
W numerze:
Krok w przyszłość
W Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku  
odbyło się uroczyste zakończenie projektu  
pt. „Krok w przyszłość” organizowanego  
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Lutomiersku. 

Gmina Łęczyca  
– plany na 2014 rok 
28 stycznia Rada Gminy Łęczyca uchwaliła budżet  
na 2014 rok oraz zatwierdziła projekt zagospodaro
wania zabezpieczonych w budżecie funduszy.  
O planach inwestycyjnych na 2014 rok w gminie  
Łęczyca pisze Zofia Dziwisz.

Nabór wniosków
W Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” trwa nabór  
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
„413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania  
pomocy dla działania: „Odnowa i rozwój wsi”.

Grupy Zabawowe 
W punktach przedszkolnych „Plastuś” w Parzęczewie  
i Chociszewie ruszyły Grupy Zabawowe w ramach  
projektu „Od serca dla dziecka”.

Młodzi kreatywni
Od początku października do końca stycznia  
grupa uczniów z Zespołu Szkół w Wartkowicach 
uczestniczyła w międzynarodowym projekcie  
badawczym CENTRES – Kreatywność i przedsię
biorczość w edukacji.

Dziwny świat PRL-u 
13 grudnia w gimnazjum w Topoli Królewskiej  
nie było koksowników. Był za to szpulowiec  
i… poczciwa Frania. W 32. rocznicę wprowadzenia  
stanu wojennego przygotowano w szkole wystawę 
rekwizytów związanych z PRL.

Leon – wiklinowiec 
Każde miasto ma swoje ciekawe miejsca, a każde  
miejsce – ciekawych ludzi. W Aleksandrowie Łódzkim 
jest to czwartkowy jarmark, a Leon Kucina – emeryto
wany rolnik z Bełdowa jest prawdziwą osobliwością 
tego miejsca. Przyjeżdża tu od 20 lat.
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Zarząd Województwa Łódzkiego 
informuje o możliwości składania  

za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”  
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  

„413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania  

pomocy dla działania:

– „Odnowa i rozwój wsi”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
3 – 17 marca 2014 r.

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 w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków wynosi:
„Odnowa i rozwój wsi” – 149.147,00 zł

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 szczególności 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.

Operacja musi uzyskać co najmniej 30 pkt, aby zostać wybraną do dofinansowania.
Karta oceny merytorycznej według której dokonywana jest ocena operacji jest dostępna na 
stronie internetowej www.fundacjaprym.pl
W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają 
tę samą liczbę punktów, to o miejscu na liście operacji zadecyduje wyższa liczba punktów uzyskanych  
w ramach oceny według kryterium innowacyjnego charakteru operacji. W sytuacji, kiedy po-
wyższe kryterium nie zróżnicuje odpowiednio operacji, o kolejności operacji zadecyduje kolejność 
zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzo-
nych przez biuro LGD. 

Obowiązkowo należy przedłożyć egzemplarz wniosku wraz z wszystkimi załącznikami w wersji 
papierowej lub elektronicznej dla Fundacji „PRYM”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych 
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”,

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.prow.lodzkie.pl.

Informacja udzielane są w Biurze LGD Fundacji „PRYM” 
tel. 42 235 33 96/97, 664 450 260

28 stycznia Rada Gminy Łęczyca uchwali-
ła budżet na 2014 rok oraz zatwierdziła  
projekt zagospodarowania zabezpieczo-
nych w budżecie funduszy. Plany inwe-
stycyjne są zgodne ze strategią rozwoju 
gminy.

Pani Wiesława Kucińska – Skarbnik Gminy 
Łęczyca, zapytana o tegoroczny budżet, odpar
ła, że umieszczono w nim zadania, które pozwa
lają na prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej 
rozwój. Budżet gminy jest bezpieczny, mimo że 
podatki są na poziomie roku 2013, czyli nie by
ły podwyższane, natomiast zadłużenie gminy 
mieści się w granicach dozwolonych w ustawie 
o finansach publicznych.

Lista zadań przewidzianych do realizacji 
w 2014 roku jest długa i dotyczy głównie po
prawy infrastruktury, czyli urządzeń i budowli 
mających służyć prawidłowemu funkcjonowaniu 
miejscowego społeczeństwa. Będą modernizo
wane kolejne drogi gminne: w Gawronach Sta
rych, droga Leźnica Mała – Trupianka, Janków 
Dolny, Piekacie – Golbice i Wąkczew. Na inne 
drogi wykonane zostaną projekty przebudowy, 
aby w następnym roku można było przystąpić 
do ich realizacji. Niestety, nie zawsze można 
przystąpić do przebudowy dróg, głównie ze 
względu na nieuregulowane kwestie własnoś
ciowe. Niektóre drogi wymagają poszerzenia 
pasa drogowego, a co za tym idzie wykupu grun
tów. Trudno wykupić grunty, których właściciel 
nie jest ustalony. Na istniejących już drogach 
gminnych zostaną położone nakładki asfaltowe 

Gmina Łęczyca – plany na 2014 rok
za 500 tys. zł, a na drogach żwirowych za 450 
tys. zł uzupełnione będzie kruszywo. Również 
kruszywem zostaną uzupełnione pobocza przy 
drogach asfaltowych. Podobnie jak inne gmi
ny powiatu łęczyckiego, gmina zasili Zarząd 
Dróg Powiatowych w Łęczycy kwotą 385 tys. zł 
z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej 
w Topoli Katowej i w Błoniu.

Przy szkole podstawowej w Siedlcu po
wstanie centrum sportowe za kwotę 750 tys. 
zł. Będzie to obiekt, z którego nie tylko będą 
korzystać uczniowie, ale będzie ono wykorzy
stywane do ćwiczeń sportowopożarniczych. 
Druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Po
żarnej w Siedlcu od lat są zwycięzcami zawo
dów tego typu i teraz będą mogli trenować na 
własnym boisku. W Siedlcu zostanie również 
ocieplona szkoła. Przy szkole w Wilczkowicach 
powstanie oczyszczalnia ścieków. 

Przewiduje się także dofinansowanie do 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby 
zainteresowane budową oczyszczalni mogą 
się zwracać do Urzędu Gminy po odpowied
nie wnioski od 10 marca br. Budowa oczysz
czalni przydomowych ze wsparciem finanso
wym Gminy jest od kilku lat z powodzeniem 
realizowana.

Wymieniłam tylko najważniejsze planowa
ne w tym roku inwestycje. – Plany są realne, 
bowiem znajdują potwierdzenie w budżecie – 
podsumował tegoroczne zamierzenia Andrzej 
Wdowiak – Wójt Gminy.

