano na ten cel 90 tys. 
zł., co pozwoli na dofinansowa-
nie 30 oczyszczalni.

     Wymienione zostały najważ-
niejsze zaplanowane zadania. 

Jeśli nie zajdą nadzwyczajne 
przeszkody, trudne obecnie 
do przewidzenia, wszystkie te 
przedsięwzięcia będą zakoń-
czone w tym roku.
                                                                                                  

Zofia Dziwisz

nas rzeczywistość. Odejście 
od utrwalonego w świado-
mości społecznej obrazu 
przyjścia na świat Jezusa, 
uświadomiło wszystkim, iż 

często jesteśmy zabiegani i 
zapracowani. Żyjemy spra-
wami przyziemnymi i nie 
dostrzegamy konieczności 
duchowego przygotowania 
się do świąt Bożego Naro-
dzenia. Miła, świąteczno 
-noworoczna atmosfera, ja-
kiej towarzyszyło wystawia-
ne przedstawienie, piękna 
scenografia i kolorowe ko-
stiumy, sprawiły, że dzieci, 
rodzice i zaproszeni goście 
wprowadzeni  zostali w 
szczególny nastrój. Zoba-
czyć można było szopkę, 
do której przyszli pasterze z 
owieczkami i trzej królowie, 
niosący dary. Atmosfera ko-
lęd śpiewanych przez dzie-
ci udzieliła się wszystkim 
widzom. Przyłączyli się oni 
do wspólnego kolędowa-
nia przy akompaniamencie 
keyboardu, na którym grał  
Krzysztof Tomczyk, nauczy-
ciel religii w tutejszej szko-
le. Szczególnie oklaskiwani 
byli najmłodsi uczniowie, 
którzy wystąpili na scenie 
po raz pierwszy. Scenariusz, 
stroje i dekoracje przygoto-
wały nauczycielki: Magda-

lena Galant i Joanna Sie-
rakowska. Po wystawionych 
jasełkach rozpoczęła się 
organizowana co roku za-
bawa karnawałowa. Dzieci 
bawiły się w rytmach nowo-
czesnych przebojów, a tak-
że przy muzyce granej przez 
uzdolnionego  ucznia  szko-
ły. Rodzice przygotowali dla 
swoich pociech smaczny 
poczęstunek,  który poda-
wany był w przerwach po-
między utworami. Gościem 
specjalnym imprezy został 
Święty Mikołaj, który przy-
jechał prosto  z Laponii. W 
zamian za wierszyki  i pio-
senki rozdawał on słodkie 
paczki, przygotowane przez 
Radę Rodziców. Dzieci chęt-
nie uczestniczyły w tańcach 
z Mikołajem oraz konkur-
sach organizowanych przez 
nauczycieli. Cała impreza 
wywołała wiele  uśmiechów 
na twarzach dzieci i wpra-
wiła wszystkich w świetne 
humory.

                                                                           
Magdalena Galant

fot. Magdalena Galant

Uczniowie SP w Leźnicy Małej w wyremontowanej sali (m.in. nowe podłogi)
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23 stycznia br. kilkudziesięciu mi-
łośników turystyki konnej, wśród 
nich Witold Stępień, marszałek 
województwa łódzkiego, wzięło 
udział w Pierwszym Zimowym 
Rajdzie Konnym. Trasa przebie-
gała po planowanym Łódzkim 
Szlaku Konnym im. majora Hen-
ryka Dobrzańskiego „Hubala”, 
który ma powstać jeszcze w tym 
roku. Pomysłodawcą i jednocze-
śnie honorowym patronem rajdu 
był ks. Andrzej Chmielecki - pro-
boszcz parafii Kazimierz koło Lu-
tomierska wraz ze Sławomirem 
Gutem – właścicielem Stadniny 
Koni Huculskich Madaje Stare 
(gmina Dalików). Czynny udział 
w przygotowaniu rajdu wziął Zbi-
gniew Kowalczyk, właściciel staj-
ni w Stanisławowie Nowym oraz 
Leszek Łuchniak reprezentujący 
Towarzystwo Wspierania Turysty-
ki Konnej.
Od godz.10-tej zaczęli zjeżdżać 
się jeźdźcy konni i zaprzęgi na 
teren plebanii w Kazimierzu. Po 
mszy św. o godz.12:15 zaprzęgi 
i jeźdźcy wyruszyli trasą szlaku 
konnego do stajni w Stanisławo-
wie, gdzie na wszystkich czekał 
gorący poczęstunek oraz mnóstwo 
atrakcji, m.in. kuligi i ski-skijöring 
(wyścig na nartach za koniem z 
jeźdźcem) oraz zawody łucznicze. 
Następnie wyruszono na trasę 
Łódzkiego Szlaku Konnego w kie-
runku Stadniny Koni Huculskich 
Madaje Stare. Warto wiedzieć, 

Turystyka w siodle
że Łódzki Szlak Konny powstaje 
w ramach projektu „Turystyka w 
siodle - infrastruktura innowa-
cyjnego i unikatowego produktu 
turystycznego”, którego benefi-
cjentem jest Województwo Łódz-
kie. Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Szlak ten liczy 1817 
km i na całej długości ma charak-
ter spacerowo-rekreacyjny, dlate-
go poza wytrawnymi jeźdźcami 
będą mogli z niego korzystać tak-
że adepci „lżejszej” turystyki kon-
nej oraz rodziny z dziećmi. Szlak 
zostanie przystosowany również 
do jazdy z zaprzęgiem oraz do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Oryginalnymi rozwiąza-
niami będą m.in.: monitorowanie 
pozycji jeźdźca i konia, a także 
automatyczne przewodniki głoso-
we, dostępne przy największych 
atrakcjach turystycznych znajdu-
jących się wzdłuż trasy. 
Ostatnim etapem wycieczki, po 
krótkim przystanku w Stadninie 
Madaje Stare, był powrót jeźdź-
ców i zaprzęgów do Stanisławo-
wa, gdzie zajadając pieczonego 
prosiaka ucztowano przy ogni-
sku. 
Sądząc po zadowoleniu i atmosfe-
rze panującej wśród uczestników 
rajdu nie dziwi fakt, że turystyka 
konna z roku na rok cieszy się co-

Mądrze śmiecić…
Zaczął się nowy rok. Na pewno 
każdy z nas wyznaczył sobie ja-
kieś postanowienia do realizacji: 
schudnę, rzucę palenie, zacznę 
uczyć się angielskiego, będę 
oszczędzać, itp. Do tych wszyst-
kich postanowień powinniśmy do-
dać jeszcze jedno: będę mądrze 
śmiecić.
Jak wynika z obserwacji w naszej 
gminie jest jeszcze dużo do zrobie-
nia w tym zakresie. Powinniśmy 
większą uwagę skupić na tym, co 
robimy ze śmieciami, które produ-
kujemy. Odpowiedzieć sobie na 
pytania: czy na pewno wyrzuca-
jąc odpady komunale w miejsca 
gdzie znajdują się pojemniki do 
segregacji śmieci postępujemy 
właściwie? Czy gdybyśmy segre-
gowali odpady w domu, przyczy-
nilibyśmy się do ochrony środowi-
ska? Czy przynosząc plastikowe 
butelki do pojemników dla nich 
przeznaczonych nie lepiej było-
by je zgnieść? I wiele innych po-
dobnych pytań, na które na pew-
no każdy z nas zna odpowiedź, 
jednak podświadomie ich unika. 
Wszyscy wychodzą z założenia, 
że wystarczy wrzucić wszystko do 
jednego worka, a segregacją zaj-
mą się już na wysypisku. Niestety 
w praktyce tak nie jest, dlatego też 
warto zainteresować się segrega-
cją śmieci. To nie jest trudne, a 
przecież w znacznym stopniu po-
może zadbać o czystość naszego 
środowiska. Za prosty przykład 
może tu posłużyć makulatura - 
wystarczy odkładać ją np. do pu-

dełka i raz na jakiś czas wyrzucić 
zawartość do niebieskiego konte-
nera, przeznaczonego na papier 
lub odnieść do punktu zbiórki ma-
kulatury. Nie wymaga to wielkich 
nakładów pracy, a przynosi wiel-
ką korzyść dla środowiska. Dla 
zobrazowania - tona odpowied-
nio posegregowanego papieru 
pozwala uchronić przed wycinką 
aż 17 drzew. Kolejnym przykła-
dem mogą być plastikowe butelki, 
tzw. PET-y. Jeśli wrzucimy je do po-
jemnika zgniecione, nie tylko o 80 
% zmniejszymy ich objętość i za-
oszczędzimy miejsce, ale również 
czas i pieniądze. Do tej pory po-
jemniki na butelki znajdujące się 
na terenie gminy zapełniają się w 
bardzo szybkim tempie, ponieważ 
mieszkańcy nie zgniatają butelek 
przed ich wyrzuceniem.  
Wójtowi Ryszardowi Nowakow-
skiemu i Radzie Gminy oraz za-
pewne wielu mieszkańcom, bar-
dzo zależy na tym, aby nasza 
gmina uchodziła za czystą i dba-
jącą o środowisko. Powinniśmy 
zadbać o to, aby na terenie naszej 
gminy nie powstawały dzikie wy-
sypiska odpadów, ponieważ nie 
wystawiają one najlepszej wizy-
tówki, zarówno nam jako miesz-
kańcom jak i gminie. Wystarczy, 
że wszyscy wspólnie o to zadba-
my. Z pewnością będzie żyło nam 
się o wiele przyjemniej, gdy wokół 
nas będzie czysto, co będzie do-
brze świadczyło o nas jako miesz-
kańcach Gminy Parzęczew.

                        Marta Gmerek

raz większą popularnością i staje 
się  sposobem na aktywny wypo-
czynek, a czasem skuteczną meto-
dą leczenia wielu schorzeń dzieci i 
dorosłych (hipoterapia). I choć do 
uczestnictwa w turystyce konnej, a 
zwłaszcza –jeździectwie, potrzeb-
na jest siła charakteru oraz chęć 
realizacji zamierzonych celów, to 
optymistyczne, że wciąż przybywa 

amatorów tego rodzaju wypoczyn-
ku. Wiadomo, że od jeźdźca sytu-
acja wymaga szybkiego planowa-
nia następnego ruchu, wyobraźni, 
wyczucia i pracy z koniem, umie-
jętności współdziałania w grupie 
w niecodziennych warunkach. Z 
pewnością jednak szansa spraw-
dzenia siebie, swoich możliwości 
psycho-fizycznych, umiejętności 

kontaktu i współpracy ze zwierzę-
ciem oraz możliwość obcowania z 
często dziką i nieprzewidywalną 
przyrodą stanowi kluczowy atut i 
jednocześnie wyzwanie dla miło-
śników turystyki konnej. 
                                                                                       

Renata Nolbrzak

„Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez
kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja



napisz: dorzeczy@gmail.com

Do Rzeczy
styczeń - luty 2011 04

Dzień Babci i Dziadka 

w Wartkowicach
,,Moja babcia i mój 
dziadek to wspa-
niali są dziadko-
wie”…
Pod  hasłem zawartym w tytule 
przebiegały w tym roku uro-
czystości z okazji Święta Babci 
i Dziadka w Publicznym Przed-
szkolu w Wartkowicach.
Babcia i dziadek to słowa, 
które każdemu dziecku koja-
rzą się z ciepłem, miłością i 
wszystkim, co dobre. Nikt inny 
nie ma tyle cierpliwości, tyle 
zrozumienia i zwykłej ludzkiej 
życzliwości dla dużych i ma-
łych problemów dzieci.
Potwierdzają to słowa przed-
szkolaków, którzy kochają 
swoich dziadków za to że:
- pieką pyszne ciastka i placki 
– Patrycja (lat 5);
- przynoszą soczki z piwnicy, 
dają cukierki po obiedzie i 
trzepią chodniki z okruszków – 
Wiktoria (lat 4);
- gotują bardzo dobre obiady, 
pomagają i nigdy nie krzyczą 

– Julka (lat 5); 
- lubią się z wnukami bawić i 
chodzą z nimi na spacer – Bła-
żej (lat 5).
W Publicznym Przedszkolu w 
Wartkowicach zapraszanie 
babć i dziadków na uroczy-
stość z okazji ich święta jest 
tradycją na stałe wpisaną w 
repertuar imprez przedszkol-
nych, bo Święto Babci i Dziad-
ka to dzień niezwykły, nie tylko 
dla dzieci, ale przede wszyst-
kim dla dziadków. To dzień 
pełen uśmiechów, wzruszeń, 
łez radości. 
W tym roku każda grupa przy-
gotowała oddzielnie występ 
dla babci i dziadka. Dzieci 
zaśpiewały piosenki, wyrecy-
towały wiele pięknych wier-
szy o miłości do babci i o 
wdzięczności za to, że dziad-
kowie zawsze mają dla nich 
czas. Ponadto grupa 6-latków 
zaprezentowała ,,Jasełka”, a 
grupa 4 i 5-latków ,,Zimowe 
przedstawienie”.
Dzieci bardzo się starały, aby 
przedstawienie było udane. 
Szanowni goście nagrodzili 

ich trud ogromnymi brawa-
mi, a po występie pochwałom 
nie było końca. Wielką przy-
jemność sprawiły babciom i 
dziadkom drobne upominki w 
postaci laurek, wręczone przez 
wnuków i ,,gorące uściski”.
Dzięki ogromnemu zaanga-

żowaniu rodziców dziadko-
wie spędzili w przedszkolu 
naprawdę ,,słodkie’’ chwile. 
Wspólny poczęstunek był oka-
zją do rozmów, wspomnień, 
bliższego poznania się i zaba-
wy. 
Jeszcze raz wszystkim bab-

ciom i dziadkom składam naj-
serdeczniejsze życzenia, zdro-
wia, zadowolenia z wnucząt i 
wszelkiej pomyślności w życiu.
   

Małgorzata Pastuszka

W dniu 9 lutego 2011r. w Punkcie Przedszkol-
nym w Chociszewie odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki 
wspólnie z wychowawczyniami przygotowa-
ły część artystyczną, podczas której śpiewa-
ły piosenki i recytowały wierszyki dla swo-
ich ukochanych Babć i Dziadków. Na koniec 
występów dzieci wręczyły Babciom i Dziad-
kom samodzielnie przygotowane papierowe 
kwiatki, chcąc w ten sposób podziękować im 

za opiekę, opowiadanie bajek, śpiewa-
nie kołysanek, wspólną zabawę oraz 
pocieszanie, kiedy mają zły humor. Nie 
obyło się również bez wspólnej zabawy 
wnucząt z dziadkami podczas różnych 
konkursów.
Po zakończeniu części artystycznej od-
był się słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców.

Malwina Lubczyńska

„Babcia i dziadek, są kochani,
nie oddam ich nigdy i za nic.

