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Mercedesem czy trabantem – byle do celu!
Warsztaty dziennikarskie w Parzęczewie, str. 6

fot. 
Renata Janiszewska
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Ochotnicze Straże Pożarne 
w Wilczycy i Budzynku 
rozpoczynają kolejne remonty 
w świetlicach wiejskich. Obie 
jednostki otrzymają na ten cel 
środki unijne po 25 000 zł każda, 
przyznane w ramach PROW na 
lata 2007-2013. Dodatkowego 
wsparcia w formie dotacji na 
wkład własny oraz pomocy przy 
rozliczaniu inwestycji udzieli 
Gmina Dalików. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Budzyn-
ku zaplanowała utworzenie pomiesz-
czeń sanitarnych w wydzielonej części 
garażu. Aby mogły powstać łazienki 
niezbędne jest wykonanie ścianek, 
stropu, posadzek, zamontowanie 
przewodów i urządzeń instalacyj-
nych oraz wykonanie prac wykoń-
czeniowych. Obecnie w świetlicy nie 
ma łazienek, dlatego ich utworzenie 
będzie stanowiło modernizację obiek-
tu. Elementem innowacyjnym będzie 
montaż lamp ledowych, co pozwoli 
na oszczędne korzystanie z energii 
elektrycznej. W obiektach pełniących 
funkcje świetlic wiejskich zastoso-
wanie takiego rozwiązania jest nadal 
nowością. 

53 tysiące 500 złotych to rekordo-
wa sumą jaką zebrano podczas  
23 Finału WOŚP w Aleksandrowie 
Łódzkim. Tym razem datki 
przeznaczone są na podtrzymanie 
wysokich standardów leczenia 
dzieci na oddziałach pediatrycz-
nych i onkologicznych oraz godnej 
opieki medycznej seniorów. 
Zimny wiatr nie ostudził gorących 
serc aleksandrowian, którzy jak za-
wsze tłumnie pojawili się na placu Koś-
ciuszki, gdzie odbywały się koncerty 
i licytacje. Za 660 złotych zlicytowano 
20-letniego seata, którego właściciel 
zdecydował się wystawić na licyta-

cję w ostatniej chwili. Cenę 400 i 500 
złotych osiągnęły oryginalne koszulki 
WOŚP, które natychmiast znalazły na-
bywców, podobnie jak kalendarze zro-
bione przez przedszkolaków, których 
ceny grubo przekraczały 60 złotych. 
Za ogromną sumę – 15 tysięcy 650 
złotych burmistrz i przyjaciele kupili 
kamienne serce orkiestry – gadżet li-
cytowany w Aleksandrowie od 10 lat. 
W tym roku szczególne, bo z wtopio-
nym limitowanym złotym serduszkiem 
WOŚP, które po raz pierwszy trafiło do 
Aleksandrowa. 

Za wrzut do puszki można było 
też pojeździć psim zaprzęgiem, zro-

Zagraliśmy na medal

Kort tenisowy w Lutomiersku

W dniu 3 X 2014 r. dokonano otwar-
cia kortu tenisowego w Lutomiersku. 
Obiekt ten został wybudowany w ra-
mach zadania: „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w miejscowości 
Lutomiersk – budowa kortu tenisowe-
go na terenie działki o nr ewid. 577”, 
na które Gmina Lutomiersk otrzymała 
dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Wniosek o dofinansowanie 
został złożony w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” w zakresie operacji odpowiadają-
cych warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi” objętego PROW na lata 2007-
2013. Wartość całkowita zadania – 304 
tys. zł., a kwota dotacji uzyskanej z UE 
wynosi blisko 136 tys. zł. 

W otwarciu udział wzięli ucznio-
wie Gimnazjum oraz Szkoły Podsta-
wowej, a także zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkow-
ski, Przewodniczący Rady Gminy Lu-
tomiersk Tadeusz Rychlik, Dyrektor 
Gimnazjum im. Leszka Czarnego An-
drzej Stasiak.

 Boisko wielofunkcyjne  
w Szydłowie

7 listopada 2014 r. odbyło się uroczy-
ste otwarcie wielofunkcyjnego boiska 
sportowego w Szydłowie. Na uroczy-

stość przybyły władze gminne, miesz-
kańcy Szydłowa, grono pedagogiczne 
i młodzież szkolna oraz zaproszeni go-
ście. Nowe boisko zostało poświęcone 
przez księdza Andrzeja Chmieleckiego, 
Proboszcza Parafii Kazimierz. Przed-
stawiciele władz Gminy wręczyli mło-
dzieży piłki i rakiety do tenisa, aby już 
od pierwszych dni od otwarcia mogli 
korzystać z obiektu.

Z boiska będą korzystać zarówno 
dzieci ze szkoły w Szydłowie, jak i do-
rośli mieszkańcy Gminy Lutomiersk, 
zwłaszcza jej zachodniej części.