Zofia Dziwisz

17 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kul
tury w Lutomiersku odbyło się uroczyste za
kończenie projektu pt. „Krok w przyszłość” or
ganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lutomiersku. W spotkaniu udział 
wzięli: Wójt Gminy Lutomiersk – Pan Tadeusz 
Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy Lu
tomiersk – Pan Tadeusz Rychlik, Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lu
tomiersku – Pani Dorota Pabjańska, Radny Po
wiatu Pabianickiego – Pan Krzysztof Pacholak, 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo
łecznej w Lutomiersku oraz uczestnicy projektu 
pt. „Krok w przyszłość”. 

Krok w przyszłość
Podczas uroczystości zakończenia projektu 

Wójt Gminy Lutomiersk – Pan Tadeusz Bor
kowski i Przewodniczący Rady Gminy Luto
miersk – Pan Tadeusz Rychlik pogratulowali 
i wręczyli drobne upominki wszystkim uczest
nikom projektu, którzy przez cały okres jego 
trwania sumiennie uczestniczyli we wszyst
kich spotkaniach, szkoleniach zawodowych, 
zajęciach i wycieczkach organizowanych w ra
mach projektu. Wszelkie działania, które były 
podejmowane w ramach projektu przyczyniły 
się do podwyższenia aktywizacji zawodowej 
i społecznej beneficjentów.

Dorota Pabjańska

Projekt „Krok w przyszłość” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Lutomiersku jest współfinansowany przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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L.p.
Czy projekt  
jest zgodny  

z LSR?

Liczba  
uzyskanych 

punktów
Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Numer  

identyfikacyjny

Kwota  
dofinansowania (w 

zł)

1 TAK Średnia
70,50

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Jastrzębiu Górnym Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jastrzębie Górne 067359690 46.080,25

2
TAK Średnia

56,00
Gminny Ośrodek Kultury 

w Dzierżąznej

Organizacja konferencji promującej walory kulturowe i turystyczne 
małej ojczyzny oraz przeprowadzenie zabawy inspirującej  
kultywowanie lokalnych tradycji

063839640 16.888,00

3 TAK Średnia
50,58 Gmina Dalików Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez  

nagranie płyty oraz doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie 061941060 16.800,00

4

TAK Średnia
45,92

Gminny Ośrodek Kultury  
w Lutomiersku

Kultywowanie lokalnych tradycji w zakresie muzyki ludowej poprzez  
doposażenie w stroje ludowe dziecięcego zespołu pieśni i tańca  
„Lutomierzaczki” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury  
w Lutomiersku

062535684 11.110,26

5
TAK Średnia

45,75

Gminna Biblioteka  
Publiczna  

w Wartkowicach

Wydanie albumu poświęconego działalności artystycznej Ludowego 
Zespołu Śpiewaczego „Polesianki” z Polesia 068967061 12.080,00

L.p.
Czy projekt  
jest zgodny  

z LSR?

Liczba  
uzyskanych 

punktów
Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Numer  

identyfikacyjny
Kwota  

dofinansowania (w zł)

1 TAK Średnia 
65,58 Gmina Dalików Remont sali sportowej w Dalikowie 061941060 138.260,00

2 TAK Średnia 
61,45 Gmina Wartkowice Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin,  

Parądzice 060136235 115.618,00

3 TAK Średnia 
60,91 Gmina Lutomiersk Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk 

– budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577 062356135 139.377,00

4 TAK Średnia 60,00 Gmina Parzęczew Remont świetlic wiejskich przy OSP w Opolu i OSP w Orłej oraz  
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalewice 061859360 211.131,00

5 TAK Średnia 59,92 Gmina Zgierz Budowa świetlicy wiejskiej w Rosanowie, Gmina Zgierz 061836294 186.256,00

Lista operacji złożonych w naborze MP/4/2013, wybranych do dofinansowania zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”  
oraz lokalnymi kryteriami, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „MAŁE PROJEKTY”  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”

Lista operacji złożonych w naborze OW/4/2013, wybranych do dofinansowania zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”  
oraz lokalnymi kryteriami, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”

13 stycznia br. zakończył się kolejny nabór w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” organizowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Fundacji Roz
woju Gmin „PRYM”.

Wnioskodawcy ubiegali się o dofinansowanie dla operacji odpowiadających warunkom przy
znania pomocy dla działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małych projektów”, tj. operacji, które nie 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia 
celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.

Łącznie złożono 11 wniosków o przyznanie pomocy:

– 5 wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwotę dofinansowania 
790.642,00 zł;
– 6 wniosków w ramach działania „Małe projekty” na łączną kwotę dofinansowania 130.991,01 zł.

W ramach działania „Małe projekty” kwota środków o jakie ubiegali się wnioskodawcy prze
kroczyła dostępny limit. 

W dniu 17 stycznia 2014 r. Grupa Decyzyjna ds. osi Leader dokonała wyboru operacji, którym 
zostało przyznane dofinansowanie, bądź które nie zostały wybrane do dofinansowania. 

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” do dofinansowania wybrano 5 operacji (wszystkie 
złożone) na łączną kwotę dofinansowania 790.642,00 zł.

W ramach działania „Małe projekty” wybrano 5 wniosków na kwotę dofinansowania 102.958,51 
zł, 1 wniosek nie został wybrany z powodu braku środków finansowych. 

Poniżej zamieszczamy listy wniosków, którym przyznano dofinansowanie w ramach naboru 
Fundacji „PRYM”. 

Nabór w Fundacji „PRYM” 
w ramach działania  

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
zakończony

GMINA DALIKÓW
przyjmuje wnioski o dofinansowanie usunięcia  

wyrobów zawierających azbest.  
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów  
związanych z zakupem i wykonaniem  

nowego pokrycia dachowego.

Wnioski należy składać

do 31 marca 2014 r. 
w Urzędzie Gminy w Dalikowie 

pokój nr 15

Szczegółowe informacje są udzielane  
pod numerem tel. (43) 678-01-83 wew. 13

oraz na stronie internetowej www.dalikow.eu
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Od zawsze w przedszkolach obchodzi 
się Dzień Babci i Dzień Dziadka, choć 
tak naprawdę nie zastanawiamy się 
skąd wzięło się to swięto, bo dziadko
wie są najwspanialsi i każdego dnia 
powinni to czuć! Bez uroczystości 
nie mogło się obyć także w Punkcie 
Przedszkolnym „Plastuś” w Gminie 
Parzęczew.

Z pewnością sporo osób zaskoczy 
informacja, że początki obchodzenia 
tego święta mają poznańskie korze
nie. Sam pomysł na ustanowienie ta
kiego dnia w kalendarzu narodził się 
w 1964 r. w redakcji tygodnika „Ko
bieta i Życie”, ale spopularyzował je 
rok później „Express Poznański”. Cie
kawa jest sama historia, która sprawi
ła, że Dzień Babci zaczęto świętować 
właśnie 21 stycznia. Otóż tego dnia 
w 1965 r. w Poznaniu miała wystąpić 
znana aktorka Mieczysława Ćwikliń
ska. To właśnie ona 21 stycznia ob
chodziła swoje urodziny i otrzymała 
z tej okazji tort z napisem „Dla babci”. 
Pomysł przypadł do gustu i od tam
tych czasów tradycja jest nieprze
rwanie propagowana. W roku 1966 
również „Express Wieczorny” ogło
sił dzień 21 stycznia „Dniem Babci”. 