Bo nie lada to jest gratka,
Mieć taką fajną babcię i dziadka”.

„Kocham mocno babcię, dziadka 
To nie żarty moi mili. 
Dzisiaj im życzenia składam  
by sto latek jeszcze żyli”. 

„Moja babcia razem z dziadkiem,
niby zawsze to przypadkiem.
Cukiereczki dla mnie mają,
i mnie często przytulają”.

w Chociszewie w Dalikowie i Domaniewie

W dniach 10 i 11 lutego 2011 roku w 
Zespole Szkół w Dalikowie i w Do-
maniewie zorganizowano uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Przedszkolaki oraz uczniowie klas 
I – III zaprezentowali się w uroczy-
stym przedstawieniu. Po występach 
wnuczęta złożyły szczere życzenia 

i obdarowały kochanych dziadków 
laurkami. W Zespole Szkół w Da-
likowie dodatkowo zorganizowa-
no loterię fantową, której dochód 
zostanie przekazany na leczenie 
czteroletniego Patryka, chorego na 
białaczkę.                                                                                         

Beata Olejniczak
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Tak się nazywa natarcie strate-
giczne Armii Czerwonej w styczniu 
1945r., które doprowadziło do wy-
parcia wojsk niemieckich z obsza-
ru między Wisłą a Odrą, stąd też 
działania te przeszły do historii pod 
nazwą operacji wiślańsko-odrzań-
skiej. Podczas tamtych wojennych 
wydarzeń ziemie naszych gmin 
należących do Fundacji ,,Prym” 
znalazły się w pasie działań ofen-
sywnych I Frontu Białoruskiego, któ-
re skierowane były na Berlin. Front 
ten dowodzony przez gen. Grigorija 
Żukowa rozpoczął natarcie 14 stycz-
nia, a już po czterech dniach nasze 
ziemie znalazły się w zasięgu dzia-
łań wchodzącej w jego skład I Armii 
Pancernej Gwardii. Armia ta pod 
dowództwem gen. Michaiła Katuko-
wa przeszła do uderzenia 15 stycz-
nia z przyczółka warecko-magnu-
szewskiego na Wiśle i po dokonaniu 
wyłamu w linii obronnej niemieckiej 
9 Armii Polowej ruszyła w pościg za 
nieprzyjacielem, wycofującym się w 
stronę Nowego Miasta. Na czele po-
goni rwały czołgi 11 Korpusu Pan-
cernego Gwardii, którym dowodził 
płk. Amazasp Babadżanian. Jego 
korpus rozbił próbującą mu zagro-
dzić drogę 25 Wirtemberską Dywizję 
Pancerną i po przeprawieniu się 16 
sierpnia przez Pilicę następnego 
dnia dotarł do silnie bronionej Rawy 
Mazowieckiej. Po jej zdobyciu I Ar-
mia Pancerna Gwardii rozwinęła w 
dniu 18 stycznia natarcia w kierun-
ku zachodnim realizując rozkaz jak 
najszybszego wyjścia na linię rzeki 
Warty, uchwycenia na niej przepraw 
i kontynuowania ofensywy do Odry. 
Żeby te zadania wykonać armii 
gen. Katukowa nakazano omijać 
większe punkty oporu i nie wdawać 
się w przewlekłe walki. 
Jej dwa korpusy, wspomniany już 
11-ty z Rawy Mazowieckiej nacie-
rał 20-tą brygadą płk. Smirnowa 
na Stryków-Ozorków a 44-tą płk. 
Gusakowskiego na Łowicz-Łęczycę. 
Natomiast 8 korpus zmechanizowa-
ny gwardii gen. Iwana Driemowa 
uderzał na Brzeziny - Zgierz. 
Wszystkie te jednostki biły rekordy 
szybkości ustanowione na polach 
Ukrainy, Białorusi w czasie Blitz-
kriegu, w pierwszych miesiącach 
niemieckiej napaści na Związek Ra-
dziecki. O tempie marszu świadczy 
pokonanie w ciągu jednego dnia, 18 
stycznia, dystansu 80km dzielącego 
Rawę Mazowiecką od Ozorkowa. 
Szybkiemu przesuwaniu się jedno-
stek pancernych sprzyjały warunki 
atmosferyczne, a przede wszyst-
kim mróz i płytka warstwa śniegu, 
które umożliwiały wykorzystywanie 
dróg gruntowych a nawet bezdro-
ży. Jedynym hamulcem marszu ku 

Ofensywa styczniowa 1945r.

Odrze było czekanie na paliwo, 
amunicję i części zamienne, których 
dostawy nie nadążały za czołgami. 
Tak głębokie wdzieranie się I Ar-
mii Pancernej w obszar operacyjny 
przeciwnika, przecinanie jego li-
nii komunikacyjnych wywoływało 
na jego tyłach chaos i panikę oraz 
uniemożliwiało przegrupowanie ob-
wodów i obsadzenie trzeciej z kolei 
linii umocnień polowych ciągnących 
się od Wolborza, wzdłuż górnej Bzu-
ry do Włocławka. Nic dziwnego, że 
w tych okolicznościach, osaczone i 
zdezorientowane oddziały niemiec-
kie, mając odcięte drogi odwrotu, 
masowo poddawały się do niewo-
li. Ale czołgiści gen. Katukowa nie 
mieli czasu zajmować się braniem 
jeńców. Poddające się oddziały nie-
przyjaciela pozostawiono bez eskor-
ty i kazano im czekać na podążają-
cą za I Armią Pancerną Gwardii w 
drugim rzucie ogólnowojskową 8 
Armią Gwardii gen. Czujkowa.
Niemieckie dowództwo było zasko-
czone przebiegiem błyskawicznie 
rozwijających się uderzeń, które cał-
kowicie zdezorganizowały zaplecze 
operacyjne na kierunku berlińskim, 
uniemożliwiając zorganizowanie 
oporu przed Odrą, co oszczędziło 
nasze strony od zniszczeń wojen-
nych. Również zaskoczeni, ale jak-
że radośni, byli mieszkańcy Kęblin, 
Warszyc i Bądkowa - wsi obecnej 
gminy Zgierz, przez które od strony 
Strykowa sunęła kolumna czołgów 
z czerwonymi gwiazdami. Komuni-
katy Oberkomando der Wehrmacht 
nie informowały przecież Polaków o 
przerwaniu frontu na Wiśle. O tym, 
że coś od paru dni zaczęło się dziać 
na wschodzie, można się było domy-
śleć po niesionych stamtąd echem 
dalekich kanonad artyleryjskich, 
po opuszczających gospodarstwa 
i uciekających na zachód niemiec-
kich gospodarzy, po przemarszach 
niemieckich oddziałów wojskowych 
oraz z bombardowania 17 stycznia 
pobliskiej Łodzi. 
Wieczorem tego dnia o godz. 19-tej 
ukazały się nad miastem widoczne 
z dużych odległości flary zwane też 
,,choinkami”, które wisząc na spa-
dochronach oświetlały dla radziec-
kich samolotów cele do bombar-
dowania. A tu już następnego dnia 
pojawiają się sojusznicze czołgi. Na 
ich stalowych pancerzach siedzą 
radzieccy żołnierze desantu czołgo-
wego z palcami na spustach, gotowi 
w każdej chwili do otwarcia ognia, 
gdyby na ich drodze pojawił się nie-
przyjaciel.
Dziwnymi wydawali się być żołnie-
rzami. Bez mundurów lecz w piko-
wanych waciakach, bez naramien-
ników dystynkcji, na nogach filcowe 

buty, które nazywano walonkami. 
Pod hełmami ogorzałe od wiatru i 
zaczerwienione od mrozu twarze. 
Czujne i ostre spojrzenia którymi 
omiatają mijane zabudowania ła-
godnieją na widok wybiegających 
ku nim Polaków. Czołgi zatrzymują 
się na krótko. Przekrzykując pracu-
jące głośno silniki żołnierze pytają 
w nietrudnym do zrozumienia języ-
ku - U was jest Germańcy? i zaraz 
– kuda daroga na Berlin? 
To groźne dla Niemców pytania, bo 
świadczące o zdecydowanej woli 
walki do końca, do ostatecznego po-
konania wroga w jego stolicy, gdzie 
powstawały plany unicestwienia ca-
łych narodów i podboju świata. Do 
kilku czołgów stanowiących czołów-
kę rozpoznawczą długa, zdawałoby 
się bez końca kolumna stalowych 
pojazdów. Jeszcze tylko sprawdze-
nie, czy most na Czerniawce nie jest 
podminowany i rzeka czołgów od-
pływa w stronę Ozorkowa.
Z moich osobistych wrażeń i spo-
strzeżeń z wkroczenia wojsk ra-
dzieckich do sąsiednich miejscowo-
ści, wynika, że reakcja Polaków na 
zjawienie się rosyjskich żołnierzy 
była tak samo pełna radości. W 
Ozorkowie kolumna brygady płk. 
Smirnowa zatrzymała się dłużej. 
Tu trzeba było sprawdzić czy mosty 
na Bzurze nie są podminowane. W 
tym czasie przemarznięci żołnierze 
zeskakiwali z zimnych stalowych 
pancerzy dosłownie wprost w ra-
miona Polaków, którzy zewsząd 
przybiegali i otaczali czołgi i ich 
załogi. Mieszkańcy Ozorkowa zgo-
towali pancerniakom gorącą i gło-
śną owację. Ściskano ich i całowa-
no. Przybiegły też zaraz kobiety z 
gorącą herbatą i poczęstunkiem. 
Radzieccy żołnierze odwzajemniali 
się podobną serdecznością. Bryga-
da pancerna gwardii płk. Smirnowa 
po stwierdzeniu, że Niemcy w pa-
nicznej ucieczce nie zdążyli podmi-
nować mostów na Bzurze w Ozorko-
wie, rozdzieliła się. Jedną kolumną 
ruszyła na Parzęczew, do którego 
dotarła wieczorem, a drugą w stro-
nę Łęczycy do przepraw na Warcie 
między Uniejowem, a Kołem.
Natomiast wspomniana już wcze-
śniej brygada pancerna gwardii 
płk. Gusakowskiego po zdobyciu 
Łęczycy 18 stycznia skierowała się 
przez Topolę Królewską, Błonie 
na Dąbie, przez tereny dzisiejszej 
gminy Łęczyca. Wschodnią część 
obecnej gminy Zgierz przecinały 
opisywane już kierunki uderzeń 11 
korpusu pancernego gwardii, połu-
dniowej zaś obszar tej gminy zna-
lazł się w zasięgu działań 8 korpusu 
zmechanizowanego gwardii, który 
w marszu na rzekę Wartę obchodził 

Zgierz od południa. Korpus ten 1 
brygadą pancerną gwardii 18 stycz-
nia zdobył Aleksandrów i skierował 
się na Poddębice i Wartkowice, któ-
re osiągnął w dniu następnym. Bry-
gada ta, zgodnie z przyjętą taktyką 
rwała co sił w silnikach szosą do 
Poddębic. Dlatego pominęła Dali-
ków, który został w dwa dni później 
oswobodzony przez wojska drugo-
rzutowej 69 Armii ogólnowojskowej 
gen. Kołpakczi. 
Dziś z perspektywy 66 lat przedsta-
wione wyżej wydarzenia, a szczegól-
nie entuzjazm, z jakim witano wkra-
czających na nasze tereny żołnierzy 
Armii Czerwonej, dla czytelników 
młodszego pokolenia, którzy słyszą 
pytania czy w styczniu 1945r. nastą-
piło wyzwolenie czy początek nowej 
okupacji może budzić co najmniej 
zdziwienie, a nawet niedowierza-
nie. Trzeba jednak wziąć pod uwa-
gę fakt, że w styczniowych dniach 
1945r. kończył się dla mieszkańców 
naszych ziem koszmar hitlerowskiej 
okupacji, której zbrodniczy charak-
ter odczuła na sobie prawie każda 
rodzina. Niemcy, chociaż w odwro-
cie, ciągle dawali dowody swej 
okrutnej bezwzględności rabunka-
mi, zniszczeniami i represjami oraz 
tak zbrodniczymi czynami, jak po-
pełnionymi w pobliskim Radogosz-
czu. Nic więc dziwnego, że żołnierze 
Armii Czerwonej witani byli przez 
Polaków jako sprzymierzeńcy i wy-
zwoliciele. Wskazywano im drogę, 
udzielano informacji o nieprzyja-
cielu, ostrzegano przed niebezpie-
czeństwami. Budzili wdzięczność i 
podziw, że pokonywali tak wielką 
potęgę hitlerowską, dotąd zdawało-
by się niezwyciężoną.
Te reakcje wydawały się wówczas 
oczywiste, tym bardziej, że na ob-
szarze naszych gmin, który był włą-
czony do Rzeszy Niemieckiej, nie 
było silnie rozwiniętych formacji Ar-
mii Krajowej, nie było akcji ,,Bzura” 
i nie widzieliśmy Rosjan rozbrajają-
cych lub walczących z oddziałąmi 
AK, BCH i NSZ. Rosjanie gromili tu 
tylko Niemców - naszego znienawi-
dzonego wspólnie wroga. Ich obraz 
był w powszechnym odczuciu czysty, 
najwyżej przyciemniony odległymi 
w czasie konfliktami. 