Gmina Lutomiersk otrzymała dofi-
nansowanie na realizację zadania „Za-
gospodarowanie przestrzeni publicz-
nej w miejscowości Szydłów – budowa 
boiska wielofunkcyjnego na terenie 
działek o nr ewid. 310/1, 311/3” także 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” w zakresie 
operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość 
zadania to blisko 302 tys. złotych, na-
tomiast wartość dotacji uzyskanej z UE 
– 174.214 zł.

Siłownia plenerowa we Wrzącej

W listopadzie 2014 r. zostało zreali-
zowane zadanie: „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w miejscowości 
Wrząca – budowa siłowni plenerowej 
na terenie działki o nr 242”. W ramach 

Inwestycje w Gminie Lutomiersk

Ochotnicza Straż Pożarna w Wil-
czycy również zaplanowała remont ła-
zienek. Pomieszczenia te były uprzed-
nio przystosowane do potrzeb dzieci 
uczęszczających do szkoły podstawo-
wej. Niezbędna jest więc ich przebu-
dowa obejmująca wykonanie nowych 
ścianek, posadzek, sufitu, instalacji 
oraz przeprowadzenie prac wykoń-
czeniowych. Podobnie jak w Budzyn-
ku, obiekt zostanie zmodernizowa-
ny poprzez montaż lamp ledowych. 
Prace remontowe obejmą również 
pomieszczenie sąsiadujące z łazienka-
mi. Świetlicę ozdobi malowidło ścien-
ne inspirowane folklorem łęczyckim 
wykonane przez lokalnego artystę. 

Remonty w obu świetlicach zosta-
ną ukończone w marcu tego roku. Nie 
będą to pierwsze inwestycje, na które 
obie jednostki OSP pozyskały środki 
zewnętrzne. W 2012 roku w Budzyn-
ku z unijnym dofinansowaniem wy-
mieniono okna i drzwi w świetlicy 
oraz zbudowano nowe ogrodzenie. 
Rok później w ślady Budzynka poszła 
OSP Wilczyca, która przeprowadzi-
ła przebudowę i remont czterech sal 
swojej świetlicy. 

Justyna Ługowska

zadania na terenie wyżej wymienionej 
działki we Wrzącej zostały zamonto-
wane urządzenia fitness. W styczniu 
została podpisana z Samorządem Wo-
jewództwa Łódzkiego umowa o przy-
znanie pomocy na operację z zakresu 
małych projektów w ramach działa-
nia 413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju”. Na inwestycję wyda-
no 40.630 zł., z UE gmina otrzymała 
24.800 zł. 

Budowa sali gimnastycznej 

 Trwają roboty przy budowie sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Lutomiersku. Jej zakończenie pla-
nowane jest na wrzesień 2015 r. Salę 
widowiskowo-sportową wraz z zaple-
czem szatniowo – sanitarnym nie-
zbędnym do jej obsługi buduje „Kor-
poracja Budowlana Darco” z Radomia. 
Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 
4.146.000 zł. W zakres prac wchodzi 
również wykonanie ciągów pieszych 
i jezdnych, obszernego parkingu dla 
samochodów osobowych oraz auto-
busów – służącego jednocześnie jako 
przeciwpożarowy plac manewrowy, 
montaż oświetlenia, wykonanie przy-
łącza energetycznego, przebudowa li-
nii telefonicznej oraz wodociągu.

Obiekt składa się z hali jednona-
wowej o wysokości 7,5 m, konstrukcji 
ramowej z żelbetowymi słupami i ry-
glami w postaci łukowych dźwigarów 

z drewna klejonego oraz parterowego 
zaplecza o konstrukcji murowanej. Ze-
wnętrzne wymiary hali wraz z zaple-
czem to 33,3 m x 37,13 m, natomiast 
wewnętrzne wymiary hali sportowej 
wynoszą 22,43 x 36,40 m.

Gmina Lutomiersk złożyła wniosek 
o dofinansowanie inwestycji do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. 

Stacja uzdatniania wody

W styczniu br. zakończyła się budowa 
stacji uzdatniania wody w Szydłowie. 

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa sta-
cji wodociągowej wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą w Szydłowie gm. 
Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu 
– ciągnika z beczką asenizacyjną” jest 
współfinansowane ze środków PROW 
w ramach działania „Podstawowe usłu-
gi dla ludności i gospodarki wiejskiej”. 
Wartość całkowita zadania to ponad 2 
miliony złotych, z czego z unijnej dota-
cji pochodzi 1.236 tys. złotych.