Obchody „Dnia Dziadka” zaczę
ły się w latach 70tych od konkursu 
Telewizji Polskiej na ustalenie daty 
takiego dnia w kalendarzu. Począt
kowo Dzień Dziadka miał być obcho

Od lutego w Punkcie 
Przedszkolnym „Plastuś” 
w Parzęczewie oraz Cho
ciszewie ruszyły Gru
py Zabawowe w ramach 

projektu „Od serca dla dziecka”, któ
rego patronem jest NUTRICIA Polska 
SP. z o.o. przy współpracy z Fundacją 
Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. 

dzony w dniu urodzin Mieczysława 
Fogga, czyli 30 maja, ale taki termin 
w ogóle się nie przyjął i później za
częto go obchodzić bezpośrednio po 
Dniu Babci czyli 22 stycznia.

W tym samym terminie co my, 
Dzień Babci obchodzą także Bułga
rzy i Brazylijczycy. W Hiszpanii dzień 
ten przypada 26 lipca, we Włoszech 2 
października, we Francji jest to świę
to ruchome obchodzone w pierwszą 
niedzielę marca, a w Wielkiej Brytanii 
w pierwszą niedzielę października. 
W USA i Kanadzie jest to Międzyna
rodowy Dzień Dziadków obchodzony 
w pierwszy poniedziałek września.

W Punkcie Przedszkolnym „Pla
stuś” również bardzo hucznie ob
chodzono „Dzień Babci i Dziadka”. 
W Parzęczewie uroczystość odby
ła się 29 stycznia, a w Chociszewie 
7 lutego. Na uroczystości przybyło 
bardzo liczne grono zaproszonych 
gości, w tym Wójt Gminy Ryszard 
Nowakowski. Przedszkolaki pięknie 
wystrojone zaprezentowały swoje 
programy recytatorsko – wokalno – 
taneczne przed swoimi dziadkami. 
Po przedstawieniu wszystkie wnuki 
zaśpiewały uroczyste sto lat, złożyły 
babciom i dziadkom życzenia oraz 
wręczyły własnoręcznie wykona
ne upominki. Po części artystycznej 
seniorzy rodu zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek przygotowany 

Plastusiowe święto
Spotkania odbywać się będą w sobo
ty w godzinach 10.00 – 12.00. Zajęcia 
skierowane są do dzieci w wieku od 1 
roku do 4 lat oraz ich rodziców.

Grupa Zabawowa to alternatywna 
forma edukacyjna pomagająca rodzi
com małych dzieci w rozwoju własnym 
oraz w stymulowaniu rozwoju swoich 
dzieci. Wspólne spotkania pozwalają 

Grupy Zabawowe  
w Punktach Przedszkolnych

W grudniu 2013 Gimnazjum  
im. Czesława Miłosza w Topoli 
Królewskiej gościło konsula  
z Ambasady Amerykańskiej 
w Warszawie, pana Marka  
Jasonidesa. 40 uczniów brało 
udział w spotkaniu pt. „American 
Pop-culture as a Manifestation  
of Cultural Diversity”. 

Nasz gość pochodzi ze stanu Min
nesota w Stanach Zjednoczonych, więc 
uczniowie mieli sposobność poroz
mawiać z rodowitym Amerykaninem 
i posłuchać jego pięknej mowy, przed
miotem której uczynił amerykańską 
popkulturę. 

Pan konsul okazał się bardzo ot
wartym i sympatycznym człowiekiem, 
który poczuciem humoru oraz ame
rykańskimi słodyczami „kupił” sobie 

naszą młodzież. – Po trwającym około 
półtorej godziny spotkaniu konsul po-
zostawił po sobie pozytywne wrażenie, 
dzięki swojej spontaniczności. Spodzie-
wałem się raczej nudnego monologu 
Amerykanina, dlatego też styl bycia pra-
cownika konsulatu zaskoczył mnie i spo-
wodował, że zapamiętałem go nie tylko 
miło, ale także… słodko – powiedział 
po spotkaniu Szymon Kuleczka z IIIC.

Obecność Marka Jasonidesa za
wdzięczamy Nidzickiej Fundacji Roz
woju NIDA, która realizuje program 
English Teaching i jest krajowym ope
ratorem PolskoAmerykańskiej Fun
dacji Wolności. Wygląda na to, że to 
nie koniec naszej przygody z USA. Pan 
Jasonides zadeklarował bowiem chęć 
współpracy z naszą szkołą.

Sławomir Doniak

przez rodziców oraz zaaranżowane 
przez panie nauczycielki konkursy, 
które były wspaniałą zabawą dla ma
łych i dużych uczestników. 

„Dzień Babci i Dziadka” to wspa
niałe święto łączące pokolenia. 
Przedszkolaki śpiewając: „Mamę i ta
tę wychowaliście, wnuki w prezencie 
dostaliście”, były szczere, a melodia 
płynęła prosto z ich malutkich dzie
cięcych serc.

Sylwia Szymańska-Galon

rozwijać rodzicom umiejętności orga
nizacyjne oraz społeczne i jednocześ
nie tworzą dobre środowisko wspoma
gające wszechstronny rozwój dzieci. 

Grupy Zabawowe to doskona
ły sposób spędzenia wolnego czasu 
w miłej i przyjaznej atmosferze, jaką 
stwarza otoczenie punktu przedszkol
nego. Jest to również wspaniała zaba
wa dla najmłodszych, poprzez kontakt 
z rówieśnikami oraz odkrywanie tego 
co nowe i jeszcze nieznane.

Sylwia Szymańska-Galon

Konsul Stanów Zjednoczonych 
odwiedził gimnazjum
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Jerzy Połomski niczym Ben  
Cartwright z serialu „Bonanza” 
wygląda z okładki swej płyty,  
w tle leci „Nie płacz Ewka” Perfec-
tu, nieco później słychać „Needles 
and Pins” (igły i szpilki) zespołu 
Smokie, a na stole leży winyl  
„Greatest Hits” legendarnej  
grupy Queen. Z prawej z kolei, 
obok starych aparatów i kartek  
na paliwo, śmiało spogląda  
poczciwa Frania. Pralka, która źle 
czuje się w towarzystwie  
tych automatycznych.