Nie dysponowaliśmy jeszcze wów-
czas tymi doświadczeniami, które 
mogły prowadzić do postawienia-
znaku równości między brunatnym, 
a czerwonym totalitaryzmem. Pakt 
Ribbentrop - Mołotow nie istniał 
jeszcze wówczas w powszechnej 
świadomości, jak i terror NKWD 
w stosunku do naszych rodaków, 
zamieszkujących województwa 
wschodnie Rzeczypospolitej, za-
garnięte przez Sowietów w 1939r. A 
zbyt dobrze poznaliśmy zakłama-
nie hitlerowskiej propagandy, żeby 
przyjąć niemiecką wersję dotyczą-
cą sprawców mordu katyńskiego, 
tym bardziej, że nawet radio Lon-
dyn jej nie potwierdziło. Natomiast 
podstępne uprowadzenie szesnastu 
przedstawicieli kierownictwa pod-
ziemnego państwa polskiego z gen. 
Okulickim na czele i wytoczeniu im 
bezprawnego procesu przed sądem 
moskiewskim dopiero miało nastą-
pić. Poza tym żołnierze pierwszej 
linii nie ponosili odpowiedzialności 
za polityczne i przestępcze, w rozu-
mieniu prawa międzynarodowego, 
decyzje swoich władz państwowych. 
Mało tego, sami byli ofiarami nie-
spotykanych w żadnej armii zarzą-
dzeń. Wystarczy wspomnieć wydany 
przez Stalina rozkaz ,,ani kroku do 
tyłu”, tworzenie tzw. oddziałów za-
porowych, które miały go egzekwo-
wać, rzucanie na pewną śmierć kar-
nych batalionów i bezprecedensowy 
rozkaz nr 270, traktujący jeńców 
wojennych jako zdrajców ojczyzny. 
Polacy witali serdecznie i wdzięczni 
byli za wyzwolenie żołnierzom czo-
łowych oddziałów bojowych, którzy 
mieszkańcom naszej ziemi w walce 
przywrócili wolność. 
Nie wszyscy, którzy pytali o drogę do 
Berlina, wkroczyli do stolicy Niemiec 
jako zwycięzcy. Wielu z nich poległo 
na naszej ziemi. Pozostali na niej na 
zawsze.                                                                                                 
                                                                                             

Stanisław Frątczak
Sekcja Kolarska „Szwadron”

Korzystałem z książki: ,,Wyzwole-
nie Ziemi Łódzkiej styczeń 1945”  
K. Badziaka, W. Kozłowskiego

  1 lutego 2011 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Zgierzu odbyła się 
konferencja prasowa, w trakcie 
której Starosta Zgierski Krzysz-
tof Kozanecki poinformował, że 
znana jest już ostateczna decyzja 
w sprawie planowanej likwidacji 
trzech z dziewięciu zespołów ka-
retek pogotowia funkcjonujących 
na terenie powiatu zgierskiego.
   Projekt „Planu Działania Syste-
mu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego dla Województwa 
Łódzkiego” zakładający likwida-
cję części karetek spotkał się ze 
sprzeciwem zarówno mieszkań-
ców regionu, jak i władz powia-
tu zgierskiego. Zarząd powiatu 
uznał za niedopuszczalny fakt 
zmniejszenia liczby Zespołów 
Ratownictwa Medycznego sta-
cjonujących   w Zgierzu i gminie 
Zgierz o 2 zespoły podstawo-
we, zaś w Ozorkowie i gminie 
Ozorków o 1 zespół, a także po-

większenie obszaru dla Zespo-
łu stacjonującego w Głownie o 
obszary działania dla gmin: Bie-
lawy, Domaniewice i Dmosin, w 
których zamieszkuje łącznie oko-
ło 15.100 osób.
    Starosta Zgierski poinformo-
wał, że w wyniku wspólnej in-
terwencji parlamentarzystów                   
i władz samorządowych regio-
nu, z 3 jednostek Ratownictwa 
Medycznego, które planowano 
zabrać powiatowi w ramach re-
organizacji przygotowanej przez 
urząd wojewódzki, udało się ura-
tować 2 karetki. Zgierz straci jed-
ną karetkę, natomiast nie nastąpi 
powiększenie obszaru działania 
pozostałych jednostek ratow-
nictwa medycznego. Powyższe 
zmiany wejdą w życie z dniem 1 
stycznia 2012 roku. 
                                                                                                

Magdalena Pietrzak

Zamach na karetki
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Publikacja, do lektury której 
chciałabym Państwa namówić 
to książka „Według ojca, według 
córki. Historia rodu”, napisana 
przez Jerzego Krzyżanowskiego 
i Magdę Krzyżanowską - Mie-
rzewską. To obszerna, licząca 
800 stron epopeja ich rodziny, 

Emancypantki

wielu pokoleń zaangażowa-
nych w sprawy kraju Polaków, 
których los rzucał między kre-
sami wschodnimi, centralną 
Polską a Pomorzem. Oczywi-
ście, poznawczo - historyczny 
aspekt tej powieści jest bardzo 
ważny, ale dla mnie książka ta 

jest głównie opowieścią o sil-
nych, niezależnych kobietach, 
które dokonywały niekonwen-
cjonalnych życiowych wyborów 
w czasach, w których pozycja 
społeczna kobiet była znacznie 
niższa niż dzisiaj. Książka jest 
godna uwagi, szczególnie że 
zbliżający się Dzień Kobiet jest 
jak zwykle pretekstem nie tylko 
do świętowania, ale i do dysku-
sji o dzisiejszej pozycji kobiet, o 
ich rzeczywistej lub wyimagino-
wanej dyskryminacji.  

- Zaczęłam pisać chyba przede 
wszystkim dlatego, że nie chcia-
łam, aby zaginęły wspomnienia 
o trzech siostrach z pokolenia 
mojej babki - opowiada Mag-
da Krzyżanowska-Mierzewska. 
I dalej tak je charakteryzuje: 
Magda i Jaśka to dwie wariat-
ki. Żaden pomysł nie jest zbyt 
szalony, żadne szaleństwo zbyt 
idiotyczne. Romantyczne po-
rywy, patriotyczne obowiązki, 
mężczyźni, futra, zarabianie na 
życie, kolejne posady, rozwody, 
romanse. A potem Powstanie, w 
którym Jasia była komendantką 
szpitala przy ulicy Chmielnej, 
a Magda sanitariuszką. Kocha-
ją się bardzo, bo i bardzo są 
podobne. Nakręcają się wza-
jemnie, rozumieją w pół zda-
nia. A Hala była nieskazitelna. 
(…) Chyba za skromna. Dobra 
i dzielna. Dla mnie wszystkie 
trzy były cudowne i wyjątkowe. 
Kobiety, które niczego nie żało-
wały.

Krzyżanowscy to rodzina nie 
raz trafiająca na karty podręcz-
ników historycznych. Tytułowy 
ojciec to urodzony pod koniec 
lat 20. we Lwowie Jerzy Krzyża-

nowski - emerytowany profesor, 
związany z Politechniką Gdań-
ską i Instytutem Maszyn Przepły-
wowych Polskiej Akademii Nauk. 
Prywatnie zaś jest mężem córki 
sławnego generała „Wilka”, jed-
nej z najbardziej znanych i sza-
nowanych polskich kobiet - po-
lityków Olgi Krzyżanowskiej. Ich 
córka – współautorka książki, 
Magda Krzyżanowska-Mierzew-
ska, jest radcą prawnym. Pra-
cuje w Strasburgu, specjalizuje 
się w kwestiach związanych z 
ochroną praw człowieka. Swoją 
część wspomnień Jerzy Krzyża-
nowski postanowił doprowadzić 
do - mniej więcej - lat 50., kiedy 
zaczęła się jego kariera zawodo-
wa. Pisze raczej sucho, skrupu-
latnie, dokładnie przytaczając 
fakty, córka Magda natomiast 
ciekawiej, z większym zacięciem 
literackim, ale też większą, typo-
wo kobiecą empatią. Opowiada 
barwne losy swoich bezkompro-
misowych babć i ciotek. To być 
może dzięki nim zainteresowała 
się równouprawnieniem i zaan-
gażowała w ruch feministyczny. 
W wywiadzie przeprowadzonym 
przez Dorotę Wodecką mówi: 
Pochlebiam sobie, że jestem 
feministką pierwszej godziny. 
Kiedy przeprowadziłam się do 
Warszawy, trafiłam do Polskiego 
Stowarzyszenia Feministyczne-
go. Prowadziłyśmy tam różne 
wywrotowe dyskusje. Ale to 
wtedy była absolutnie niszowa 
działalność, pionierskie czasy; 
parę wkurzonych pań z Warsza-
wy. Nie to, co teraz. 

Wracając do samej książki war-
to zagłębić się w historię rodu 
Krzyżanowskich, w krzepiącą 
opowieść o mądrych, silnych 

kobietach. Jedynym mankamen-
tem książki jest to, że przywoły-
wanie postaci z obydwu rodów 
Krzyżanowskich powoduje czę-
sto zamęt w ustaleniu i śledze-
niu skomplikowanych koligacji 
rodzinnych. Lektura wymaga 
dużej koncentracji. Bardzo cel-
nie na ten temat wypowiedzia-
ła się autorka recenzji „Według 
ojca. Według córki” Elżbieta 
Konieczna: Jest jeden odwiecz-
ny kłopot z sagami rodów. Są 
i zwykle muszą być zawieszone 
na rozbudowanych drzewach 
genealogicznych. Efekt tego jest 
taki, że już na dwudziestej stro-
nie książki, czytelnik zaczyna 
się gubić czyim krewnym jest 
wujek Kazek i w którym miej-
scu wisi na drzewku rodzinnym, 
a w miarę przybywania posta-
ci, myli się już wszystko. (…) 
Nie wertuję nieustannie książki 
w tył, by uszeregować rodzin-
ny sznurek. Tę myśliwską frajdę 
pozostawiam miłośnikom heral-
dyki. Wolę się skupić na poje-
dynczych, czasem wyabstraho-
wanych z szerokiego kontekstu 
ludzkich historiach. A tych, nie-
zwykle ciekawych, w książce 
„Według ojca. Według córki” jest 
zatrzęsienie. Mam nadzieję, że 
przywołana wypowiedź osta-
tecznie przekonała Państwa do 
polecanej lektury.
                                                                                                           

Renata Nolbrzak

Mamy egzemplarz „Według 
Ojca. Według Córki”  dla Czy-
telnika, który jako pierwszy 
skontaktuje się z nami drogą 
mailową, podając imię i na-
zwisko, adres i numer telefo-
nu.

Korzystając z funduszy zewnętrz-
nych w ramach dofinansowania, 
zgodnie z Lokalną Strategią Roz-
woju LGD, dla operacji odpowia-
dających warunkom przyznania 
pomocy  dla  „Małych Projektów”  
oraz dzięki zapobiegliwości i 
inicjatywie mieszkańców, kilka 
wsi w gminie Łęczyca urządzi-
ło  świetlice wiejskie od podstaw 
albo doposażyło już istniejące. 
Inicjatywa ta jest niezwykle ko-
rzystna dla społeczności lokalnej.  
Świetlice są miejscem zebrań, 
szkoleń i warsztatów, spotkań 
plenerowych, towarzyskich, ro-
dzinnych itp. Stanowią też uzu-
pełnienie bazy turystycznej Ziemi 
Łęczyckiej.
W 2010 roku w Leźnicy Małej 
zmieniono dach, w Pruszkach -  
również zmieniono dach, wyposa-
żono świetlicę w krzesła i stoły, w 
Łęce wymieniono instalację elek-
tryczną, wymalowano pomiesz-
czenie, zakupiono stoły, krzesła i 
zasłony. W Lubieniu świetlica po-
wstała w garażu, który po wyma-

Świetlice 
wiejskie

Izba regionalna w Lubieniu Witraz z Borutą w Lubieniu

lowaniu ścian, założeniu podłogi 
z terakoty, wymianie drzwi zmie-
nił się w bardzo efektowną izbę 
regionalną. Sufit zdobią drew-
niane belki i  oryginalne, kute 
żyrandole, jest też piec kaflowy 

zbudowany wcześniej. W oknach 
umieszczono 3 witraże z posta-
cią legendarnego diabła Boruty. 
Umeblowanie stanowią drewnia-
ne ławy i stoły. Wszystko to nada-
je pomieszczeniu rustykalny styl.

         Dofinansowanie do tych 
przedsięwzięć stanowi 70 % kosz-
tów całkowitych, reszta kwoty to 
udział własny inicjatorów czyli 
grupy osób  realizujących projekt. 
W 2011 roku o dofinansowanie na 

remont i urządzenie świetlic ubie-
gają się kolejne wsie: Janków, 
Chrząstówek, Błonie i Siedlec.
                                                                                                  

Zofia Dziwisz
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W drugim tygodniu ferii, tj. w 
dniach 24 – 29 stycznia odbyły 
się półkolonie dla dzieci z tere-
nu naszej gminy zorganizowane 
przez Forum Inicjatyw Twórczych 
w Parzęczewie. Również i tym 
razem zaplanowaliśmy bardzo 
atrakcyjny program. Pierwsze-
go dnia zajęcia odbywały się 
na miejscu. Dzieci brały udział 
w zabawach i konkursach przy-
gotowanych przez instruktorów 
naszej placówki. Dużo zabawy 
sprawiła gra muzyczna - kara-
oke, w której losowo wybierany 
był utwór do zaśpiewania dla 
danej osoby. Drugiego dnia uda-
liśmy się na halę sportową przy 
Gimnazjum, na której odbyły się 
zajęcia sportowe. W ramach fe-
rii zorganizowany został wyjazd 
do kina w łódzkiej Manufakturze 
na film „Megamocny”. Po raz 

Ferie zimowe z Forum Inicjatyw Twórczych
pierwszy udaliśmy się na gorą-
ce kąpiele w leczniczej solance 
termalnej do Uniejowa. Udo-
stępnione mieliśmy dwie niecki 
basenowe: nieckę pływacką z 
temperaturą 30°C oraz nieckę 
solankową z temperaturą 36°C. 
Inną atrakcją półkolonii była 
lekcja muzealna poprowadzona 
przez przewodnika w Muzeum 
na Zamku w Łęczycy. Ostatnie-
go dnia pojechaliśmy na basen 
„Wodnik” do Ozorkowa. Uczest-
nicy półkolonii codziennie mie-
li zapewniony gorący posiłek. 
Dzieci mogły skorzystać z wy-
mienionych atrakcji między in-
nymi dzięki środkom Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 
                                                                                                            