Krzysztof Pacholak

bić sobie zdjęcie na prawdziwym har-
leyu, zjeść grochówkę, napić się kawy 
czy poddać zabiegom pielęgnacyjnym. 
Po raz pierwszy do zbiórki pieniędzy 
przyłączył się Punkt Pośrednictwa Pra-
cy w Aleksandrowie Łódzkim. Pośred-
nik pracy wspólnie z konsultantkami 
Oriflame przygotowali kilka atrakcji 
dla odwiedzających gości. Na ten dzień 
swojego biura poselskiego użyczyła 
Pani Agnieszka Hanajczyk.

Trzeba przyznać, że tegoroczna 
orkiestra zagrała głośno i naprawdę 
fenomenalnie. 

(kbs)

OSP inwestują w świetlice
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Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dnia 5 lutego 2015 r. rozpoczęła 
nabór wniosków pożyczkowych w ramach Inicjatywy JEREMIE. 

Pożyczki są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, któ-
rzy spełniają następujące m. in. kryteria:
–  prowadzą określoną przepisami prawa działalność gospodarczą i spełnia-

ją warunki jej wykonywania (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, posiadają 
wymagane koncesje, zezwolenia na wykonywanie działalności gospo-
darczej, legitymują się wymaganymi przez powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa uprawnieniami zawodowymi itp.),

–  prowadzą księgi handlowe zgodnie z przepisami o rachunkowości 
lub ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego,

–  posiadają, na podstawie oceny ekonomiczno-finansowej, zdolność do 
spłaty pożyczki z prowadzonej działalności.

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwe-
stycyjnych takich, jak:
– koszty wykonania robót budowlanych
– koszty nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia
– koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
– koszty zakupu samochodów specjalnych
– koszty nabycia nieruchomości zabudowanych

Pożyczki udzielane są w kwotach:
– od 15.000 zł do 312.000 zł
– do 80 % kosztów inwestycji netto

Okres spłaty pożyczki wynosi:
– maks. 60 miesięcy
– dopuszcza się maks. 3 miesiące karencji w spłacie kapitału

WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA POŻYCZKI 

Okres spłaty Oprocentowanie w skali roku

do 12 miesięcy 0,50 %

powyżej 12 do 24 miesięcy 0,75 %

powyżej 24 do 60 miesięcy 1,00 %

Więcej informacji pod adresem:
 http://larr.pl/pobierz-i-przygotuj-dokumenty/

Renata Jesionowska-Zawadzka

Pożyczki  
dla przedsiębiorców 

Dwa bardzo dobrze zachowane dro-
gowskazy w formie strzałek i jedna 
dwujęzyczna tablica informacyjna, 
która niestety nie zachowała się w ca-
łości. A co można odczytać na tabli-
cach? Górna część to cyrylica, pod 

spodem ten sam teks napisany został 
w języku polskim. Strzałki wskazują 
drogę do Sań i Bugaju w wiorstach – 
czyli niemetrycznych rosyjskich mia-
rach długości (1 wiorsta odpowiada 
1066,78 metrom) Z dużej tablicy od-

czytać możemy kolejno: GUBERNIA 
PIOTRKOWSKA, POWIAT ŁÓDZKI, 
GMINA BRUŻYCA, WIEŚ ŁOBUDŹ. 14 
DYM, LUDNOŚCI: MĘŻCZYZN 51, KO-
BIET 48, DO WIERZBNA 1 WIORST, 
DO ADAMOWA – 1 WIORST

O szczegółową analizę tablic po-
prosiliśmy profesora dr hab. Krzysz-
tofa Woźniaka – wybitnego specjali-
stę zajmującego się między innymi 
dziejami osadnictwa niemieckiego 
w XIX wieku. Profesor Woźniak jest 
wykładowcą w katedrze historii 
społeczno-gospodarczej Uniwersy-
tetu Łódzkiego. – Tablice pojawiły 
się w czasie, gdy tereny te administro-
wane były przez Rosjan. Wieś Łobódź 
znajdowała się blisko traktu z Poddę-
bicami, natomiast same tablice praw-
dopodobnie zlokalizowane były od 
strony północnej. Odczytując treść na-
leży zwrócić uwagę na liczbę domostw 
i mieszkańców – doskonale pokazuje 
to strukturę społeczności wiejskiej. 
W jednym domostwie mieszkały trzy 
pokolenia – ocenił profesor Woźniak.
Tablice wykonane są z nietypowego 
stopu metali, ale dlaczego znalazły 
się pod podłogą? W drugim dziesię-
cioleciu dwudziestego wieku, gdy ar-
mia niemiecka zajmowała kolejne 
tereny,  wszystko co mogło być wyko-
rzystane do przetopienia na potrzeby 
przemysłu zbrojeniowego było gra-
bione. Prawdopodobnie mieszkańcy 
postanowili uchronić tablice ukry-
wając je przed nadchodzącą armią. 