13 grudnia tego roku nie było kok
sowników i pojazdów opancerzo
nych. Przynajmniej u nas. Był za to 
ZK 140 T, klasyk wśród magnetofo
nów szpulowych przeznaczony dla 
użytkowników domowych, i Kapral, 
jeden z pierwszych kasetowych re
jestratorów dźwięku. Ponadto całe 
mnóstwo mniej lub bardziej potrzeb
nych wytworów minionej epoki. Tak 
wyglądał 13 grudnia 32 lata po wpro
wadzeniu stanu wojennego. W taką 
wyprawę do krainy PRLu zabrała 
swych uczniów pani Anna Kowalska 
we współpracy z panią Aleksandrą 

Co to znaczy być człowiekiem przed
siębiorczym? Jakimi cechami wyróż
nia się człowiek kreatywny? Jeszcze 
na początku października takie pyta
nia mogły stanowić problem dla grupy 
24 uczniów z Zespołu Szkół w Wart
kowicach. Dziś to dla nich przysło
wiowa „bułka z masłem”. Co więcej, 
sami rozwinęli swoją kreatywność 
i podnieśli swoje kompetencje w za
kresie przedsiębiorczości. 

Od początku października do koń
ca stycznia grupa uczniów uczestni
czyła w międzynarodowym projekcie 
badawczym CENTRES – Kreatywność 
i przedsiębiorczość w edukacji. Pro
jekt jest realizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej 
i koordynowany przez British Coun
cil Polska wraz z partnerami z państw 
członkowskich: Danii, Estonii, Fin
landii, Litwy, Słowenii, Czech, Polski 
i Wielkiej Brytanii. W działaniach gru
pę uczniów wspierały nauczycielki: 
Urszula OwczarekŁuczak, Dorota 
Sowińska i Katarzyna Durys. 

Głównym celem projektu jest po
wiązanie działań uczniowskich z bran
żą kreatywną, promującą uzdolnienia, 
ciekawość poznawczą, wyobraźnię, 
kreatywność i przedsiębiorczość. Za
daniem uczniów było zorganizowa
nie imprezy dla społeczności lokal

nej. Grupa z Wartkowic postanowiła 
przygotować koncert świąteczny. – 
Aby zdobyć pieniądze na materiały po-
trzebne do zrobienia zaproszeń, zde-
cydowaliśmy się na tworzenie kartek 
świątecznych, a następnie ich sprzedaż. 
Zainteresowanie kartkami przerosło 
nasze oczekiwania. Podczas dwóch dni 
otwartych dla rodziców sprzedałyśmy 
blisko 100 kartek – mówi Wiktoria Ko
walczyk, uczennica klasy IIa, stawia
jąca swoje pierwsze kroki w handlu. 

Uczestnicy projektu, poszukując 
odpowiedzi na pytania: co znaczy być 
człowiekiem przedsiębiorczym, kre
atywnym, przeprowadzili sondę na 
terenie Wartkowic. – To było dla nas 
fajne doświadczenie. Większość pro-
szonych o wypowiedź bez problemu się 
na to godziła – wspomina Aleksandra 
Wojtczak, uczennica klasy Ia. Ciekawi 
byli również, jakie jest na ten temat 
zdanie najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Te same pytania zadali 
uczniom klas 0III swojej szkoły oraz 
przedszkolakom z Publicznego Przed
szkola w Wartkowicach. Wypowiedzi 
nagrali kamerą. 

19 grudnia 2013r. odbyła się pre
miera koncertu. Na spotkanie wigilij
ne przybyło około 150 zaproszonych 
gości. W klimat świąt przeniosły ich 
piosenki: Coraz bliżej święta, Santa 

Uczestnicy projektu: Aleksandra Wojtczak, Paulina Grzelak, Patrycja Kubiak, Krzysztofa Bierzyńska, Sylwia Gąsińska, 
Magdalena Durys, Marcin Górczak, Filip Majtczak, Joanna Kasierska, Sebastian Saganiak, Laura Olejniczak, Kamila 

Strzelecka, Wiktoria Kowalczyk, Patrycja Stefańska, Mateusz Piaseczny, Magdalena Zwolińska, Oliwia Gralak, Woźniak 
Klaudia, Jakub Kawecki, Sylwia Piaseczna, Karolina Kruk, Magdalena Redlicka, Daria Starzyńska, Filip Wieczorek.

Młodzi kreatywni

Bednarską. Pani Bednarska właśnie 
zorganizowała tydzień wcześniej po
dobną wystawę na zamku w Łęczycy. 
Widocznie poczuła pewien niedosyt, 
gdyż wcześniej udało jej się zgroma
dzić niewiele przedmiotów, i swoim 
pomysłem zaraziła historyczkę Annę 
Kowalską. A 13 grudnia stał się oka
zją, by to naprawić. To był taki im
puls, by rozszerzyć akcję. Znacznie! 
Dlatego obie panie urządziły wysta
wę „Dziwny świat PRLu” w murach 
naszego gimnazjum. 

Skąd wzięła się tak imponują
cych rozmiarów ekspozycja? Przede 

wszystkim stąd, że we wspomnianą 
akcję zaangażowało się wielu ludzi, 
m.in. uczniowie, nauczyciele. – Chcie
liśmy przybliżyć dzieciakom histo
rię nie tak odległych lat, czasy mło
dości ich rodziców. Chcieliśmy, by 
zrozumieli dylematy, które są zwią
zane z tym okresem, ze stanem wo
jennym, przede wszystkim z oceną 
tamtych czasów. Ponadto chcieliśmy, 
by zobaczyli, jakimi przedmiotami 
codziennego użytku posługiwali się 
ich rodzice, dziadkowie. Wiele tych 
przedmiotów jest dla nich dziwnych 
– przekonuje pani Anna Kowalska.

Co można było zobaczyć? Różne
go rodzaju sprzęty codziennego użyt
ku oraz te służące rozrywce i wycho
waniu. Znalazł się wśród nich także 
wózek, który raczej stylistyką przy
pominał fazę przejściową pomiędzy 
czasami PRLu a pierwszymi latami 
wolności. Wśród eksponatów poja
wił się też dziennik lekcyjny z roku 
1956/1957 z zaskakującym wpisem 
o rekolekcjach. To był dziwny świat 
PRLu! Pełen kontrastów. Dzieci dzi
wią się, że w dzienniku nie ma szó
stek i jedynek. Na jednej ze stron za to 
aż roi się od dwójek. To były wówczas 
najgorsze oceny, z którymi się nie 
zdawało, a przepustkę do następnej 
klasy dawała dopiero trójka. – Wczo-
raj pani dyrektor robiła kontrolę tych 
dzienników i stwierdziła, że w połowie 
wpisów dotyczących tematów lekcji są 
błędy, ponieważ są wpisywane poje-
dynczymi wyrazami – uśmiecha się 
organizatorka wystawy. 