Iwona Kubusińska

Wizyta w muzeum w Łęczycy

Zajęcia muzyczneZajęcia sportowe

Z Erosem przez wieki
Pozycja Erosa na Olimpie nie była 
zbyt silna… Bo jak miał budzić 
respekt mały, pulchny, figlarny 
chłopczyk wyposażony w skrzy-
dełka, łuk i strzały, za pomocą 
których wzbudzał miłość w bo-
gach i śmiertelnikach. Był pełen 
sprzeczności, z jednej strony ba-
wił się ludzkimi namiętnościami, 
przysparzał cierpienia, z drugiej 
dawał radość życia i pragnienie 
zmieniania go na lepsze. Jedno 
jest pewne, ten niepozorny bożek, 
o którym śpiewano w staropolskich 
pieśniach: Kupido, bożku zuchwa-
ły, składny do łuczka i śmiały (…) 
nie zmienił się do dzisiaj…
Jan Pieszczachowicz w swojej kry-
tycznoliterackiej książce „Koniec 
wieku” pisze: W wędrówce przez 
wieki sławiono go i przeklinano, 
nakładano mu różne maski, od 
skrajnie idealistycznych  po de-
moniczne, kojarzono z niebem lub 
piekłem. (…) Największe dzieła, 
jakie wydała ludzkość, nie mogły 
się bez niego obejść. Prześledźmy 
zatem jak na przestrzeni wieków 
pisano o miłości.
Zacznijmy od najpopularniejszej 
książki świata, która powszechnie 
nie kojarzy się bynajmniej z Ero-
sem. Niemniej, to w biblijnej „Pie-
śni nad pieśniami” czytamy: bo 
jak śmierć potężna jest miłość. (…) 
Wody wielkie nie potrafią ugasić 
miłości, nie zatopią jej rzeki. Prócz 
takich filozoficznych maksym w 
biblii znajdujemy wiele odniesień 
do spraw płci, pisanych zresztą 

bez pruderii. Pieszczachowicz pi-
sze: Życie Jakuba, wnuka Abraha-
ma może przyprawić osoby wsty-
dliwe o zawrót głowy, ponieważ 
płodził dzieci z dwiema siostrami, 
nie zostawszy wdowcem, nie mó-
wiąc o potomstwie, jakie urodziły 
mu ich służące. Córki Lota po-
częły ze swoim celowo spojonym 
winem ojcem synów Moaba i Be-
n-Amniego, Amnon zaś syn Dawi-
da, zgwałcił swą siostrę Tamar. A 
jednak nikomu nie przychodzi do 
głowy, że biblia nawołuje do nie-
moralności. Również Platona nie 
traktuje się jak gorszyciela, mimo, 
że zawarta w Uczcie pochwała 
Erosa w wykonaniu tego filozofa 
uwzględniała szczególnie miłość 
do chłopców jako emanacji ide-
alnego piękna i młodzieńczego 
wdzięku. 
Z kolei średniowiecze kojarzy 
nam się głównie z rycerskim od-
daniem, uwielbieniem platonicz-
nym kobiety. Nigdy później nie 
wyniesiono kobiety tak wysoko 
jak w tamtym okresie historycz-
nym. Oczywiście kobiety mieszka-
jącej na zamku, a nie w wiejskiej 
chacie. Średniowieczna, rycersko 
– trubadurska konwencja miłości 
zupełnie straciła rację bytu w re-
nesansie. Przywołajmy choćby, 
powstałe w tamtym okresie „Ży-
woty pań swawolnych” Branto-
me’a, przełożone na język polski 
przez Boya. Renesans to epoka, 
w której propagowano erotyzm 
ostentacyjnie i bez osłonek, opisu-

jąc go często, jak Brantome w spo-
sób bardzo dosadny. Oczywiście 
są także przykłady subtelniejsze-
go pojmowania miłości. W wersji 
Szekspira jest to obraz namiętno-
ści wpływającej na bieg dziejów, 
ale będącej jednocześnie wynisz-
czającą potęgą. Ale za to Romeo i 
Julia to chyba najsłynniejsza para 
kochanków w całej światowej lite-
raturze. Mówiąc o Odrodzeniu nie 
sposób nie wspomnieć Marcina 
Lutra. Ten słynny reformator Ko-
ścioła zwalczał zaciekle celibat. 
Nie czynił tego jednak, jak twier-
dził,  dla rozpusty, ale z powodu 
szkód, jakie celibat przynosił 
dla… populacji. Nie był zresztą 
jedynie teoretykiem, bo sam oże-
nił się z zakonnicą i spłodził z nią 
sześcioro dzieci.
Barok, przywrócił miłości jej sie-
lankowy wdzięk. Nawet ci, któ-
rzy nie interesują się literaturą 
kojarzą takie nazwiska jak Jan 
Andrzej Morsztyn, czy Franciszek 
Karpiński. Wiersz tego ostatniego 
„Do Justyny. Tęskność na wiosnę” 
należy do  perełek polskiej litera-
tury miłosnej. Wiek XVIII przyniósł 
natomiast pornografię w jej pra-
wie współczesnej formie. Pisarze 
ówcześni zajmowali się chętnie 
zdradliwymi żonami, rozpustny-
mi mężczyznami, ale także losem 
prostytutek, jak w „Fortunnych i 

niefortunnych przypadkach sła-
wetnej Moll Flanders” Daniela 
Defoe, czy we wznawianych po 
dziś dzień „Pamiętnikach Fanny 
Hill” Johna Clelenda. Na zako-
rzenienie się erotyzmu w szerokiej 
świadomości społecznej przemoż-
ny wpływ miał romantyzm, od 
którego powstał, używany chętnie 
do dziś przymiotnik „romantycz-
ny”, określający piękne i głębokie 
uczucie. Stosujemy tu jednak pew-
ne uproszczenie, ponieważ wielka 
namiętność kojarzyła się raczej 
romantykom z dramatyzmem, 
uczuciem pełnym męki, cierpienia 
i melancholii. Była to miłość jakby 
uświęcona, z natury swej niezwy-
kła, ale kończyła się najczęściej 
tragicznie.
  Literatura i sztuka XX 
wieku znacznie ten model prze-
kształciła. W dalszym  ciągu jed-
nak Erosa opisywano w sposób 
daleki od optymizmu. Również 
literatura polska nie należy do 
wyjątku, weźmy choćby Iwaszkie-
wicza, Nałkowską, czy Dąbrow-
ską. Co prawda piękna jest mi-
łość Barbary i Bogumiła z „Nocy 
i dni”, ale także nie jest źródłem 
szczęścia bohaterów. Miłość dla 
literatury naszych czasów jest te-
renem, gdzie wciąż poszukuje się 
wartości, ale nie obowiązują już 
żadne wzorce. Pisze się o niej na 

różne sposoby. Pozornie wydaje 
się, że to piękne uczucie zostało 
strywializowane przez współcze-
snych autorów. Przekonanie to po-
wstało zapewne z powodu braku 
jakiegokolwiek tabu dotyczącego 
erotyki. Niemniej śmiałość ero-
tycznych opisów nie zawsze idzie 
w parze z „odhumanizowaniem” 
(jak gdzieś ostatnio przeczyta-
łam) seksu. Przychodzi mi tu do 
głowy najnowsza książka Manu-
eli Gretkowskiej „Miłość po pol-
sku”. Książka jest pełna śmiałych 
opisów erotycznych, czasem na 
granicy wulgaryzmu, ale jedno-
cześnie jest studium pięknej, doj-
rzałej miłości. Ciekawe, jak Gret-
kowska ustosunkowałaby się do 
myśli Cycerona, który pisał: Nic 
nie ma tak obrzydzenia godnego, 
tak zgubnego jak rozkosz zmysło-
wa, ponieważ ona wzmagając się 
i długo trzymając, gasi wszelkie 
światło rozumu. Dziś chyba coraz 
mniej znajdziemy zwolenników 
tej radykalnej teorii, ludzie jed-
nak wciąż poszukują spełnienia 
krążąc między zmysłową namięt-
nością, a duchowym wymiarem 
miłości. A wyznaczanie stycznych 
tych dwu płaszczyzn wciąż będzie 
treścią życia… i literatury.
                                                                                                         

Renata Nolbrzak
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Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
dla działań:

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
„Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”,

„Odnowa i rozwój wsi”,
„Małe Projekty”

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
od 21 marca do 4 kwietnia 2011r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych działań: 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 460.000,00 zł
„Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej” – 450.000,00 zł

„Odnowa i rozwój wsi” – 666.096,00 zł
„Małe Projekty” – 750.000,00 zł

Dla działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej” 
preferowane będą operacje, w wyniku których tworzone będą nowe miejsca pracy, 

szczególnie w branży turystycznej i usługach.

Dla działania „Odnowa i rozwój wsi” preferowane będą operacje z zakresu: 
1) budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – 

kulturalne,
2) budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, 

miejsc rekreacji,
3) zakup towarów w celu kultywowania lokalnych tradycji,

4) związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających 
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szcze-

gólności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego,
5) urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków,

6) budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej,
7) rewitalizacja zabytków i obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja pomników historycznych i miejsc 

pamięci,
8) zakup i odnawianie charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego obiektów i ich 

adaptacja na cele publiczne,
9) budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych 

produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn,
10) odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych budynkach architektury sakralnej,

11) zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki 
miejscowości,

12) wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, 
jeśli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie  

– w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1 – 11,
13) zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich,

14) zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji,
15) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji
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Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
dla działań:

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
„Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”,

„Odnowa i rozwój wsi”,
„Małe Projekty”

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
od 21 marca do 4 kwietnia 2011r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Dla działania „Małe Projekty” preferowane będą operacje z zakresu:
1) organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych,

2) zakup i udostępnienie oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym umożliwiającego dostęp do Inter-
netu,

3) organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych, sportowych, związanych z promocją lokalnych walorów
4) promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia z  wyłączeniem remontu i budowy 

budynków mieszkalnych,
5) kultywowanie języka regionalnego i gwary,

6) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
7) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

8) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji  
    turystycznej, stron www związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru LGD,

9) przygotowanie i wydawanie folderów i innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru LGD,
10) budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie małej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, 
z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej,

11) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, 

w tym obszarów NATURA 2000
12) odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

lub objętych ewidencją zabytków,
13) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich     funkcje,

15) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich 
funkcje oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów,

16) inicjowanie powstania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią 
lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo 

podnoszenie jakości takich produktów lub usług,
17) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności 

kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, 
z wyłączeniem działalności rolniczej,

18) udostępnianie urządzeń i sprzętu z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
19) zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich
20) promocja lokalnej przedsiębiorczości

21) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR
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I. dla operacji zgodnych z działaniem “Odnowa i rozwój wsi”:

1. Operacja dotyczy lub ma wpływ na rozwój “Turystycznej 
oazy w regionie  łódzkim w DORZECZU BZURY I NERU” - 10 pkt.
2. Operacja wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, histo-

ryczne lub kulturowe - 10 pkt.
3. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój 
infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej - 10 pkt.

4. Wnioskodawca ma doświadczenie 
w realizacji projektów - 5 pkt.

5. Operacja jest realizowana w miejscowości liczącej:
poniżej 300 mieszkańców – 10 pkt. 

od 300 do 500 mieszkańców – 5 pkt.
powyżej 500 mieszkańców – 0 pkt.

6. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
do 125.000 PLN -10 pkt. 

powyżej 125.000 PLN –  0 pkt.
7. Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczy:

poniżej 300 mieszkańców – 0 pkt. 
od 300 do 500 mieszkańców – 5 pkt.

                    powyżej 500 mieszkańców – 10 pkt.
8. Operacja jest komplementarna w stosunku do innych ope-

racji/ projektów zrealizowanych na obszarze działania LGD 
Fundacji “PRYM” - 10 pkt.

9. Realizacja operacji przyczyni się do pobudzania aktywno-
ści ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamiesz-

kania - 10 pkt.
10. Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z za-

angażowaniem:
więcej niż 5 innych podmiotów – 10 pkt. 

od 1 do 5 innych podmiotów –  5 pkt.
bez udziału innych podmiotów –  0 pkt.

Operacja musi uzyskać co najmniej 40 pkt, aby zostać wy-
braną do dofinansowania.

II. dla operacji zgodnych z działaniem „Małe projekty”:

1. Operacja dotyczy lub ma wpływ na rozwój “Turystycznej 
oazy w regionie łódzkim w DORZECZU BZURY I NERU” - 10 pkt.
2. Operacja wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, histo-

ryczne lub kulturowe - 10 pkt.
3. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój 
infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej - 10 pkt.

4. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów - 
5 pkt.

5. Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej:
poniżej 300 mieszkańców - 10 pkt. 

od 300 do 500 mieszkańców – 5 pkt. 
powyżej 500 mieszkańców – 0 pkt.

6. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
mniej niż 10.000 PLN – 0 pkt. 

od 10.000 PLN do 20.000 PLN – 5 pkt. 
powyżej 20.000 PLN –  10 pkt.

7. Operacja jest komplementarna w stosunku do innych 
operacji/ projektów zrealizowanych na obszarze wdrażania 

LSR - 10 pkt.
8. Realizacja operacji przyczyni się do pobudzania aktywno-

ści ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamiesz-
kania - 10 pkt.

Operacja musi uzyskać co najmniej 30 pkt, aby zostać 
wybraną do dofinansowania.

III. Dla operacji zgodnych z działaniem “Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej” lub “Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”:

1. Operacja dotyczy lub ma wpływ na rozwój “Turystycznej 
oazy w regionie łódzkim w DORZECZU BZURY I NERU” - 10 pkt.
2. Operacja wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, histo-

ryczne lub kulturowe - 10 pkt.
3. Wnioskodawca ma doświadczenie 

w realizacji projektów - 5 pkt.
4. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne:
 3 i więcej miejsc pracy – 15 pkt.

2 miejsca pracy – 10 pkt.
1 miejsca pracy –  5 pkt.

5. Operacja jest komplementarna w stosunku do innych 
operacji/ projektów zrealizowanych na obszarze działania 

LGD Fundacji “PRYM” - 10 pkt.
6. Operacja ma charakter proekologiczny, wykorzystuje al-

ternatywne źródła energii - 5 pkt.

  Operacja musi uzyskać co najmniej 25 pkt, aby zostać 
wybraną do dofinansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, 
w tym kryteria wyboru operacji i wykaz nie-
zbędnych dokumentów wraz z formularzem 
wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są 

w siedzibach oraz na stronach internetowych 
następujących instytucji:

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”: 
www.fundacjaprym.pl w dziale „Pobierz wniosek  

o przyznanie pomocy”

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 
www.prow.lodzkie.pl

Informacje udzielane są 
w Biurze LGD Fundacji „PRYM” 

tel. 42 235 33 96 / 97, 664 13 25 20

Opracowała Renata Jesionowska - Zawadzka

Kryteria wyboru operacji:
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Jak, z perspektywy pięciu lat 
funkcjonowania „PRYM-u” oce-
nia pan korzyści, jakie osiągnę-
ła Gmina Łęczyca w związku z 
przynależnością do Fundacji?

W momencie, kiedy tworzyli-
śmy Fundację, mieliśmy inne 
wyobrażenie o środkach, jakie 
będziemy mieli do dyspozycji. 
Kiedy pojawił się program Le-
ader, przekazywano nam  bar-
dziej optymistyczne informacje. 
Potem okazało się, że te pie-
niądze nie będą takie duże jak 
nam wcześniej obiecywano. 
Wówczas nie mieliśmy także 
świadomości, że tyle lat musi 
upłynąć, żeby jakieś konkretne, 
wymierne korzyści czerpać dla 
gminy. Tym bardziej, że tworząc 
Fundację przecieraliśmy ścież-
ki, wszystko było nowe, jeszcze 
nie do końca określone, byliśmy 
jedną z pierwszych lokalnych 
grup działania powstałych w 
ramach Leadera.  Tym grupom 
działania, które powstawały po 
nas było łatwiej, bo miały już 
kogo podglądać. Gdybyśmy 
wiedzieli wówczas, że tyle pracy 
trzeba włożyć, żeby namacalny 
efekt osiągnąć dopiero po czte-
rech latach, nie wiem czy by nas 
to nie zniechęciło…

Porozmawiajmy o tych namacal-
nych rezultatach, czyli o wyniku 
pierwszego naboru wniosków 
na dofinansowanie w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju”.