Cenne znalezisko przekazane zo-
stało przez Janusza Zbonikowskiego 
do Aleksandrowskiej Izby Pamięci, 
która powstaje przy Szkole Podsta-
wowej nr 4. Będzie to niewątpliwie 
jeden z najcenniejszych zbiorów 
w kolekcji powstającej Izby. 

(micha)

Drogowskazy z XIX wieku!
Pan Janusz Zbonikowski odnalazł pod podłogą rozbieranego domu  
we wsi Łobódź trzy tablice informacyjne, które wisiały przy drogach 
w drugiej połowie XIX wieku. Znalezisko, pamiętające czasy Królestwa 
Polskiego jest absolutnym unikatem.

Nowoczesny sprzęt, ale za to sypiące 
się ze starości budynki – to konkluzja 
tegorocznego spotkania przedsta-
wicieli Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Zgierzu 
z władzami samorządowymi miast 
i gmin powiatu zgierskiego, które po 
raz pierwszy odbyło się w Aleksan-
drowie. – Warunki obiektowe czyli 
stan strażnic będzie naszym priory-
tetem w roku 2015 – mówi st. bryg. 
Krzysztof Zieliński komendant KP 
PSP w Zgierzu. – W ubiegłym roku 
udało się poprawić stan garaży, a te-
raz przyszedł czas na strażnice, czyli 
miejsca pracy strażaków. Mam na-
dzieję, że się uda.

Na szczęście problem nie doty-
czy Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie 
jest aż 11 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych zrzeszających 400 
druhów. Gmina już od kilku lat sta-
ra się przekazywać stosowne środki 
z budżetu, które sukcesywnie poma-
gają w modernizacji budynków OSP 
i doposażeniu strażaków w nowo-
czesny sprzęt. Od dwóch lat w re-
montach gminnych strażnic pomaga-
ją też pieniądze unijne, bo strażacy 
nauczyli się z nich korzystać. Dzięki 
pieniądzom z Fundacji Prym w czę-
ści strażnic zrobiło się ciepło i ład-
nie. W ubiegłym roku strażacy po-

szli dalej – zmieniły się tereny przed 
strażnicami. Liderem w zdobywa-
niu funduszy stali się druhowie z Ja-
strzębia Górnego, którzy najpierw 
zrobili remont wewnątrz strażnicy, 
a w ubiegłym roku z dotacji unijnych 
utworzyli miejsce rekreacji i wypo-
czynku we wsi. Teraz podobny pro-
jekt złożyli druhowie z Sań i czekają 
na pieniądze.

Jak zawsze duże sumy przekazu-
je strażakom Urząd Miejski. Dzięki 
pieniądzom z budżetu gminy i pracy 
własnej strażaków zrobiono gene-
ralny remont strażnicy w Chrośnie. 
Efektem zainwestowania 40 tysię-
cy złotych jest nowa elewacja, dach 
i wnętrze świetlicy. Aż 140 tysięcy 
złotych pochłonął remont strażnicy 
w Adamowie. Pieniądze pochodziły 
w części z dotacji unijnych, w części 
z budżetu miasta. 

– Rocznie około miliona złotych 
trafia do straży w formie dofinasowań 
do nowoczesnego sprzętu lub materia-
łów na modernizację strażnic – mó-
wi z dumą Jacek Lipiński burmistrz 
Aleksandrowa Łódzkiego. – Nie ma-
my się czego wstydzić, często stawia-
ni jesteśmy za przykład na tego typu 
rocznych naradach. 

(kbs)

Milion na straże
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W Szkole Podstawowej w Chociszewie 
realizowany jest projekt unijny pod 
nazwą „Droga do sukcesu”. Są nim ob-
jęci wybrani uczniowie z klas IV – VI, 
którzy mają okazję uczęszczać na do-
datkowe zajęcia edukacyjne (wyrów-
nawcze i rozwijające) z trzech modu-
łów programowych, tj. z matematyki, 
języka polskiego i informatyki. Projekt 
obejmuje po 30 godzin dydaktycznych 
w ramach każdego przedmiotu, a opra-
cowany został z myślą o dzieciach, któ-
re chcą rozwijać swoje zainteresowa-
nia matematyczne, humanistyczne 
– w zakresie wiedzy o kulturze i do-
skonalenia sprawności komunikowa-
nia się z otoczeniem – i informatyczne 
oraz wyrównać braki wynikające z roz-
maitych trudności w uczeniu się. – Za-
daniem zajęć projektowych jest utrwa-

10 grudnia 2014 roku w Zespole 
Szkół w Wartkowicach uroczyście 
otwarto dwie pracownie 
ekologiczne. Powstały one przy 
udziale środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w ramach konkursu „Moja 
wymarzona ekopracownia”.