Co ponadto? Kroniki szkolne z lat 
70. drużyny harcerskiej, koła tury
stycznego. A poza tym czasopisma. 
– Każdy, kto pamięta minione czasy, 
z sentymentem zagląda do tego kąci-
ka – opowiada pani Kowalska. „Pło
myczek”, „Płomyk”, „Miś”. „W służbie 
narodu” – obowiązkowa prasa służb 
mundurowych, i „Trybuna Ludu” uzu
pełniają część wystawy. Po prawo 
kącik artykułów szkolnych: kopiowe 

Wystawa „Dziwny świat PRL-u” 
13 grudnia nie było koksowników. Był za to szpulowiec i… poczciwa Frania

Claus is coming to town, Let it snow, 
Merry Christmas, everyone, All I want 
for Christmas is you, Kto wie. Koncert 
wzbudził zachwyt publiczności. Na
stępnego dnia młodzi artyści zapre
zentowali swój wokalny występ całej 
społeczności szkolnej, a na początku 
stycznia pensjonariuszom Domu Po

mocy Społecznej w Gostkowie Starym 
i społeczności lokalnej.

Uczniowie uczestniczyli również 
w warsztatach rozwijających kreatyw
ność. – Najbardziej podobało mi się 
zadanie, w którym tworzyliśmy przepis 
kulinarny na przyjaźń – mówi Joanna 
Kasierska, uczennica klasy Ia. 

Projekt pozwolił na rozwój uzdol
nień uczniów, umiejętności organiza
cyjnych, wyobraźni oraz kompetencji 
społecznych. Były to osoby z różnych 
oddziałów szkolnych; projekt sprzyjał 
wic ich integracji i doskonalił umie
jętność pracy w zespole. 

Katarzyna Durys

ołówki, które zastępowały długopis, 
gdy się na nie popluło, dalej – kredki 
z lat 60., kalka, czyli ówczesne kse
ro, stara linijka etc. A w centralnej 
części – płyty winylowe i pocztów
ki dźwiękowe naszych rodzimych 
gwiazd: Krawczyka, Połomskiego 
i zespołu Gawęda. Także i obcych 
– Karela Gotta, Queen i Pink Floyd. 
I w pobliżu radioodbiorniki, wśród 
których króluje Kołchoźnik, wytwór 
radiofonii przewodowej, pozwalają
cej w epoce komunizmu na słuchanie 
jedynie słusznej stacji. 

Poza tym pałka milicyjna, która 
ciągnie niemiłosiernie, a dotkliwiej 
jeszcze stroną tzw. zimową, i kask 
milicyjny. A nad tym wszystkim dum
nie zwisa długi sznur szarego papieru 
toaletowego, towaru deficytowego 
w tamtych czasach, towaru, który 
trzeba było wystać w kilometrowych 
kolejkach, ewentualnie „zamienić” 
makulaturę na wspomniany luksus.

O tym, że galeria rzeczy peere
lowskich cieszyła się wielkim wzię
ciem, świadczyła ogromna rzesza 
zwiedzających. By dostać się do wy
stawy urządzonej w wydzielonej czę
ści dolnego korytarza, należało po
brać bilet z rąk samej organizatorki. 
A obok samej wystawy, w środkowej 
części hallu, harcowały dzieci z pod
stawówki i młodzież gimnazjalna. 
Tu została wskrzeszona dawna gra 
w klasy i w wyścig pokoju, czyli po
pularne niegdyś kapsle. Można też 
było popisać się sprawnością fizycz
ną, grając w gumę.

Butelki, syfony, maszyna do szy
cia, a także projektory filmów rucho
mych. Nawet pasta do zębów. I co 
jeszcze? Zabrakło chyba tylko łyżew 
przykręcanych kluczykiem do bu
tów. – Gdyby akcja potrwała jeszcze 
tydzień, to naprawdę moglibyśmy tu 
muzeum otworzyć – „odgraża się” An
na Kowalska. 

Sławomir Doniak
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20 stycznia br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury rozpoczęły się ferie zimowe 
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. 
Zaplanowane przez ośrodek zajęcia 
dawały pole do popisu w różnych 
dziedzinach artystycznych i intelek
tualnych, od zajęć muzycznych, pla
stycznych, tanecznych, sportowych, 
po teatralne i modelarskie.

Na początek ferii, we wtorko
wy poranek pokaz iluzji i czarowa

Tegoroczne zimowiska były  
zorganizowane w Zespole Szkół 
Sportowych im. Józefa  
Jaworskiego w Aleksandrowie 
Łódzkim przy ulicy Bankowej 
7/11 w terminie od 20 do 31 
stycznia 2014 roku. 

W ciągu dwóch tygodni 170 dzieci 
z miasta i gminy skorzystało z pro
pozycji aktywnego wypoczynku w go
dzinach od 9.00 do 14.00. Uczestnicy 
mieli zapewnione drugie śniadanie 
w postaci słodkiej bułki i herbatę oraz 
dwudaniowy obiad z deserem. Bułki 
zostały zasponsorowane przez: Pań
stwa Renatę i Piotra Panków – właś

Półkolonie rozpoczęły się konkur
sem plastycznym pt. „Skutki nałogów”. 
Spośród wykonanych prac wybrano 
i nagrodzono najlepsze. Kolejne miej
sca zajęli:
I miejsce – Alicja Czaplińska
II miejsce – Ewelina Szymańska
III miejsce – Nicola Barylska

Wszystkie prace były ciekawe i po
mysłowe, dzieci otrzymały dyplomy, 
wyróżnienia i nagrody.

W kolejne dni odbyły się wycieczki 
min.: do Politechniki Łódzkiej na war

Wyniki Turnieju  
Tenisa Stołowego  

o Puchar Wójta  
Gminy Lutomiersk:

W kategorii szkół  
podstawowych – chłopców:

1 miejsce – Patryk Widerkiewicz
2 miejsce – Kacper Bartosik
3 miejsce – Jarosław Wierzbowski

W kategorii szkół  
podstawowych – dziewcząt

1 miejsce – Dominika Gabrysiak
2 miejsce – Milena Karpik
3 miejsce – Nikola Chokoszewska

W kategorii gimnazjum 
– chłopców

1 miejsce –Bartłomiej Wetoszka 
2 miejsce – Dawid Wetoszka
3 miejsce – Kamil Michalski

W kategorii OPEN

1 miejsce – Damian Woźniak
2 miejsce – Jerzy Włodarczyk
3 miejsce – Mariusz Adrianowski

Ferie w Lutomiersku
nia przeniósł licznie zgromadzoną 
widownię, składającą się nie tyl
ko z dzieci i młodzieży, ale rów
nież z dorosłych, w krainę marzeń 
i iluzji. Był to bajeczny spektakl, 
obfitujący w wiele niespodzianek, 
a wesołe wspólne czarowanie dało 
niezapomniane wrażenia wszystkim 
uczestnikom.

W pierwszym tygodniu ferii na 
deskach Domu Kultury wystąpili ak

torzy TEATRU MUZA z Łodzi z baś
niowokolorowym przedstawieniem 
pt. „Mikołaj spełnia sny”, wprawiając 
widownię w nastrój świąteczny, któ
ry tak niedawno gościł w naszych 
domach. Grę aktorów scen łódzkich 
docenili nie tylko najmłodsi, ale tak
że dorośli. W drugim tygodniu ferii 
Teatr ARTRE z Krakowa przedsta
wił dla naszych najmłodszych inter
aktywną bajkę pt. „Legenda o smo

ku wawelskim”. Dzieci brały udział 
w bajce, wcielając się w bajkowe role 
i poznając teatr od kulis.