W pierwszym naborze, w 2010 
roku cztery jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej z naszej 
gminy skorzystały z tych pienię-
dzy. Otrzymały po 25 tys. złotych 
dotacji, wykonując zadania na 
poziomie 33 tys. - takie były wa-
runki. Nasze  jednostki bardzo 

Przecieraliśmy ścieżki
dobrze sobie  poradziły z pro-
cedurami i samą realizacją pro-
jektów. Byliśmy chyba jedyną 
gminą, której wszystkie złożone 
projekty udało się zrealizować. 
Wiem,  że nie wszystkie jednost-
ki w innych gminach spełniły 
wymagane warunki formalne, 
nie wszystkie otrzymały dotacje. 
Nam się to udało i w tym roku, 
w najbliższym naborze kolejne 
pięć jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych złoży wnioski 
w ramach „Małych projektów”.  
Odbywają się spotkania, trwają 
intensywne prace, żeby określić 
jakie działania będą podejmo-
wać poszczególne jednostki, co 
w ramach tych 25 tysięcy unij-
nych pieniędzy mogą zrobić. 
Tworzone są  projekty, kosztory-
sy, określamy potrzeby i ustala-
my ile się da za te kwoty zrobić. 
Z reguły pieniędzy jest za mało, 
żeby rozwiązać problemy. Jest 
jednak o tyle dobrze, że jed-
nostka, która już wcześniej sko-
rzystała z tych środków, może 
ponownie w następnym roku zło-
żyć kolejny projekt. Można więc 
jakieś przedsięwzięcia podzielić 
na etapy. Dzisiaj nawet miałem 
spotkanie z grupą strażaków z 
jednej z jednostek OSP, którzy 
twierdzą, że potrzeba im 150, a 
nie 25 tysięcy. Oczywiście naj-
lepiej jest wtedy zwrócić się do 
gminy, to proste i łatwe pienią-
dze. Trochę ironizuję, ale nieste-
ty realia ekonomiczne są, jakie 
są i nie da się zrobić wszystkie-
go naraz, mimo, że oczywiście 
nie kwestionujemy przedstawia-
nych potrzeb. Ważne jest to, że 
zmieniły się zasady dotyczące 
wysokości wkładu własnego 
przy realizacji „Małych projek-
tów”. Dotąd trzeba było mieć 
30 % własnych środków. Był to 
niemały problem dla składa-
jących wnioski stowarzyszeń. 

W tej chwili większość wkładu 
własnego może stanowić praca. 
Oczywiście wszystko trzeba bar-
dzo precyzyjnie przeliczyć na 
wypracowane roboczogodziny. 

Procedury są dość trudne dla 
wnioskodawców... 

Strażacy narzekają, to są rol-
nicy, którzy nie mieli zwykle do 
czynienia z tego typu procedu-
rami. Nie ma się co dziwić, że 
sprawia im to trudność.  Prawdą 
jednak jest, że te wnioski przy-
gotowywane są z dużą pomocą 
urzędu gminy. Właściwie gmina 
robi wszystko od strony, mówiąc 
kolokwialnie „papierkowej”. 
Pewne rzeczy jednak leżą już 
po stronie wnioskodawców. Nie-
zbędne jest  zaangażowanie, 
szczególnie liderów tych grup. 
Muszą przekonać społeczność 
do tego, co chcą zrobić i spowo-
dować włączenie się ludzi w to 
przedsięwzięcie, ponieważ, jak 
wspomniałem wcześniej istotny 
jest wkład pracy tych ludzi. Poza 
tym OSP muszą się obciążyć fi-
nansowo, wziąć pożyczkę, to są 
trudne decyzje,  niektórych to 
przeraża. Tym bardziej, że cho-
dzi tu o społeczne działania, a 
nie prywatne przedsięwzięcia. 

Po raz szósty został pan wójtem 
Gminy Łęczyca. Jak zmienia się 
samorząd na przestrzeni lat?

Wójtem Gminy Łęczyca jestem 
od początku jej istnienia. W 
1990 roku, kiedy powstawały 
samorządy, utworzono wspólny 
samorząd miasta i gminy. W 
1992 roku decyzją Rady Mini-
strów z dnia 1 stycznia, gmina 
została odłączona od miasta. 
Powstały dwa odrębne samo-
rządy i od tego czasu jestem 
wójtem Gminy Łęczyca. Musia-

łem tworzyć ten urząd od pod-
staw, nie było przecież żadnych 
struktur. Mam oczywiście pewne 
refleksje wynikające z dwudzie-
stoletniego kierowania gminą. 
W ciągu tych lat zmieniła się 
rzeczywistość, zmieniło funkcjo-
nowanie samorządu, ale przede 
wszystkim zmieniło się podej-
ście ludzi. Ten początek lat 90. 
bardzo dobrze wspominam. Był 
ogromny entuzjazm w związku z 
odzyskaniem wolności po byłym 
systemie socjalistycznym. To co 
najbardziej mi się wtedy podo-
bało i na czym w dalszym ciągu 
mi zależy, to identyfikowanie się 
ludzi z tym miejscem, zaangażo-
wanie w sprawy społeczne, tzw. 
obywatelska postawa. Wówczas 
powszechne były takie zacho-
wania. Z upływem lat coraz 
rzadsza jest postawa, wynika-
jąca ze świadomości ludzi, że to 
jest ich kraj, ich gmina. Dzisiaj 
wielu zachowuje się na zasa-
dzie: płacę podatki, więc mi się 
należy. I bynajmniej roszczenia 
nie są wprost proporcjonalne 
do wysokości odprowadzanego 
podatku. Te podatki, które nam 
płacą rolnicy, wystarczają na 
pokrycie kosztów dowozu dzieci 
do szkół. Pozostałe wydatki re-
alizujemy z podatków od innych 
podmiotów gospodarczych, z 
subwencji państwowych oraz 
pozyskanych środków unijnych, 
czy innych. Boli  mnie to, że do-
stępne środki są niewspółmier-
ne do wymagań, jakie stawia 
się gminie. Jak tu ludziom wy-
tłumaczyć, że brakuje środków, 
nawet przy ogromnym zaanga-
żowaniu gminy w ich pozyski-
wanie ze źródeł zewnętrznych.  
Ekonomia jest tylko jedna, nie 
da się jej oszukać, a ludzie wy-
magają. Tej stricte roszczenio-
wej postawie niektórych miesz-
kańców (co nie dotyczy tylko 

naszej gminy) winni są polity-
cy wyższego szczebla, którzy 
chcąc osiągnąć wynik wyborczy, 
wmawiają ludziom: człowieku 
jak oddychasz, to ci się wszyst-
ko należy. A ludzie chętnie w to 
wierzą. Tamci zdobywają swoje 
stanowiska, a wszelkie roszcze-
nia kierowane są do władz gmi-
ny, niezadowolenie koncentruje 
się na  tym najniższym szcze-
blu władzy. Jest coraz większy 
rozdźwięk pomiędzy tym, co się 
ludziom obiecuje, a tym co moż-
na zrealizować. To nie są tylko 
moje doświadczenia, bo kiedy 
rozmawiam z moimi kolegami 
– wójtami innych gmin, potwier-
dzają moje obserwacje.  To ba-
łamucenie ludzi przez polityków 
przynosi właśnie takie skutki. 
Jest oczywiście grupa ludzi, któ-
ra potrafi to właściwie ocenić. 
Niektórzy jednak przyjmują to ze 
świadomością, że to nieprawda, 
ale chcą tego słuchać. No i jest 
grupa ludzi, która w to po prostu 
wierzy.

Jakie ma pan plany na najbliż-
szą przyszłość, jeśli chodzi o in-
westycje w gminie?

W tym roku koncentrujemy się 
głównie na drogach. Planujemy 
ich budowę w następujących 
miejscowościach: Gawrony, Pi-
lichy, Leźnica, Zawada Górna, 
Siedlec, Borek- Borów, Wąkczew, 
Krzepocin. W planach na ten rok 
uwzględniliśmy także naprawę 
mostu w Krzepocinie, budowę 
parkingu przy Centrum Sportu 
w Błoniu czy remont łazienek w  
szkole w Leźnicy Małej. 

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Renata Nolbrzak

Spotkanie noworoczne w FIT
W dniu 15 stycznia br. w sali 
widowiskowej Forum Inicjatyw 
Twórczych  odbyło się spotka-
nie noworoczne z osobami 
współpracującymi z FIT. W im-
prezie uczestniczyli członkowie 
zespołów śpiewaczych, kapeli, 

młodzieżowych zespołów roc-
kowych oraz członkinie Kół Go-
spodyń Wiejskich działających 
na terenie naszej gminy, tj. Bi-
bianowa, Chociszewa, Mariam-
pola, Mikołajewa, Mrożewic, 
Opola, Orłej, Parzęczewa, Ró-

życ, Śniatowej, Trojan i Wielkiej 
Wsi. Wśród gości zaproszonych 
znaleźli się również: Wójt Gmi-
ny Parzęczew – Ryszard Nowa-
kowski oraz Skarbnik Gminy 
– Jadwiga Dębska. Spotkanie 
rozpoczęło się wystąpieniem 

dyrektor FIT – Renaty Nolbrzak, 
która przywitała wszystkich go-
ści, podziękowała za wszystkie 
wspólne działania podejmowa-
ne w minionym roku, przedsta-
wiając jednocześnie plan dzia-
łalności na najbliższy okres. 
Po części oficjalnej nastąpiła 
część artystyczna, podczas któ-
rej wystąpił młodzieżowy zespół 

muzyczny „Revers” oraz zespół 
śpiewaczy z Parzęczewa z ka-
pelą ludową „Parzęczewiacy”. 
Gości przy stołach zabawiała 
parzęczewska kapela, grając i 
śpiewając znane piosenki bie-
siadne. 
                                                                                              

Iwona Kubusińska

Rozmowa z Wójtem Gminy Łęczyca - Andrzejem Wdowiakiem
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Dobry start – lepsza przyszłość
Początki szkolnictwa na terenie 
Leźnicy Małej sięgają czasów 
XX-lecia międzywojennego. W 
1920 roku został oddany do użyt-
ku Dom Ludowy, w którym cztery 
sale przeznaczono na izby lek-
cyjne. Bardzo trudne warunki 
pracy  mobilizowały nauczycie-
li, rodziców i radnych do wybu-
dowania nowej szkoły, która za-
częła funkcjonować w 1974 roku. 
            Szkoła Podstawowa w 
Leźnicy Małej jest jedną z pięciu 
„podstawówek” na terenie gmi-
ny Łęczyca. Oddalona jest o sie-
dem kilometrów na zachód od 
Łęczycy. W bieżącym roku szkol-
nym do placówki uczęszcza 79 
uczniów klas  I-VI i 13 dzieci 
do oddziału przedszkolnego. 
Obecnie nasi uczniowie mają 
do dyspozycji 8 klasopracowni, 
w tym 3 dostosowane do potrzeb 
nauczania zintegrowanego oraz 
salę oddziału przedszkolnego 
i pokój zabaw. Ponadto szkoła 
posiada salę  gimnastyczną, 
świetlicę i stołówkę z zaple-
czem kuchennym. Dzięki środ-
kom uzyskanym z EFS szkoła 
ma nowoczesną pracownię 
komputerową oraz Internetowe 
Centrum Informacji Multime-
dialnej w bibliotece szkolnej. 
      Dążąc do  wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci z ob-
szarów wiejskich o utrudnionym 
dostępie do edukacji nauczycie-
le Szkoły Podstawowej w Leźni-
cy Małej podjęli próbę pozyska-
nia  funduszy z Unii Europejskiej 
na realizację projektu „Dobry 
start – lepsza przyszłość” w ra-
mach programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Projekt został 
rozpatrzony pozytywnie przez 
Urząd Marszałkowski i wspólnie 
z Fundacją Inkubator w Łodzi 
jest realizowany od 1 września 
2010 roku. Główne założenia 

projektu to: przygotowanie do 
życia w środowisku informacyj-
nym, doskonalenie umiejętności 
współpracy w grupie, zwięk-
szenie aspiracji edukacyjnych 
i społecznych oraz rozwijanie 
zainteresowań i kompetencji 
kluczowych uczniów w zakre-
sie nauk humanistycznych, 
przyrodniczych i informatyki. 
      Uczniowie klas IV-VI uczestni-
czą w pięciu zajęciach wyrównu-
jących deficyty wiedzy: z języka 
polskiego, języka niemieckiego, 
matematyki, zajęciach wyrów-
nawczych dla klas I- III i kole 
logopedycznym. Do kół rozwija-
jących zainteresowania uczniów 
należą: przyrodnicze, technologii 
ITC, humanistyczne, teatralne, 
sportowe i języka angielskiego. 
„Cieszę się, że chodzę na koło 
przyrodnicze, bo mogę tam wy-
konywać ciekawe doświadcze-
nia. Najbardziej podobał mi się 
eksperyment z elektryzowaniem 
włosów.”- stwierdza Sandra 
Szczęsna uczennica klasy pią-
tej. Zajęcia koła przyrodnicze-
go pogłębiają wiedzę uczniów 
na tematy związane z ekologią, 
ochroną środowiska  oraz bio-
logią zwierząt i roślin. Przepro-
wadzane doświadczenia zgłę-
biają zagadnienia z różnych 
dziedzin nauk przyrodniczych. 
        Uczniowie biorą również 
udział w lekcjach języka angiel-
skiego na poziomie podstawo-
wym w wymiarze dwóch godzin 
tygodniowo. Dla Samanty Kmie-
cik uczennicy klasy IV  to „wiel-
ka frajda  i super zajęcia”. Wy-
powiedź  pani Ewy Naturalnej, 
mamy jednej z uczennic, świad-
czy o tym, że rodzice również po-
zytywnie oceniają realizację od-
bywających się na terenie szkoły 
zajęć pozalekcyjnych, a szcze-
gólnie zajęć komputerowych 
prowadzonych przez panią Do-
rotę Andrysiak: „Obecnie żyjemy 
w takich czasach, że niezbędna 
jest umiejętność obsługi kompu-
tera. Dlatego cieszę się, że moje 
dziecko, nauczy się obsługiwać 
komputer, drukarkę i skaner, a 
także projektor multimedialny 
i kamerę.” Wykorzystanie tech-
nologii ITC w edukacji jest prio-
rytetem realizowanego projektu 
„Dobry start - lepsza przyszłość”.                             
       Ciekawą formą spędzania 
czasu wolnego jest dla dzie-
ci nauka tańca. Uczeń klasy 
szóstej, Łukasz Markiewicz - 
uczestnik koła sportowego, tak 
wypowiada się o pierwszych za-
jęciach tanecznych: „Na począt-
ku byliśmy trochę onieśmieleni, 
ale potem wszyscy świetnie się 
bawiliśmy. Było dużo śmiechu.” 
Raz w tygodniu, pod opieką 
instruktora i nauczycieli, dzie-
ci uczestniczą w zajęciach na 
basenie, które odbywają się w 
Miejskiej Krytej Pływalni „Wod-
nik” w Ozorkowie. Uczniowie 
podzieleni są na dwie grupy 
wiekowe. W czasie zajęć na pły-
walni uczniowie wykonują m.in. 