Szkoła Podstawowa realizuje projekt 
pt.”Okiem eko-badacza w Szkole Pod-

stawowej w Wartkowicach”. Wartość 
projektu to ponad 37,5 tys. złotych. 
Z kolei pracownia przyrodnicza w gim-
nazjum powstała w ramach zadania: 
„Pracownia z eko-duszą w Gimnazjum 
w Wartkowicach”. Koszty realizacji pro-
jektu to blisko 40 tys. złotych. 

Pozyskane fundusze przeznaczono 
na zakup nowych mebli: ławek, krze-
seł, biurek, szafek oraz korkowych 
tablic. Zakupione zostały dwie tabli-
ce multimedialne z rzutnikami, laptopy, 

O tym, że Kaja Stelmaszewska 
uczy się bardzo dobrze, wiedzą 
wszyscy w gimnazjum w Topoli 
Królewskiej. Co najlepsze, widać, 
że dziewczyna z nauki uczyniła 
swoją pasję. Stąd biorą się 
sukcesy. I to niemałe! Najpierw 
była geografia, teraz przyszedł 
czas na historię i wiedzę 
o społeczeństwie.

Kaja Stelmaszewska wystartuje w fi-
nałach Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Historii i Wie-
dzy o Społeczeństwie oraz geografii. 
W etapie rejonowym z historii Kaja 
zdobyła 62 punkty na 70 możliwych, 
co stanowi aż 88,6%. W eliminacjach 
szkolnych podopieczna pani Jolanty 
Kuropatwy przeszła jak burza. Dziew-
czynka wykazała się ogromną wiedzą 

Pracownie ekologiczne w Wartkowicach
aparat cyfrowy, tellurium oraz wizua-
lizer. Do szkoły trafiły także nowiut-
kie mikroskopy. Baza dydaktyczna pla-
cówki wzbogaciła się o model tułowia 
człowieka i jego szkielet, różnorodne 
zestawy preparatów mikroskopowych, 
symulator obiegu wody w przyrodzie, 
zestawy szkła laboratoryjnego i od-
czynników chemicznych potrzebnych 
do doświadczeń, modele komórek ro-
ślinnych i zwierzęcych, pompowany 
model serca, modele kwiatów, mode-
le do rysowania mapy poziomicowej, 
model Układu Słonecznego, zestaw do 
demonstrowania negatywnych skut-
ków palenia, mapy, książki, filmy i plan-
sze przyrodnicze, walizki ekobadacza 
i zestaw do badania stanu powietrza. 
W ekopracowni przeznaczonej dla ucz-
niów gimnazjum, stanęło w pełni wy-
posażone akwarium. Niezastąpionymi 
pomocami dydaktycznymi (szczegól-
nie w trakcie zajęć terenowych) są klu-
cze i przewodniki do oznaczania roślin 
a także lupy, kompasy i lornetki.

Ze środków własnych przeprowa-
dzono remont pomieszczeń sal przy-
rodniczych. Na ścianach położono 
gładź gipsową i pomalowano je, wy-
konano remont podłogi i położono 
nową wykładzinę.

lenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności 
z wiodących przedmiotów nauczania 
w szkole podstawowej i z pewnością 
przyczyni się do osiągnięcia lepszego 
wyniku ze sprawdzianu po klasie szóstej, 
mają one bowiem na celu rozwijanie 
tzw. umiejętności kluczowych (na które 
składają się: pisanie, czytanie, rozumo-
wanie, korzystanie z informacji, wyko-
rzystanie wiedzy w praktyce), a także 
rozwój indywidualnych zainteresowań. 
– komentuje nauczycielka prowadząca 
zajęcia – Agnieszka Wiśniewska-Rojek.

Nauczyciele prowadzący zajęcia 
projektowe, dzięki otrzymanym pomo-
com dydaktycznym w postaci licznych 
tablic poglądowych, słowników, ency-
klopedii, programów multimedialnych, 
kart pracy do zajęć matematycznych 
i polonistycznych, dokładają starań, by 

historyczną od starożytności, poprzez 
średniowiecze, do czasów nowożyt-
nych, które zamknięto na XVI w. W eli-
minacjach rejonowych zaś skupiono 
się na czasach późniejszych: od roku 
1572 do 1918. Etap wojewódzki obej-
mie czasy od starożytności do zakoń-
czenia I wojny światowej z uwzględ-
nieniem historii regionalnej.