28 lutego na sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury zainstalowano GI
GA TOR wyścigowy, który cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem mło
dzieży i nie tylko. Po raz pierwszy 
w ośrodku odbył się TURNIEJ FOR
MUŁY 1 modeli zdalnie sterowanych 
radiem. Wyścigom nie było końca, 
a zabawa trwała do późnych go
dzin, wszystko pod fachową opieką 
instruktorów modelarstwa RC LIGA 
z Warszawy. 

W dużym wymiarze godzinowym 
przeprowadzone były zajęcia tańca 
nowoczesnego – break dance i hip
hop. Zajęcia prowadzili instruktorzy 
łódzkich szkół tańca. Pod okiem in
struktorów można było także spraw
dzić swoje możliwości w grze na in
strumentach dętych i klawiszowych. 

Kolorowo zrobiło się w GOKu 
dzięki małym plastykom, którzy ry
sowali autoportrety, malowali kwiat
ki, a także wykonywali laurki z oka
zji Dnia Babci i Dziadka. Pracownia 
plastyczna tętniła życiem i wszystkie 
chętne osoby znalazły zajęcie. 

W bibliotece w czasie dwutygo
dniowych pozaszkolnych zajęć Fe
ryjne Kółko Teatralne Dyskusyjnego 
Klubu Książki przygotowało bajkę 
pt. „Czerwony Kapturek”, którą wy
stawiono na zakończenie ferii na du
żej scenie Ośrodka Kultury. Ponadto 
w bibliotece słuchano audiobooków, 
głośno czytano bajki dla najmłod
szych, zorganizowano zajęcia ma
nualne z origami, zainteresowaniem 
cieszyły się także zajęcia „rozkosze 
łamania głowy”, podczas których 
trzeba było się wykazać dużą inteli
gencją i zręcznością, aby rozwiązać 
przygotowane łamigłówki.

Półkolonie w FIT

sztaty pt.”Czy pociąg może latać?”, do 
kina Cinema City na film pt.”Skubani”, 
do figloraju i na lodowisko do Zgierza.

Na zakończenie półkolonii dzieci 
chętnie skorzystały z kreatywnych 
warsztatów plastycznych i zajęć spor
towych, które odbyły się w szkole 
podstawowej w Parzęczewie. Dzie
ci codziennie miały zapewniony 
ciepły posiłek. Czas minął bardzo 
szybko i smutno było się rozstać, 
a o tym jak udany był to czas świad
czyły uśmiechnięte minki naszych 
podopiecznych.

Półkolonie współfinansowane były 
ze środków Gminnej Komisji Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych 
w Parzęczewie.

Renata Janiszewska

Multisportowe Zimowiska 2014
–  w wycieczce do Experymentarium 

w Manufakturze, gdzie przepro
wadzali doświadczenia, prowa
dzili obserwacje, zgłębiali tajniki 
świata;

–  w wycieczce do Arena Laser Ga
mes, gdzie zakosztowali przyjem
ności gry laserowej.
Dużo radości i zadowolenia przy

niosły dzieciom zabawy w sali zabaw 
Alexland oraz możliwość skorzysta
nia z pływalni Olimpijczyk. Ponadto 
dla uczestników zimowisk zostały 
zorganizowane warsztaty papierni
ctwa, w czasie których dzieci czer
pały papier i pisały gęsim piórem. 
Wszyscy bardzo chętnie podnosili 
swoją sprawność fizyczną podczas 
zaproponowanych zajęć z zakresu 
gier zespołowych, aerobiku, war
sztatów tanecznych i lekkiej atletyki. 
Dzieci rozwijały również uzdolnienia 
plastyczne i muzyczne. Brały udział 
w licznych konkursach i zawodach 
sportowych z nagrodami. Dodatko
wo dzięki uprzejmości sponsorów 
uczestnicy zimowisk otrzymali pa
miątkowe szaliki od Pana Toma
sza Szulca oraz Pana Adama Czajki 
– właścicieli firmy TOMADEX oraz 
słodycze od państwa Lidii i Rado
sława Krakowiaków – właścicieli Cu
kierni Krakowiak. Mamy nadzieję, że 
tegoroczne Multisportowe Zimowi
ska 2014 spełniły oczekiwania dzieci 
i ich rodziców.

Ilona Zinser

cicieli Cukierni Pychotka, Państwa 
Teresę i Bogusława Stefańczyków – 
właścicieli Piekarni Stefańczyk, Pań
stwa Mariolę i Piotra Szewczyków – 
właścicieli Piekarni Chyła, Państwa 
Beatę i Sławomira Ziąbków.

Ferie zimowe upłynęły pod ha
słem: Multisportowe Zimowiska 
2014. Niezwykle bogata oferta zajęć 
była bardzo atrakcyjna dla dzieci. Mia
ły one możliwość udziału: 
–  w wycieczce do Lasu Łagiewni

ckiego w którym spacerowały tro
pami zwierząt,

–  w wycieczce do muzeum interak
tywnego w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa,

Okres ferii wykorzystali także te
nisiści stołowi, przygotowując się do 
corocznego Turnieju Tenisa Stołowe
go o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk, 
który był rozegrany w czterech kate
goriach wiekowych. Dla zwycięzców 
zapewniono dyplomy i atrakcyjne 
nagrody. Fotorelację z ferii zimowych 
można zobaczyć na stronie Gminne
go Ośrodka Kultury: www.gok.luto
miersk.pl

Piotr Pączek

Po raz kolejny podczas zimowej  
przerwy Forum Inicjatyw Twór -
czych zorganizowało półkolonie  
dla dzieci z Gminy Parzęczew.  
W tygodniowym turnusie wzięło  
udział 47 dzieci w wieku szkolnym.
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VI edycja Charytatywnego Balu 
Czerwonej Róży zakończona  
sukcesem. Podczas ostatniej, kar-
nawałowej, sobotniej nocy udało 
się zebrać ponad 110 tys. zł. 

Oznacza to, że dzięki zaangażowaniu 
i ciężkiej pracy poseł Agnieszki Ha
najczyk dotychczasowy rekord został 
pobity. Z roku na rok akcja cieszy się 
coraz to większą popularnością. Łącz
na kwota sześciu już edycji balu prze
kroczyła pół miliona złotych. Przed
sięwzięcie to tworzone jest z myślą 
o tych, którzy najbardziej potrzebują 
pomocy. Tegoroczny Bal Czerwonej Ró
ży zadedykowany został Oddziałowi 
GinekologicznoPołożniczemu w Woje
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 
Marii SkłodowskiejCurie w Zgierzu. 
Tym razem zebrane pieniądze zosta
ną przeznaczone na zorganizowanie 
i wyposażenie pracowni kardiotoko
grafii (KTG), co pozwoli na poprawie
nie opieki nad ciężarnymi kobietami 
w terminie okołopłodowym. Badanie 
KTG umożliwia wykrycie stanów za
grożenia płodu już we wczesnej fazie 
jego rozwoju.