ćwiczenia korygujące wady po-
stawy. Końcowym efektem zajęć 
będzie uzyskanie sprawności 
„Już pływam”. Bartosz Mikołaj-
czyk z klasy piątej zapytany, 
dlaczego jeździ na basen, od-
powiedział, że jest to dla niego 
przede wszystkim wspaniały 
relaks po siedzeniu w ławce.  
    „Uważam, że interesującą 
formą zajęć pozalekcyjnych dla 
młodszych dzieci są zajęcia te-
atralne, ponieważ rozwijają ich 
kreatywność. Przygotowując de-
koracje i stroje, dzieci uczą się 
współpracy w grupie.” - stwier-
dziła pani Joanna Sierakowska 
prowadząca koło teatralne. 
Wystawienie na forum szkoły 
przedstawienia „Dziewczynka 
z zapałkami” było dla uczest-
ników koła sprawdzianem swo-
ich umiejętności aktorskich, 
a dla widzów miłą rozrywką. 
     Uatrakcyjnieniem zajęć kół 
tematycznych są wycieczki, 
związane z realizowanym pla-
nem pracy. Do grudnia 2010 
roku zorganizowano wyjaz-
dy do: Teatru Arlekin w Łodzi, 
Centrum Edukacji Przyrodniczo 
–Leśnej w Rogowie, Kopalni 
Soli w Kłodawie oraz na basen. 
    Dzieci uczestniczące w projek-
cie mają zapewniony  posiłek w 
postaci słodkiej bułki, owoców 
i napoju, a także transport do 
domu po każdych zajęciach. 
Na działalność każdego z kół 
przeznaczone są fundusze, z 
których do tej pory zakupio-
no dwa nowoczesne telewi-
zory, dwa odtwarzacze DVD, 
dwa radiomagnetofony,tablice 
ścienne, plansze poglądowe, 
multimedialne encyklopedie, 
gry i programy edukacyjne, fil-
my DVD oraz liczne słowniki, 
albumy i ćwiczenia niezbędne 
do prowadzenia zajęć oraz de-
koracje i kostiumy teatralne. 
Nauczyciele prowadzący za-
jęcia zdobyli nowe umiejętno-
ści, biorąc udział w szkoleniu z 
wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informacyjnych. 
Umiejętności opanowane  na 
kursie  często  wykorzystują 
w  pracy z uczniami. Dyrektor 
szkoły pani Dorota Góralska 
podsumowuje dotychczasową 
realizację projektu: „Myślę, że 
dzieci wiele korzystają, mogąc 
uczestniczyć w różnych formach 
zajęć pozalekcyjnych. Na pew-
no mobilizuje to ich do nauki i 
stanowi atrakcję życia na wsi.” 
            „Dobry start - lepsza 
przyszłość” to drugi projekt z tak 
dużym zapleczem finansowym 
realizowany w Szkole Podsta-
wowej w Leźnicy Małej w part-
nerstwie z Fundacją Inkubator w 
Łodzi. Czy uczniowie tej szkoły 
wykorzystają  szansę, by zapew-
nić sobie rzeczywiście lepszą 
przyszłość? Miejmy nadzieję, że 
tak będzie.                
                                                                                  

Magdalena Galant 
Zajęcia na pływalni

W kopalni soli w Kłodawie

Dodatkowe zajecia
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        Trwają wypłaty kredy-
tów tzw. klęskowych dla rol-
ników, których uprawy ucier-
piały podczas nadmiernych 
opadów w drugiej połowie 
maja ubiegłego roku. Zala-
ne zostały łąki nad Zianem, 
Nerem i Bzurą, a na grun-
tach ornych podtopione 
uprawy zbóż, okopowych i 
warzyw. Straty były znacz-
ne, dlatego podobnie jak w 
latach poprzednich, zostały 
powołane przez Wójta dwie 
komisje do spraw szacowa-
nia szkód spowodowanych 
przez klęskę żywiołową i 
opiniowania wniosków kre-
dytowych na wznowienie 
produkcji.
          W skład komisji 
wchodzili przedstawiciele 
Izby Rolniczej, Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego oraz Urzędu Gminy 
w Łęczycy. 1-go czerwca na 
spotkaniu w Urzędzie Wo-
jewódzkim z pracownikami 
gmin omówiono procedury 
związane z wypełnianiem 
wniosków. Następnego dnia 
zorganizowano spotkanie z 
sołtysami, którzy otrzymali 
kurendy i wnioski dla rolni-
ków o oszacowanie szkód 
w uprawach, zorganizowa-

Zimowe podsumowanie letnich podtopień
ne zostały także zebrania 
wiejskie, na których infor-
mowano zainteresowanych 
o sposobach wypełniania 
wniosków. Było to koniecz-
ne, bowiem po raz kolejny 
zmieniły się zasady kwali-
fikowania szkód. O pomoc 
mogli się ubiegać tylko ci 
rolnicy, którzy ponieśli stra-
ty przekraczające 30% śred-
niego dochodu z trzech lat 
poprzedzających rok obec-
ny.
         Wnioski przyjmowa-
ne były w Urzędzie Gminy 
do 18-go czerwca. Przyję-
to wnioski od 603 rolników, 
jednak 139 nie zakwalifiko-
wało się do jakiejkolwiek 
pomocy. Dochody były wy-
liczane na podstawie kal-
kulacji wykonanych przez 
Łódzki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Bratosze-
wicach i dotyczyły upraw  
wpisanych we wnioskach 
przez rolników na zasadzie 
oświadczenia. Komisje we-
ryfikowały straty zgłoszone 
przez poszkodowanych w 
terenie i w zasadzie nie było 
żadnych zastrzeżeń co do 
ich wysokości. Skąd zatem 
ten brak zakwalifikowania 
do pomocy? Zdarzało się to 

najczęściej w przypadkach,  
kiedy w latach wcześniej-
szych uprawiane były na 
większych powierzchniach 
warzywa, które były szaco-
wane jako „drogie” w wy-
sokości dochodu, a w roku 
2010 ich powierzchnia była 
mniejsza. Rozgoryczenie 
tych, którzy nie mogli uzy-
skać kredytu było znaczne, 
bowiem łąki, z których nie 
można było zebrać pierw-
szego, a często i drugiego 
pokosu były w stratach wy-
cenione bardzo nisko. 
          Należy zaznaczyć, że 
komisje gminne postanowiły 
zakwalifikować klęskę pod-
topień jako klęskę powodzi, 
jednakże wojewódzka ko-
misja ds. szacowania strat, 
która wyrywkowo zlustro-
wała  miejsca najbardziej 
podtopione (w Łęce, Topoli 
Szlacheckiej i w Kozubach) 
orzekła jednoznacznie, że 
na terenie gminy Łęczyca 
straty zostały spowodowa-
ne przez deszcz nawalny, a 
nie powódź. Gdyby komisje 
gminne nadal kwalifikowały 
straty jako popowodziowe, 
to wówczas protokół gminny 
zostałby zdyskwalifikowany 
i rolnicy nie otrzymaliby na-

wet niskooprocentowanych 
kredytów „klęskowych”. W 
tej sytuacji zdecydowano, 
że należy zamiast „powódź” 
wpisać jako przyczynę klę-
ski „deszcz nawalny”. Gdy-
by nadal była „powódź” 
rolnicy mogliby otrzymać 
bezzwrotny zasiłek w wyso-
kości 2 - 4 tys. i tym rolnicy 
byli bardzo zainteresowani.
       Gminny protokół strat 
dostarczono do Urzędu Wo-
jewódzkiego w miesiącu 
lipcu. 21 września  Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wy-
dał zgodę na uruchomienie 
procedury otwarcia prefe-
rencyjnej linii kredytowej na 
wznowienie produkcji, a do 
8 października sporządzo-
no 464 pojedyncze opinie 
- załączniki do wniosków 
kredytowych i dostarczono 
do Urzędu Wojewódzkiego. 
Podpisane opinie wróciły po 
sprawdzeniu w UW do Urzę-
du Gminy w Łęczycy, ten zaś 
przekazał je do Banku Spół-
dzielczego w Łęczycy, gdzie 
zgłaszają się zainteresowa-
ni kredytami rolnicy.
      Jak widać droga od  
wystąpienia klęski do uzy-
skania kredytu nie jest ani 
szybka, ani łatwa, coraz 

ostrzejsze są też  kryteria ich 
przyznawania. Maksymal-
na wysokość kredytu „klę-
skowego” wynosi 100% wy-
szacowanych strat, na 50% 
pobranego kredytu kredyto-
biorca powinien przedsta-
wić w banku faktury VAT na 
zakupy wystawione po dniu 
wystąpienia klęski. Obecnie 
wysokość oprocentowania 
wynosi 6,4 łącznie z prowi-
zją bankową. Okres kredy-
towania wynosi do 4 lat. 
     Klęski żywiołowe wystę-
pują na terenie gminy od 
1997 roku niemal corocz-
nie, pomoc dla rolników do-
tkniętych klęską to głównie 
kredyty klęskowe, spora-
dycznie przyznawana była 
bezzwrotna pomoc socjal-
na.  Zainteresowanie kre-
dytami świadczy o nieweso-
łej sytuacji w rolnictwie. W 
tym roku również występują 
podtopienia roztopowe, ale 
należy mieć nadzieję, że w 
okresie wegetacji rozkład 
opadów będzie równomier-
ny i ten rok będzie korzyst-
niejszy niż poprzedni.
                                                                                              

Zofia Dziwisz

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
W dniach od 1 kwietnia do 30 
czerwca br. zostanie przeprowa-
dzony w kraju Narodowy Spis 
Ludności i Mieszkań (NSP 2011). 
Będzie on pierwszym spisem 
powszechnym od czasu, kiedy 
Rzeczpospolita Polska stała się 
państwem członkowskim Unii Eu-
ropejskiej. Należy pamiętać, że 
wszystkie kraje członkowskie UE 
są zobowiązane do przeprowa-
dzenia spisów ludności według 
stanu na dzień 31 marca 2011 
roku  o wspólnym zakresie tema-
tycznym. Spis powszechny dostar-
czy szczegółowych informacji o 
liczbie i strukturze ludności, jej te-
rytorialnym rozmieszczeniu oraz 
o rodzinach i ich gospodarstwach 
domowych, jak również o zaso-
bach i warunkach mieszkanio-
wych. Uzyskane wyniki umożliwią 
obiektywną ocenę sytuacji ludno-
ści i pozwolą na planowanie dzia-
łań mających na celu poprawę 
warunków życia obywateli Polski. 
  Szczególną wagę w NSP 
2011 przykłada się do pozyskania 
wiedzy na temat zmian zachodzą-
cych w procesach demograficz-
nych i społecznych m.in. z uwagi 
na wzmożone migracje ludności 
po wstąpieniu Rzeczpospolitej 
Polskiej do Unii Europejskiej. Wy-
niki spisu są wykorzystywane bez-
pośrednio dla potrzeb statystyki 
publicznej jako baza do dalszych 

badań reprezentacyjnych prowa-
dzonych na próbie gospodarstw 
domowych.
W planowanym spisie istotne bę-
dzie m.in. uzyskanie informacji o 
zagadnieniach, które były obję-
te spisem w 2002 r. Kontynuacja 
jest niezbędna do prowadzenia 
analiz porównawczych zjawisk 
zachodzących w czasie oraz do 
opisu zmian, jakie zaszły w proce-
sach demograficzno–społecznych 
i ekonomicznych w zakresie: lud-
ności, stanu mieszkań i budynków 
oraz gospodarstw domowych i ro-
dzin w powiązaniu z warunkami 
mieszkaniowymi. 
Spis obejmie:
· osoby stale zamieszkałe i cza-
sowo przebywające w mieszka-
niach, budynkach, obiektach oraz 
pomieszczeniach nie będących 
mieszkaniami;
· osoby nie mające miejsca za-
mieszkania;
· budynki, w których znajdują się 
mieszkania oraz obiekty zbio-
rowego zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia nie 
będące mieszkaniami.
W czasie trwania spisu należy 
pamiętać o obowiązku udziela-
nia ścisłych, wyczerpujących i 
zgodnych z prawdą odpowiedzi 
na pytania zawarte w formularzu 
rachmistrza spisowego bądź an-
kietera statystycznego w wywia-

dzie telefonicznym. Warto wspo-
mnieć o wprowadzeniu zapisu 
o dobrowolności odpowiedzi na 
pytanie o przynależność wyzna-
niową do kościoła lub związku 
wyznaniowego. Niemniej uzyska-
ne w drodze spisu powszechnego 
dane o wyznaniu ludności Polski 
stanowić będą cenne uzupełnie-
nie do informacji pozyskiwanych 
w ramach stałego badania ko-
ściołów i wyznań. 
Prezes Głównego Urzędu Staty-
stycznego, Józef Oleński apeluje: 
„Jako Generalny Komisarz Spi-
sowy zwracam się do Państwa z 
gorącą prośbą o udział i pomoc 
w realizacji tego największego 
badania statystycznego. Do Pań-
stwa dyspozycji są przeszkole-
ni pracownicy służb spisowych. 
Współpraca z nimi i obdarzenie 
ich pełnym zaufaniem pomoże 
Państwu w rzetelnym wypełnieniu 
obowiązku spisowego. Tylko dzię-
ki pełnemu uczestnictwu Państwa 
w spisie możemy uzyskać kom-
pletną i prawdziwą informację o 
polskim społeczeństwie. Pragnę 
jednocześnie gorąco zapewnić, że 
wszystkie informacje uzyskane w 
trakcie spisu objęte są tajemnicą 
statystyczną i będą wykorzystywa-
ne tylko i wyłącznie do zbiorczych 
opracowań statystycznych”
                                                                                                          

Renata Nolbrzak

Remonty strażnic 
w Gminie Wartkowice
W ramach działania „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” 
PROW 2007 – 2013 dla małych 
projektów w ramach działań 
Osi 3 z obszaru Gminy Wart-
kowice o przyznanie pomocy fi-
nansowej  aplikowały jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej z:  
Konopnicy,  Pełczysk i Powo-
dowa Trzeciego. Po dokonaniu 
weryfikacji wniosków, najpierw 
przez Fundację „Prym”, a po-
tem przez Urząd Marszałkow-
ski w Łodzi, wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie. Przy-
znana pomoc finansowa prze-
znaczona była na remonty 
świetlic wiejskich w budynkach 
tych jednostek. 
      Aktualnie prace związane 
z realizacją operacji zostały 
zakończone przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Pełczyskach. 
W ramach uzyskanej pomocy 
finansowej wykonano remont 
sali zajęć świetlicowych, re-
mont pomieszczeń sanitarnych, 
przeprowadzono wymianę sto-
larki okiennej (3 okna), zamon-
towano drzwi wewnętrzne (3 
sztuki) oraz aluminiowe drzwi 
zewnętrzne. 