Etap rejonowy Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Historii 
odbył się we wtorek 20 stycznia br. 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 19 w Łodzi. Z testem mierzyło się 
190 gimnazjalistów z województwa 
łódzkiego. Etap wojewódzki, do któ-
rego zakwalifikowała się Kaja Stel-
maszewska, odbędzie się 26 lutego. 
Z WoS-u uczennica klasy IIIB zdobyła 
37 punktów na 45. Test był bardzo 
trudny. W etapie rejonowym udział 

Uroczystego otwarcia pracowni 
ekologicznych, poprzez przecięcie 
wstęgi dokonali: Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi Ceza-
ry Dzierżek, Wójt Gminy Wartkowi-
ce Piotr Kuropatwa, Dyrektor Zespo-
łu Szkół w Wartkowicach Romualda 
Sobczak oraz koordynator edukacji 
ekologicznej w ZS w Wartkowicach 
– nauczyciel przyrody Iwona Giera-
ga. W uroczystości otwarcia pracowni 
uczestniczyli także: Przewodniczący 
Rady Gminy Wartkowice Bogdan Łu-
czak, Wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Wartkowice Grzegorz Chwiałkow-
ski, Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny 
Wniosków WFOŚiGW w Łodzi Małgo-
rzata Skupińska, Inspektor ds. Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Gminy Wartko-
wice Krzysztof Kubiak, Przewodniczą-
ca Rady Rodziców ZS w Wartkowicach 
Urszula Durys oraz przedstawiciele 
uczniów, rodziców i nauczycieli Ze-
społu Szkół. Uroczystego poświęcenia 
pracowni dokonał wikariusz Parafii 
Wartkowice ks. Krzysztof Owczarek.

W trakcie trwania uroczystości 
uczniowie gimnazjum i szkoły pod-
stawowej zabrali uczestników w trzy 
tajemnicze miejsca: do laboratorium 

biologicznego, na ukwieconą łąkę 
i w przestrzeń kosmiczną. Podczas 
tych podróży prezentowali pomoce 
dydaktyczne i sprzęt multimedialny 
nowo wyposażonych sal lekcyjnych. 
Na zakończenie na uczestników czekał 
słodki poczęstunek – tort z logo Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Stworzenie tych dwóch nowocześ-
nie wyposażonych pracowni daje moż-
liwość uatrakcyjnienia zajęć dydak-
tycznych, przyjemność nauki i pracy 
w warunkach, z których uczniowie 
i nauczyciele są szczególnie dumni. 
Mamy nadzieję, że podjęte przez nas 
działania jeszcze pozytywniej wpłyną 
na kształtowanie postaw proekolo-
gicznych oraz skutecznie uwrażliwią 
młodzież na otaczającą nas przyrodę. 
Różnorodność pomocy dydaktycznych 
pozwoli samodzielnie poszukiwać na 
drodze doświadczalnej odpowiedzi 
na zadawane przez uczniów pytania 
i wyzwoli w nich chęć do aktywnego 
poznawania świata.

Koordynatorzy projektu  
i opiekunowie ekopracowni

Iwona Gieraga 
Helena Ceranka

brało 135 uczniów; do rywalizacji na 
szczeblu wojewódzkim o tytuł laurea-
ta, który rozegrany zostanie 25 lutego, 
przystąpi 22 uczniów spośród 135, co 
stanowi tylko 16% wszystkich uczest-
ników etapu rejonowego.

Kaja została także finalistką ku-
ratoryjnego konkursu przedmioto-
wego z geografii. Test, który musiała 
rozwiązać wraz z ponad 150 innymi 
uczestnikami, pełen był rozbudowa-
nych  zadań poruszających każdy moż-
liwy aspekt geografii. Jednak podob-
nie jak w przypadku poprzedniego 
etapu, okazało się, że nie taki diabeł 
straszny, jak go malują. Kaja uzyskała 
49 punktów na 60 możliwych i tym sa-
mym jest w grupie 32 uczniów najlep-
szych w dziedzinie geografii w całym 
województwie łódzkim. Opiekunką 
świeżo upieczonej finalistki jest pani 

zajęcia prowadzone były atrakcyjnymi 
dla uczniów i aktywizującymi ich me-
todami i technikami dydaktycznymi. 
Właściwe formy pracy z dziećmi oraz 
dobór odpowiednich ćwiczeń przy-
czynią się do dobrego przygotowania 
uczniów klasy piątej i szóstej Szkoły 
Podstawowej w Chociszewie do dalszej 
nauki, rozbudzą motywację do pracy 
i pokonywania trudności.

Na uwagę zasługuje fakt, że za-
równo uczniowie, jak i ich rodzice są 
bardzo otwarci wobec kierowanej do 
nich oferty zajęć. W przypadku zajęć 
komputerowych przyniosą im także 
korzyść w postaci europejskiego cer-
tyfikatu umiejętności komputerowych 
e-Obywatel. 

Ewa Maślińska

Sukcesy Kai Stelmaszewskiej

Anna Kępista, nauczycielka geografii 
w naszym gimnazjum. 

Sukcesy Kai we wspomnianych 
konkursach kuratoryjnych sprawią, 
że dziewczynka napisze egzamin 
gimnazjalny tylko z przedmiotów 
przyrodniczych, matematyki i języ-

ka obcego, bowiem w ubiegłym roku 
została laureatką konkursu z wiedzy 
o społeczeństwie. A czy w ogóle bę-
dzie pisać jakikolwiek egzamin, okaże 
się niebawem.