Ręcznie malowana 24karatowym 
złotem porcelanowa filiżanka od Pre

„Kto nie miał pomysłu jak spędzić 
walentynkowy wieczór, mógł wybrać 
się na koncert Studia Piosenki MDK 
„Miłość – to tak łatwo powiedzieć”, 
a z pewnością nie żałował swojej de
cyzji. Mieliśmy bowiem okazję zoba
czyć ciekawe widowisko w wykona
niu młodych artystów, na co dzień 
pracujących pod okiem Renaty Ba
nackiejWalczak zarówno w MDKu 
w Aleksandrowie, jak i Łódzkim Do
mu Kultury oraz w chórze Lutnia. Jak 
na Walentynki przystało, motywem 
przewodnim były piosenki o miłości, 
z różnych epok. Począwszy od styli
zowanych na utwory przedwojenne, 
poprzez Kabaret Starszych Panów, aż 
po utwory Adele. Młodzi artyści, wnie
śli swoją świeżość i spontaniczność 
w interpretację znanych utworów. Bar

Na takie spotkania jak to z Zofią Su
ską w poniedziałek 3 lutego, czytelnia 
Biblioteki Publicznej jest zdecydowa
nie za mała, bo publiczność wypeł
niła dosłownie każdy jej kątek. Pani 
Zofia to znana podróżniczka, która 
przemierzyła wszystkie kontynenty 
oprócz Antarktydy. Kraje w których 
nie była, można by policzyć na pal
cach jednej ręki. Dla podróży potra
fiła sprzedać futro, samochód, za
stawić mieszkanie i zostać nianią. 
Realizowała programy podróżnicze 
dla różnych programów telewizji (w 
tym dla łódzkiej trójki). A podróżuje 
już od ponad 50 lat. Pierwszy raz wy
jechała już przed maturą, a jej uko
chanym krajem jest Etiopia, do któ
rej wraca nawet kilka razy w roku. 
Obecnie przygotowuje do wydania 
pierwszy tom „Podróży z Zofią Suską”, 
który będzie poświęcony Ameryce 
Południowej. Tam zresztą przeży
ła sporo. Nauczyła się tańczyć tan
go argentyńskie od mistrzów Urug
waju (to z tego kraju pochodzi ten 
taniec), poznała wspaniałych ludzi, 
ale też ukąsiła ją anakonda. Ratowa
ło ją trzech czarowników, ale i tak 
ostatecznie, ranę musiano przeciąć 
żyletką, podczas podróży na Gala
pagos. Na szczęście jej towarzysza
mi podróży byli trzej profesorowie 
medycyny. Na pytanie czy podróżo
wanie jest bezpieczne, odpowiada 

Spotkanie z Zofią Suską 
że nie, lecz równie niebezpiecznie 
może być na Piotrkowskiej. Najgroź
niejszą przygodę przeżyła podczas 
podróży z Nepalu do Indii, gdy auto
bus, którym podróżowała stoczył się 
w przepaść, a ją wyciągnięto z pło
nącego pojazdu. Zginęło kilkanaście 
osób, a ją okradziono. Doznała ura
zu kręgosłupa i przez dziewięć mie
sięcy chodziła w gipsie. Ale i w tej 
niedogodności potrafiła znaleźć do
bre strony. To właśnie jej pasja oraz 
niepowstrzymany optymizm i apetyt 
na wciąż nowe przygody sprawiają, 
że słucha się jej z zapartym tchem. 
Dlatego wszyscy, którzy raz zetknęli 
się z tą podróżniczką wracają na ko
lejne spotkania, a ona sama mogłaby 
opowiadać godzinami. Odpowiadała 
też na pytania i prostowała niektóre 
wyobrażenia o podróżach. Jednak 
tym razem głównie opowiadała i pre
zentowała film z podróży na Hawaje. 
Już zapowiedziała, że gdy tylko uka
że się jej książka, weźmie kilka pod 
pachę zjawi się na kolejne spotkanie 
w bibliotece. Zapraszamy (prawdo
podobnie w kwietniu), a publiczność 
z pewnością nie zawiedzie. Na razie 
pozostaje wrzucić w wyszukiwarkę: 
„Podróże z Zofią Suską”, a z pewnoś
cią wyświetli się kilka filmów z jej 
podróży. 

S.S.

Miłość – to tak łatwo powiedzieć 
Walentynkowy koncert w MDK

dzo zabawne było wykonanie, „Jeśli 
kochać to nie indywidualnie” przez 
Adama Steglińskiego, czy „My jeste
śmy tanie dranie” przez Piotra Białka 
i Konrada Jaromina. Dość powiedzieć, 
że w porównaniu do takich mistrzów 
jak Michnikowski i Czechowicz, „mło
dzi Panowie” nie polegli. Entuzjazm 
publiczności wzbudziło wykonanie 
przez Dominikę Dudek (rewelacyjna 
nie tylko w tym utworze) i Konrada 
Jaromira „Sunsire sunset” z musica
lu „Skrzypek na dachu”, czy piosenka 
Adele „Somaone Like Sou”, którą wy
konała Maja Piątek. Bardzo dobrze za
prezentowała się Natalia Kotus w kilku 
utworach. Wszystkim piosenkom to
warzyszyły ciekawe układy taneczne 
w kostiumach, dzięki czemu mieliśmy 
wrażenie uczestnictwa w ciekawym 

spektaklu teatralnym. Akompanio
wali: multiinstrumentalista Ireneusz 
Walczak, Renata BanackaWalczak, 
Adrian Stegliński, realizacją dźwięku 
zajął się Bartosz Paszkiewicz, a pomoc 
techniczną zapewnił Witold Walus. 
Patronat objęło Partnerstwo na rzecz 
Aleksandrowa i Miejski Dom Kultury. 
Po owacji na stojąco i bisach na scenę 
weszła wzruszona Bożena Komorow
ska – Dyrektor MDK, która pokłoniła 
się wykonawcom i podziękowała za 
wspaniały występ i olbrzymi wkład 
pracy w przygotowanie przedstawie
nia. Od Partnerstwa wszyscy artyści 
otrzymali walentynkowe serduszka. 
Mamy nadzieję, że na jednym przed
stawieniu się nie skończy. 

S.S.

Kolejny bal – kolejny rekord

miera Donalda Tuska wylicytowana 
została za kwotę 6 tys. zł. Dwie książ
ki prof. Władysława Bartoszewskiego 
trafiły w ręce europoseł Joanny Skrzyd
lewskiej za 1400 euro/szt. Za kwotę 
8 tys. zł wylicytowano plaster dębu, 
który liczy 22 milionów lat. Wysokie 
stawki osiągały obrazy oraz sportowe 
gadżety przekazane przez Roberta Le
wandowskiego czy Zbigniewa Bródkę. 