Całkowity koszt realizacji ope-
racji pn.: „Remont świetlicy 
wiejskiej w Pełczyskach” to 
kwota 35.394 zł, przy czym dofi-
nansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi wyniosło 
24.776 zł. Prace remontowe wy-
konywane nieodpłatnie przez 
strażaków wycenione zostały 
na około 3.500 zł. Dotacja z 
Gminy Wartkowice wyniosła 
blisko 8,5 tys. zł. i przeznaczo-
na została na prace związa-
ne z remontem świetlicy oraz 
opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej. Po 
zakończeniu realizacji operacji 
OSP w Pełczyskach złożyła w 
dniu 30 grudnia 2010r. do Urzę-
du Marszałkowskiego w Łodzi 
wiosek o płatność ostateczną.
      Dwie pozostałe jednostki tj.: 
OSP w Konopnicy oraz OSP w 
Powodowie Trzecim planują za-
kończyć prace objęte dofinan-
sowaniem w  kwietniu 2011r.
                                                                                                             

Sylwia Sikora
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W ostatnim czasie zakończono 
kilka inwestycji w Gminie Wartko-
wice. Poniżej przedstawiamy po-
szczególne zadania, ich zakres, 
koszt i źródła finansowania. 

Zakończono rozpoczętą w 2008 
roku. „Rozbudowę bazy dydak-
tyczno-sportowej przy Zespole 
Szkół w Wartkowicach”. W ra-
mach inwestycji zrealizowano:
-  rozbudowę szkoły o część dy-
daktyczną: 5 sal lekcyjnych, bi-
bliotekę z czytelnią oraz windę 
dla osób niepełnosprawnych;
- budowę hali sportowej z po-
mieszczeniami towarzyszącymi: 
boiskiem o wymiarach 20x40 m, 
widownią z siedziskami z tworzyw 
sztucznych dla 285 osób, 4 szat-
niami z częścią socjalną, szatnią 
z częścią socjalną dla osób nie-
pełnosprawnych, siłownią, 2 ma-
gazynami sprzętu sportowego, 2 
pomieszczeniami dla nauczycieli 
wychowania fizycznego, pomiesz-
czeniem szkolnej organizacji 
sportowej, gabinetem medycznym 
i zapleczem gastronomicznym; 
- budowę infrastruktury towarzy-
szącej: przyłącze gazowe, przy-
łącze energetyczne, zbiorniki 
przeciwpożarowe, kanalizacja 
deszczowa, droga dojazdowa, 
chodniki, parkingi, ogrodzenie.

Wartość całkowita zadania wy-
nosi ponad 10,5 mln zł. Część 
sportowa przedsięwzięcia jest 
współfinansowana ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, kwota przyznanej dotacji wy-
nosi 2.375.500 zł.

Zrealizowano „Budowę drogi 
gminnej Kolonia Spędoszyn – Po-
lesie - Bronów”. W ramach inwe-
stycji wykonano nową podbudowę 
z kruszywa łamanego grubości 20 
cm, nawierzchnię asfaltową wią-
żącą grubości 4 cm,  nawierzch-
nię asfaltową ścieralną  grubości 
4 cm, rowy, przepusty i zjazdy na 
odcinku 2,120 km. Wartość całko-
wita inwestycji wyniosła 1,4 mln 
zł.  Na realizację zadania pozy-
skano dotację z budżetu państwa 
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011 w kwocie 527 tys. zł 
oraz dotację z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysokości 112 
tys. zł.

Inwestycje w Gminie Wartkowice
Zrealizowano „Przebudowę drogi 
Parądzice – Krzepocinek”. W ra-
mach inwestycji wykonano nową 
podbudowę z kruszywa łamane-
go grubości 20 cm, nawierzchnię 
asfaltową wiążącą grubości 4 cm,  
nawierzchnię asfaltową ścieralną  
grubości 4 cm, rowy, przepusty i 
zjazdy na odcinku 1,517 km. War-
tość całkowita inwestycji wyniosła 
775 tys. zł. Na realizację zadania 
pozyskano dotację z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych w wy-
sokości 81 tys. zł.

Zakończono zadanie pn. Budowa 
przyzagrodowych oczyszczalni 
ścieków – etap IV, zakup środka 
transportu z wozem asenizacyj-
nym. W ramach I etapu Gmina 
Wartkowice zakupiła ciągnik 
rolniczy marki New Holland TD 
5020 oraz wóz asenizacyjny marki 
POMOT T507/3. II etap zadania 
obejmował wybudowanie 86 szt. 
przydomowych oczyszczalni typu 
WOBET HYDRET. Zrealizowane 
zadanie było współfinansowa-
ne ze środków pochodzących 
z PROW 2007 – 2013 w zakre-
sie działania 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej, oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wiejskiej w Łodzi. 
Łączna wartość zrealizowanego 
zadania wyniosła 1.144.561,65 
zł w tym dofinansowanie PROW 
2007 – 2013 - 703.623,00 zł, oraz 
dotacja WFOŚiGW – 93.816,00 zł.

Zrealizowano zadanie pn. Kształ-
towanie obszaru przestrze-
ni publicznej w miejscowości 
Wartkowice. W ramach zadania 
wykonano m.in. ciągi piesze i 
jezdne wokół obiektu użyteczności 
publicznej, wybudowano parking 
o nawierzchni z kostki brukowej 
oraz wybudowano nowe opaski i 
chodniki wokół terenów zielonych 
oraz parking o nawierzchni z kru-
szywa łamanego. Gruntownym 
pracom została również poddana 
zieleń znajdująca się w centrum 
Wartkowic, wycięto stare i skoro-
dowane drzewa, niektóre podda-
no zabiegom korygującym, lecz-
niczym itd. Nasadzono również 
wiele krzewów i nowych drzew. 
Ponadto zamontowano ławki i 
kosze na śmieci. Całość prac 
zrealizowano przy współfinanso-

waniu ze środków pochodzących 
z PROW 2007 – 2013 w zakresie 
działania „Odnowa i rozwój wsi”. 
Łączny koszt związany z realiza-
cją zadania wyniósł 512.840,72 
zł., w tym dofinansowanie w wy-
sokości 314.571,00 zł.

Rozpoczęto drugi etap realizo-
wanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa łódzkiego na lata 2007-
2013 projektu pn.  „Budowa kana-
lizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wartkowice”. W pierwszym eta-
pie zakończonym w 2009 roku wy-
budowano kanalizację sanitarną 
w ul. Południowej w Wartkowicach 
oraz odcinek w Starym Gostkowie 
(kierunek Starzyny) – sieć kanali-
zacyjną długości 1,95 km oraz 30 
przyłączy za łączną kwotę 915 tys. 
zł. Drugi etap przewiduje wykona-
nie sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach: Stary Gostków, 
Wólka i Pełczyska, Ner, Ner Parcel 
oraz Zawada o łącznej długości 
12 km w terminie do końca 2012 
roku. Na realizację projektu pla-
nuje się łączne wydatki w kwocie 
6,6 mln zł. Umowa o dofinansowa-
nie projektu przewiduje dotację z 
Unii    Europejskiej    w  wysokości 
85 % kosztów kwalifikowalnych.

Piotr Sikora, Artur Kubis

Sprzedaż własnych produktów
Pod koniec ubiegłego roku we-
szło w życie Rozporządzenie Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
określające szczegółowe wa-
runki pozwalające uznać dzia-
łalność za marginalną, lokalną 
i ograniczoną. Wyjaśnijmy co to 
oznacza w praktyce.
Najkrócej mówiąc rozporządze-
nie dotyczy bezpośredniej sprze-
daży wytwarzanych w gospo-
darstwie produktów, bez udziału 
pośredników i przejmowanej 
przez nich marży handlowej. 

Sprzedaż własnych produktów 
możliwa jest dwutorowo: w ra-
mach sprzedaży bezpośredniej 
oraz w ramach tzw. działalności 
marginalnej, lokalnej i ograni-
czonej.
Dotąd, bez uruchamiania do-
datkowej działalności gospo-
darczej, możliwy był handel 
małymi ilościami nieprzetwo-
rzonych produktów zwierzęcych, 
uzyskiwanych ze zwierząt wy-
hodowanych we własnym go-
spodarstwie, jednak wymienio-

ne rozporządzenie wprowadza 
zmiany, dzięki którym można 
sprzedawać także wyproduko-
wane w gospodarstwie przetwo-
ry, np. masło, sery czy kiełbasy. 
Polscy rolnicy od dawna z za-
zdrością patrzą na niemieckich 
czy francuskich farmerów, któ-
rzy w swoich gospodarstwach 
mają przydomowe ubojnie, 
małe masarnie czy serownie. 
Wielu prowadzi własne sklepiki, 
a nawet restauracje. Nic nie stoi 
już na przeszkodzie, aby było 

tak i u nas. Osoby zamierzają-
ce prowadzić działalność mar-
ginalną, lokalną i ograniczoną 
powinny zgłosić się do właści-
wego terytorialnie powiatowego 
lekarza weterynarii. Warunkiem 
uznania działalności za margi-
nalną, lokalną i ograniczoną 
jest to, by miejsca sprzedaży 
znajdowały się na obszarze wo-
jewództwa, w którym prowadzi 
się produkcję lub na obszarze 
sąsiadujących z nim powiatów. 
Wielkość sprzedaży nie może  

przekraczać 1,5 tony produk-
tów mięsnych i 300 kg. wyro-
bów mleczarskich tygodniowo. 
Artur Ławniczak, wiceminister 
rolnictwa: To jest wyjście dla 
producentów, dla rolników, ale 
także dla konsumentów. Chce-
my stworzyć tradycję kupowa-
nia od rolników produktów nie-
przetworzonych, a później już 
tych przetworzonych w gospo-
darstwie. 
                                                                                                     
     Renata Nolbrzak 



www.fundacjaprym.com
Do Rzeczy

styczeń - luty 2011 15
W dniu 29 stycznia 2011 r. gru-
pa 40 osób - przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i 
stowarzyszeń, które podejmują 
się inicjatyw w życiu społecz-
nym, kulturalnym i edukacyjnym 
w gminie Wartkowice gościła 
z wizytą studyjną na obszarze 
działania Fundacji „PRYM”. W 
wyjeździe wzięli udział liderzy 
społeczni działający przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Konop-
nicy na czele z radnym gminy 
Marianem Łukasikiem, przed-
stawiciele Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Powodowie Trzecim na 
czele z Naczelnikiem Tadeuszem 
Bartoszkiem oraz radnym gmi-
ny Grzegorzem Chwiałkowskim, 
członkinie Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Turskiej i Okolic z 
Turu oraz przedstawiciele OSP w 
Biernacicach.  
Podstawowym założeniem or-
ganizatorów: Prezesa Fundacji 
„PRYM” Pani Jolanty Pęgowskiej 
oraz koordynatora wyjazdu Pani 
Donaty Bugajskiej – była wymia-
na doświadczeń oraz przedsta-
wienie efektów realizacji projek-
tów, jakich podjęli się już liderzy 
okolicznych miejscowości, aby 
tym samym zachęcić innych do 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
społeczeństwa. 
Pierwszym punktem wyjazdu 
była wizyta w miejscowości Śnia-
towa w gminie Parzęczew, gdzie 
przyglądaliśmy się działalności 
stowarzyszenia: Wiejski Ośrodek 
Kultury Śniatowa, które realizuje 
zadania związane z wyrównywa-
niem szans edukacyjnych dzieci 
ze środowiska wiejskiego oraz 
aktywizuje społeczność lokalną. 
Prezes stowarzyszenia Pani Elż-
bieta Gieraga z dumą przyję-
ła przybyłych gości w budynku 
świetlicy środowiskowej, która 
powstała z inicjatywy członków 
stowarzyszenia. Jednakże, jak 
wyjaśniła Pani Prezes,  w znacz-
nym stopniu w powstaniu tego 
miejsca, pomogła realizacja 
projektów, w ramach których po-
zyskano środki m.in. z Fundacji 
Wspomagania Wsi, Programu LE-
ADER+ oraz Programu Odnowy 
Wsi. Dzięki temu, z bezużytecz-
nego budynku powstało wspa-
niałe miejsce, które służy teraz 
dzieciom i wszystkim mieszkań-
com. Organizuje się tu spotkania, 
zabawy dla dzieci, konkursy oraz 
festyny, pikniki czy biesiady. Na 
wszystkich słuchaczach bardzo 
duże wrażenie zrobiło zaangażo-
wanie mieszkańców tej miejsco-
wości w rozwój świetlicy i wspól-
ne działania na rzecz kultury i 
społecznej integracji. 
Następnie zawitaliśmy do Gale-
rii Sztuki Aleksego Matczaka w 
Idzikowicach, w gminie Dalików, 
gdzie mogliśmy podziwiać pięk-
ne obrazy oraz rzeźby w kamie-
niu i drewnie. Jak się okazało, 
mimo, iż to miejsce jest położone 
tak niedaleko, nikt z uczestników 
wyjazdu nie miał wcześniej oka-
zji podziwiać sztuki pana Alekse-
go. Pomysłowość i potężny wkład 
pracy, który artysta włożył w po-
wstanie kamiennego zameczku 

PO PROSTU WARTO
stanowiącego galerię wzbudziło 
w zwiedzających ogromny po-
dziw. Wielkie wzruszenie wywar-
ły również opowieści Aleksego 
Matczaka na temat swoich prac, 
gdyż z każdym obrazem związa-
na jest pewna historia. 
Wzruszeni sztuką i pasją pana 
Aleksego udaliśmy się do Fun-
dacji Rozwoju Gmin „PRYM” w 
Parzęczewie. Na miejscu Pani 
Prezes Jolanta Pęgowska opowie-
działa o działalności Fundacji 
oraz zaprezentowała wszystkim 
jej siedzibę. Duże zainteresowa-
nie zebranych wzbudziła wysta-
wa rękodzieła artystów i młodzie-
ży lokalnej prezentująca efekty 
wspólnej pracy podczas warszta-
tów rękodzielnictwa, które Funda-
cja zorganizowała.  
 Kolejnym punktem wy-
jazdu była wizyta w strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Lubieniu, w gminie Łęczyca. Jak 
wynikało z opowieści Pani Pre-
zes Fundacji jest to miejsce, które 
można „polubić”, między innymi 
dzięki paniom, które prócz tego, 
że utworzyły Koło Gospodyń 
Wiejskich są również aktywny-
mi członkiniami OSP. Powstała 
tu „Kuźnia Talentów” – miejsce 
gdzie odbywają się różnego typu 
warsztaty, m.in. papieroplastyki, 
kulinarne czy rzeźbiarskie. Utwo-
rzona została izba regionalna, w 
której znajdują się dzieła lokal-
nych twórców ludowych (pająki 
łęczyckie, rzeźby, kwiaty z bibu-
ły). Na terenie OSP wybudowano 
piec kaflowy i wędzarnię oraz 
zadaszoną scenę plenerową 
-  wszystko dzięki temu, że OSP 
prężnie funkcjonuje oraz pozy-
skuje środki na rozbudowę i do-
posażenie strażnicy.  
 Wizytę na obszarze LGD 
„PRYM” zakończyliśmy zwiedze-
niem zamku w Łęczycy, gdzie 
wiele dowiedzieliśmy się m.in. o 
tradycyjnych łęczyckich strojach, 
ale również obejrzeliśmy zabyt-
kowe eksponaty i piękne rzeźby. 
Postawiony cel wyjazdu został 
osiągnięty – wszyscy uczestni-
cy byli pod wrażeniem przykła-
dów tego, co można zrobić dla 
mieszkańców swoich sołectw. 
Zobowiązali się zagłębić w te-
matykę pozyskiwania środków z 
funduszy unijnych, np. na począ-
tek z małych grantów, programu 
Leader czy Odnowy Wsi. Jak się 
bowiem okazuje po prostu warto 
robić coś z myślą o sobie i in-
nych, choćby dlatego, że może to 
przynieść takie pozytywne efekty, 
których byliśmy tego dnia świad-
kami. Ale przede wszystkim war-
to wykorzystywać potencjał, który 
posiadamy. W każdym sołectwie 
jest np. budynek OSP i przecież 
jest to miejsce w którym może coś 
się więcej dziać – nie musi być 
zamknięte np. tylko dla samych 
strażaków. Jeżeli jeszcze uda się 
zgromadzić grupę osób, która 
będzie chciała zaangażować się 
społecznie, to wspólnie istnieje 
szansa, że uda się napisać dobry 
projekt, pozyskać środki i w pełni 
wykorzystać je dla dobra miesz-
kańców. 