Sławomir Doniak

Dodatkowe zajęcia dla uczniów
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Pewnego dnia w drzwiach 
redakcji aleksandrowskiej gazety 
stanęła starsza kobieta ze łzami 
w oczach ... – Nie mówcie tylko, 
że tu przyszłam – zaczyna. – 
Wnuczka nie prosi o pomoc i nie 
czeka na wsparcie. Ale jest im 
ciężko. Od 6 lat wspólnie z mężem 
toczą nieustającą walkę o zdrowie 
swoich dzieci. Przyszłam bez zgody 
rodziców, ale czułam że muszę. 

Jak się potem okazało, pani Wiesława 
to babcia Agnieszki – mamy 6-letniej 
Zuzi i 4-letniego Mateusza. Prawnuki 
urodziły się z wadą genetyczną i dla 
nich prosi o pomoc. Ich krótkie życie 
to nieustające zmagania z własnymi 
słabościami. Prababcia szuka pomocy 
gdzie tylko się da. Może ktoś pomoże, 
może się zainteresuje. W końcu, bar-
dzo skromni – mama Agnieszka i tata 
Marcin godzą się, aby o Zuzi i Mateusz-
ku dowiedzieli się czytelnicy. 

Już od drzwi dochodzi dziecięcy 
śmiech. Pierwszy przybiega Mateusz, 
mały człowieczek w niebieskich oku-
larkach i po chwili rzuca nam się na 
szyję. Coś mówi, ale trudno zrozumieć, 
co. Tuż obok na kolanach mamy siedzi 
niewiele większa dziewczynka z ka-
skiem na głowie. Kiedy Zuza wstaje, 
wszystko staje się jasne. Mała wca-
le nie wybiera się na rower. Kask to 
ochrona przed nią samą. Nieskoordy-
nowane ruchy spowodowane zwap-
nieniami w mózgu to nie wszystko, co 
rzuca się w oczy. Zarówno Zuzia jak 

i Mateusz chorują na rzadką chorobę 
oczu – witeoretinopatię wysiękową, 
która nie leczona prowadzi do utraty 
wzroku. Zuzię od ślepoty dzieli zale-
dwie krok. Najgorsze, że w tym przy-
padku medycyna jest bezsilna. Dziew-
czynka już ledwo, co widzi. Malując 
dotyka nosem kartki. – Trudno nam 
pogodzić się z faktem, że jeśli choroba 
będzie postępowała, a tak się dzieje, 
za chwilę obraz świata naszego dzie-
cka stanie się czarną plamą – mówi 
pan Marcin. 

W przypadku Mateuszka nie jest 
tak źle. Zabieg, który został przepro-
wadzony tuż po narodzinach pozwolił 
zahamować chorobę. Mateusz otrzy-
mał od losu jeszcze leukodystoficzne 
zmiany w mózgu i padaczkę. – Nasze 
życie to diagnozy, rehabilitacje i co-
dzienna walka. Już dawno dziecia-
ki powinny mówić czy chodzić, tym-
czasem uczymy je samodzielnie jeść, 
ubierać czy robić siusiu – mówi pani 
Agnieszka. –Nie marzymy, by zostali 
lekarzami, czy znali dwa obce języki. 
Dla nas największym pragnieniem jest 
ich zwyczajna samodzielność w przy-
szłości – dodaje tata. 

Nagle rozlega się przeraźliwy 
płacz, chwila nieuwagi, jedno za-
chwianie i Zuzia leży na podłodze. 
Ufff… dziewczynka miała kask i na 
szczęście nic się nie stało. W zatamo-
waniu łez pomogła czytanka o bie-
dronce i Pusia – maskotka, z którą 
mała się nie rozstaje. Takie wypadki 
są tu na porządku dziennym, to dla-

Rozbudowa szkoły

Trwa rozbudowa szkoły, więc wokół 
budynku i w środku ciągle się coś 
dzieje: warczą maszyny, kurzy się, 
brakuje czasem prądu, nieustannie 
przemieszczają się monterzy, mala-
rze, tynkarze … Wszyscy wciąż do-
pytują, kiedy będzie można korzy-
stać z nowych pomieszczeń i jak to 
wpłynie na organizację pracy placów-
ki. Czy dzieci nie będą musiały koń-
czyć zajęć o 17.30 (jak to się dzieje 
od wielu lat)? 