Bal Czerwonej Róży to już nie tylko 
lokalne przedsięwzięcie organizowa
ne przez poseł Agnieszkę Hanajczyk 
wraz z grupą przyjaciół, ale bal, któ
rego echo roznosi się po całej Polsce. 
Na tegoroczną edycję, która po raz 
pierwszy odbyła się w Białym Pałacu 
w Niesięcinie przybyło 300 osób. Swoją 
obecnością zaszczycili politycy na czele 
z Krzysztofem Kwiatkowskim, Andrze
jem Biernatem, Cezarym Grabarczy
kiem czy Joanną Skrzydlewską. Obecni 
również byli: Marszałek Województwa 
Łódzkiego, senatorowie, posłowie, dy
rektorzy, przedsiębiorcy i lekarze. Pro
sto z USA przyjechał dyrektor fabryki 
Procter&Gamble Steve Skovgard.

Jednym słowem tegoroczny Bal 
Czerwonej Róży to bal nad bale. 

(ak)
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Każde miasto ma swoje ciekawe miej
sca, a każde miejsce – ciekawych lu
dzi. W Aleksandrowie Łódzkim jest to 
czwartkowy jarmark, a Leon Kucina 
– emerytowany rolnik z Bełdowa jest 
prawdziwą osobliwością tego miejsca. 
Przyjeżdża tu od 20 lat. Zawsze kon
nym wozem wypełnionym wiklino
wymi koszykami i ręcznie struganymi 
styliskami do siekier i kijami do grabi. 
Konie stoją między samochodami żu
jąc obrok, a pan Leon między handlu
jącymi próbując sprzedać swój towar. 
Kosze duże i małe, okrągłe i podłuż
ne, do kominka, na kwiaty, warzywa 
czy owoce. Dwóch takich samych nie 
sposób znaleźć, bo każdy jest ręcznie 
pleciony. Każdemu pan Leon poświęca 
swój czas i pasję. Bo wyplatanie i sta
nie na jarmarku to pasja pana Leona. 

– Plotę i strugam dla przyjemności, 
a jak człowiek sobie przy okazji dorobi 
to bardzo dobrze, bo emeryturę rolni-

Już w kwietniu w aleksandrowskim 
ZOZie przy ul. Curie Skłodowskiej, le
karz przyjmować będzie w weekend. 
W nagłych przypadkach nie będziemy 
musieli jeździć już do Zgierza. Gabi
net otwarty będzie od piątku od godz. 
20.00 do poniedziałku do 7.00 rano. 
Jak na złość gorączka pojawia się wte
dy, kiedy przychodnia już zamknięta. 
Maluchy też „lubią” chorować właśnie 
w weekendy. W takich przypadkach 
pozostaje albo wizyta prywatna, albo 
w zgierskim ambulatorium. Bardzo du
żo aleksandrowian korzysta z nocnej 
i świątecznej pomocy medycznej. – Czę-
sto, być może z racji odległości, miesz-
kańcy zwlekają do końca, tym samym 
trafiając w zaawansowanym stadium 
choroby – mówi Beata Świątczak – kie
rownik Wojewódzkiej Stacji Ratowni
ctwa Medycznego w Zgierzu. Nocna, 

świąteczna pomoc lekarska powróci 
zatem do Aleksandrowa. – Bezpieczną 
datą będzie 1 kwietnia, być może uda się 
jednak nieco wcześniej. To jednak zależy 
od formalności, które musimy spełnić 
– mówi Małgorzata Wieczorek – dy
rektor SP ZOZ. Przez weekend do dys
pozycji aleksandrowian będzie lekarz 
rodzinny i pielęgniarka. Teraz pacjenci, 
którym zalecono zastrzyki będą mogli 
je wykonać podczas sobotnio – nie
dzielnych dyżurów. Niewykluczone, że 
w filii pogotowia pracować będą nasi 
lekarze i nasze pielęgniarki. Choć nie 
było łatwo, za wszystko zapłaci Naro
dowy Fundusz Zdrowia. Władze Alek
sandrowa wspólnie z poseł Agnieszką 
Hanajczyk już od jakiegoś czasu pisa
ły w tej sprawie do dyrekcji zarówno 
NFZtu jak i Wojewódzkiej Stacji Ra
townictwa Medycznego. W końcu się 

Gimnazjalistki ze Szczawina: Karolina Kołodziejczak, Olga Kraska i Natalia Palczewska zajęły I miejsce w konkursie  
powiatowym pod patronatem Starosty Zgierskiego: „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Konkurs odbył się 21 lutego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu. II miejsce zajęło Gimnazjum ze Strykowa, a III – Gimnazjum z Ozorkowa.

udało. Łatwo nie było. Aleksandrów 
leży za blisko Zgierza, by otwierać fi
lię u nas. – Chodziło tylko o pieniądze, 
ale klamka zapadła i bardzo się z tego 
cieszymy – mówi burmistrz Jacek Li
piński. Weekendowa pomoc medyczna 
znajdować się będzie w pediatrycznej 
części budynku. W gabinecie pojawi 
się m.in. urządzenie EKG do diagnozy 
zawału serca czy otoskop do badania 
laryngologicznego. Oprócz tego prawe 
skrzydło oddzielone musi zostać od 
pozostałej części przychodni. Prace już 
trwają. Co ważne, z bezpłatnej pomo
cy lekarskiej w nagłych przypadkach 
będą mogli korzystać zarówno dorośli 
jak i dzieci. Nie należy jednak trakto
wać niedzielnej wizyty u lekarza, jako 
przedłużenia pracy przychodni.

Agata Kowalskaczą mam nie za dużą – tłumaczy. Od 
lat obsadza wikliną niewielki stawik 
na swoim terenie. Przed jarmarkiem 
ścina gałązki i wyplata. 

– Duży kosz to 4-5 godzin pracy, ma-
ły dwie godzinki – liczy – Zarobek może 
nie jest duży jak na tak czasochłonne 
zajęcie, ale ja to lubię. Klientom kosze 
się podobają bo oryginalne, „takie wiej
skie”, naturalne. – Takich jarmarcznych 
sprzedawców już się nie spotyka – mó
wią z podziwem o panu Leonie han
dlujący na aleksandrowskim targu. – 
Mamy samochody, stoiska, nowoczesny 
towar. Jarmark straci na oryginalno-
ści, jak kiedyś zabraknie pana Leona. 
A pan Leon, choć jest już po 80tce na
dal w każdy drugi czwartek miesiąca 
o 5 rano zaprzęga wóz, ładuje koszyki 
i styliska i jedzie na jarmark, nie my
śląc nawet o zasłużonej emeryturze.

(kbs)

Leon – wiklinowiec Weekendowa pomoc medyczna 
w Aleksandrowie Łódzkim