Dużą rolę odgrywa tu także Fun-
dacja „PRYM”, której Gmina 
Wartkowice jest współzałożycie-
lem, a za której pośrednictwem 
można również pozyskać środki 
na realizację inicjatyw społecz-
nych. Można tu uzyskać poradę, 
ale przede wszystkim wsparcie 
przy pisaniu projektów. Ponadto 
Fundacja, jednocześnie Lokalna 
Grupa Działania jest „ważnym 
sojusznikiem w zmaganiach o 
lepszą jakość życia na wsi”. Za-
równo LGD jak i wszyscy liderzy 
społeczni chcący zrobić coś dla 
mieszkańców dążą do tego, aby 
wieś była miejscem, gdzie chce 
się żyć, pracować i są dostępne 
usługi umożliwiające normal-
ne funkcjonowanie. A realizacja 
różnego typu projektów, również 
przy wsparciu Fundacji „PRYM” 
może w tym skutecznie pomóc.
Dzięki temu, co poprzez ten krótki 
wyjazd udało się nam zobaczyć 
i przeżyć, sądzę że wielu uczest-
ników uświadomiło sobie, że to 
w nas samych tkwi olbrzymi po-
tencjał, który tylko czeka, żeby go 
wykorzystać dla rozwoju własnej 

gminy. Świadczą o tym słowa: - 
Ten wyjazd był bardzo poucza-
jący – przede wszystkim pobyt w 
Śniatowej. Pomysły stowarzysze-
nia, które działa w tej wsi są god-
ne naśladowania, szczególnie 
pomysł z wykorzystaniem dota-
cji z funduszu prymasowskiego. 
Myślę, że pewne pomysły i roz-
wiązania, które mieliśmy okazję 
poznać w sąsiadujących z nami 
gminach, uda nam się wykorzy-
stać w pracy dla naszego środo-
wiska lokalnego – podsumował 
wyjazd pan Marian Łukasik, ak-
tywnie działający Radny Gminy 
Wartkowice.
Generalnie tego dnia mieliśmy 
okazję poznać wspaniałych ludzi, 
którzy swoją działalnością poma-
gają wielu osobom i robią bardzo 
dużo dla społeczności lokalnej. 
Jednakże na terenie naszej gminy 
również działają „społecznicy”, 
którzy namawiają mieszkańców 
swoich sołectw do podejmowania 
wspólnych przedsięwzięć. Świad-
czy o tym pozyskanie środków w 
ramach działania 4.1/4.1.3 Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju 

PROW 2007 - 2013 dla małych 
projektów, tj. operacji, które przy-
czyniają się do osiągnięcia celów 
działania Osi 3 Leader pozyska-
nych na wyremontowanie świetlic 
środowiskowych przez OSP w Po-
wodowie Trzecim, OSP w Konop-
nicy i OSP w Pełczyskach. Środki 
na realizację działań w ramach 
integracji społecznej udało się 
również pozyskać OSP w Bierna-
cicach oraz Stowarzyszeniu Mi-
łośników Ziemi Turskiej i Okolic. 
Ponadto na terenie funkcjonuje 
Stowarzyszenie Rozwoju i Pro-
mocji Społeczności Gminy Wart-
kowice oraz inne jednostki OSP, 
które podejmują różne, mniejsze 
lub większe inicjatywy społeczne. 
Przy odrobinie wsparcia istnieje 
szansa, że uda się nam również 
stworzyć takie miejsca, którymi 
będziemy mogli się szczycić i 
które będą cenne dla mieszkań-
ców, stanowiąc dla nich idealne 
miejsce do spotkań i społecznej 
integracji.  

Joanna Jercha

Wizyta w siedzibie Fundacji Prym

Uczestnicy wyjazdu przed Zamkiem w Łęczycy
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Liga Obrony Kraju - Stowarzyszenie 
z siedzibą w Łodzi

zaprasza do udziału w projekcie:
Zawód magazyniera szansą na lepsze jutro 

mieszkanek i mieszkańców 
Gminy Parzęczew

Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców 
gminy Parzęczew:

- bezrobotnych i bezrobotnych długotrwale
- kobiet

- osób 45 plus
- osób niepełnosprawnych (z orzeczeniem leka-

rza medycyny pracy)
- przedział wiekowy: 16 – 64 lata

Początkiem rekrutacji będzie nabór formularzy 
zgłoszeniowych w m-cu lutym 2011r., podczas 
dyżurów w ustalone dni w świetlicy Wiejskiego 

Ośrodka Kultury w Śniatowej. 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 

606-640-463.

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Firma Albaro poleca:
 

nowoczesne kuchnie
niskie ceny
zamówienia pod indywidualne projekty 
szafy i garderoby
meble użyteczności publicznej
schody i wyroby z drewna 
nietypowe zabudowy

tel.: 667-118-169
fachowe doractwo, pomiar pomieszczenia, dostawa mebli, 
montaż, serwis gwarancyjny, ciekawe wzornicstwo

Kosztorysowanie robót budowlanych
(kosztorysy ofertowe, dla banku)
tel. 513-131-464

„REMOMARK” - Marek Kędzia
REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
DOCIEPLENIA, PODBITKA
tel. 606-907-479
·malowanie i gładzie gipsowe
·zabudowy z płyty k/g oraz biały montaż
·ścianki działowe typu YTONG
·montaż paneli i montaż okien, drzwi
·przeróbki instalacji elektrycznych
·przeróbki instalacji hydraulicznych

ogłoszeniaogłoszenia

DZIEŃ KOBIET
    Początki Międzynarodowego 
Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów 
robotniczych w Ameryce Północnej 
i Europie. Pierwsze obchody Naro-
dowego Dnia Kobiet odbyły się 28 
lutego 1909 r. w Stanach Zjedno-
czonych. Zapoczątkowane zostały 
przez Socjalistyczną Partię Ameryki 
dla upamiętnienia odbywające-
go się rok wcześniej nowojorskie-
go strajku pracownic przemysłu 
odzieżowego, przeciwko złym wa-
runkom pracy. Strajkujące kobiety 
zostały zamknięte w fabryce przez 
właściciela. W pożarze który wy-
buchł w budynku zginęło 126 ko-
biet. W 1910 roku Międzynarodów-
ka Socjalistyczna w Kopenhadze 
ustanowiła obchodzony na całym 
świecie Dzień Kobiet, który słu-
żyć miał krzewieniu idei praw ko-
biet oraz budowaniu społecznego 
wsparcia dla powszechnych praw 
wyborczych dla kobiet. Ustanowie-
nie Dnia Kobiet zostało przyjęte w 
drodze anonimowego głosowania, 
bez ustalania dokładnej daty jego 
obchodów. 19 marca 1911 roku 
po raz pierwszy Międzynarodowy 
Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, 
Danii, Niemczech i Szwajcarii. W 
latach 1913-1914 podczas Między-
narodowego Dnia Kobiet odbyły się 
demonstracje antywojenne. Tego 
dnia święto było obchodzone po 
raz pierwszy w Rosji. Wiece odbyły 
się tam w ostatnią niedzielę lutego, 
co według kalendarza gregoriań-
skiego miało miejsce 8 marca. Tego 
dnia Dzień Kobiet obchodzony był 
w innych krajach. W 1917 roku ko-
biety w Rosji zorganizowały strajki 
i protesty pod hasłem „chleb i po-
kój”. Cztery dni później abdykował 
car, a rząd tymczasowy przyznał 
kobietom prawa wyborcze. Po re-
wolucji październikowej, feministka 
bolszewicka Aleksandra Kołłontaj, 
przekonała Lenina do uczynienia 
tego dnia oficjalnym świętem w Ro-
sji. Stało się tak, ale do 1965 roku 
był to normalny dzień pracy. 8 maja 
1965 roku dekretem Prezydium 
ZSRR Międzynarodowy Dzień Ko-
biet ustanowiono dniem wolnym od 

pracy „w celu upamiętnienia zasług 
kobiet sowieckich w budowie komu-
nizmu, w obronie ojczyzny podczas 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ich he-
roizm i bezinteresowność na froncie 
i na tyłach, a także żeby zaznaczyć 
duży wkład kobiet w umacnianie 
przyjaźni między narodami i walkę 
o pokój”.
      Dzień Kobiet jest więc wynikiem 
ruchów feministycznych na rzecz wy-
zwolenia kobiet. Wszystkie nurty fe-
minizmu oparte są na przekonaniu 
o dyskryminacji kobiet ze względu 
na ich płeć, prawie kobiet do eman-
cypacji, sprzeciwie wobec seksizmu 
i patriarchatu. Feministki i feminiści 
dążą do przekształcenia tradycyj-
nych relacji między płciami, uwa-
żanych za zniewalające jednostkę. 
Stąd pochodzi też myśl, że wyzwo-
lenie kobiet jest i wyzwoleniem męż-
czyzn. Feministki nie chcą zamiany 
miejsc między kobietami i mężczy-
znami, nie chodzi też o naślado-
wanie mężczyzn, których rola spo-
łeczna także wzbudza głosy krytyki. 
             W Polsce ze względu na szybki 
i łagodny przebieg socjalistycznych 
procesów społecznych feminizm nie 
zdążył się rozwinąć i okrzepnąć. 
Polki uzyskały prawa wyborcze już w 
1918 roku, zanim rzeczywiście mia-
ły pełną świadomość ich potrzeby i 
zanim mogły z nich korzystać. Nie 
tylko dlatego, że sytuacja polskich 
kobiet (przynajmniej tych z wyższych 
warstw społecznych) przez wieki 
była lepsza niż w innych krajach eu-
ropejskich, ale ze względu na świa-
domość narodowych priorytetów. 
Główny postulat dziewiętnasto-
wiecznego ruchu sufrażystek, jakim 
było uzyskanie praw wyborczych, 
nie mógł być głównym postulatem 
emancypantek polskich, bo pań-
stwo polskie nie istniało na mapie 
Europy. Podczas gdy kobiety ame-
rykańskie i z państw europejskich 
walczyły o prawa polityczne i spo-
łeczne, Polki skupiały się na walce 
o utrzymanie narodowej tożsamo-
ści, której gwarantem była rodzina, 
a ostoją religia. Dążność do indy-
widualnych wyborów życiowych, 

niezależności materialnej, legali-
zacji politycznego i edukacyjnego 
równouprawnienia płci w sytuacji 
rozbiorów nie mieściły się w priory-
tetach, a odstępstwo od nich poczy-
tywane byłoby za szczyt egoizmu, 
jeśli nie za zdradę narodową. Nic 
więc dziwnego, że w polskim spo-
łeczeństwie niewiele wie się o femi-
nizmie i dostrzega się w nim więcej 
histerycznej farsy lub melodramatu 
niż treści społecznej czy politycznej, 
a ruch feministyczny od zawsze 
traktowany był jako kontrkulturowy. 
    Wielu osobom Dzień Kobiet koja-
rzy się z okresem PRL–u i z wręcza-
nym wtedy masowo goździkiem. Z 
okazji tego dnia publikowano por-
trety kobiet różnych sektorów życia 
gospodarczego, zgodnie z ważną 
opinią Władysława Gomułki, że 
„nie ma dziś w Polsce dziedziny, w 
której kobiety nie odgrywałyby waż-
nej roli”. W zakładach pracy czy 
szkołach był obchodzony obowiąz-
kowo. Była to okazja do uzupełnia-
nia braków w zaopatrzeniu, dlatego 
wręczano paniom takie dobra mate-
rialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, 
mydło, kawa. Dzień ten, podobnie 
jak inne uroczystości, typu: Dzień 
Czynu Partyjnego, Dzień Hutnika, 
Dzień Drukarza, Dzień Pracownika 
Przemysłu Spożywczego – według 
niektórych istniał po to, aby obywa-
tele nie zapomnieli o „przywiązaniu 
do Państwa Ludowego, miłości do 
wielkich idei pokoju i socjalizmu”. 
Świadczą o tym chociażby tytuły 
ówczesnych artykułów: „Kobiety w 
szeregach ORMO podejmują zo-
bowiązania dla uczczenia swego 
święta”, „Tysiące kobiet stają w sze-
regach przodowników pracy”, „Ko-
biety uczczą swoje święto wzmożo-
nym współzawodnictwem pracy”. 
Obecnie Dzień Kobiet jest oficjal-
nym świętem w Albanii, Algierii, 
Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, 
Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Ka-
merunie, Chinach, Kubie, Włoszech, 
Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, 
Macedonii, Mołdawii, Mongolii, 
Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Ro-
sji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, 
Uzbekistanie, Wietnamie, a także w 
afrykańskich krajach: Burkina Faso 
i Zambii. 
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