„Edukacja ku przyszłości” 

Realizowany jest bardzo duży projekt 
z udziałem środków unijnych pt „Edu-
kacja ku przyszłości”, którego budżet 
wynosi ponad 400 tys. W ramach pro-
jektu uczniowie rozwijają zaintereso-
wania (np. poprzez kółka plastyczne, 
teatralne, językowe – polski, angielski, 
niemiecki), uczą się mnemotechnik, 
mają dodatkowe zajęcia dydaktyczno-
-wyrównawcze z matematyki, języka 
polskiego i angielskiego, fizyki i che-
mii. Po raz pierwszy mamy Szkolny 
Ośrodek Kariery, gdzie uczniowie roz-
wijają umiejętności związane z wybo-
rem ścieżki kształcenia, komunikacją 

interpersonalną, przedsiębiorczością. 
Projekt pokrywa także koszty zajęć 
logopedycznych oraz indywidualnej 
pomocy i doradztwa psychologiczno-
-pedagogicznego. Dzięki projektowi 
jest jeszcze coś, co w szkole będzie 
służyło długo: nowoczesne  pomoce 
dydaktyczne, wyposażenie pracowni 
np. wymarzony piec do wypalania ce-
ramiki, sprzęt oświetleniowy i nagłoś-
nieniowy, kostiumy teatralne, sprzęt 
komputerowy wraz z oprogramowa-
niem i wysokiej klasy kserokopiarką, 
narzędzia diagnozy  psychologiczno-
-pedagogicznej. Takich zakupów nie 
sfinansowalibyśmy z dostępnego 
szkole budżetu. Do oznaczenia przed-
miotów zakupionych do realizacji pro-
jektu wykorzystaliśmy kilkaset nale-
pek z unijnym logo! 

Każdy projekt unijny to gigan-
tyczna praca organizacyjna. Sposoby 
rozliczania środków unijnych oraz 
prowadzenie dokumentacji często 
wprowadza frustrację i zniechęcenie, 
co zrozumie każdy, kto projekt taki re-
alizował. Tyle różnych niuansów, wy-
magań, trudności… Ale większość z nas 
to pasjonaci, którzy marzą o coraz lep-
szej szkole, nowocześnie wyposażonej, 
przyjaznej, którą pokochają uczniowie, 
rodzice i nauczyciele.

W słowikowym raju
W roku szkolnym  2014/2015 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym  

w Słowiku realizowanych jest kilka bardzo dużych przedsięwzięć, 
finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. 

Program dla najmłodszych

Szkoła uczestniczy w jeszcze jednym 
projekcie współfinansowanym ze środ-
ków unijnych pt. „Od dziecięcej cie-
kawości do dojrzałości poznawczej”, 
którego beneficjentami są uczniowie 
klasy I aż do chwili, gdy skończą klasę 
III. Jest to innowacyjny program nau-
czania w klasach I/III szkoły podsta-
wowej ukierunkowany  m.in. na rozwój 
myślenia  krytycznego, integrację tre-
ści nauczania, w tym języków obcych, 
naukę poprzez działanie, innowacyjne 
metody pracy. Izba lekcyjna została 
wyposażona w tablicę multimedial-
ną, rzutnik, kamerę i pełną obudo-
wę dydaktyczną wraz z materiałami 
plastycznymi.

„W słowikowym gaju”

Dzięki pozyskanym funduszom z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej szkoła 
zyskała w ramach projektu „W słowi-
kowym gaju” nowoczesną pracownię 
biologiczną: całkowicie wyremonto-
waną, nowocześnie kompletnie wypo-
sażoną, m.in. w środki audiowizulane, 
pomoce dydaktyczne do nauczania 
przyrody i biologii, meble. Ucznio-

wie mają zapewnione także  zajęcia 
w kole biologicznym i proekologicz-
nych zajęciach technicznych. Projekt 
przewiduje liczne akcje ekologiczne, 
w które angażuje się cała społeczność 
placówki.

„Świat dziecka” 

Dzięki realizowanemu przez Gminę 
Zgierz projektowi „Świat dziecka”, 
współfinansowanemu z Europejskie-
go Funduszu Społecznego, oddział 
przedszkolny posiada nowoczes-
ną bazę dydaktyczną. Wymieniono 
meble: stoliki i krzesełka dla dzieci. 
Zakupiono nowe wykładziny, licz-
ne zabawki, gry edukacyjne, sprzęt 
do aktywności ruchowej, instru-
menty muzyczne, sprzęt i materiały 
biurowe, środki i narzędzia do za-
jęć plastycznych. Został zakupiony 
również nowoczesny sprzęt multime-
dialny. Uzyskano środki na utworze-
nie wspaniałego placu zabaw, który 
czeka na wiosenne dziecięce harce.

„Ścieżki Kopernika” 

„Ścieżki Kopernika” to projekt re-
alizowany przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego i także 
współfinansowanego przez UE. Ucz-
niowie brali udział w wielu zadaniach 
(wykłady i ćwiczenia w Eksperymen-
tarium), a efektem osiągniętym do-
datkowo było zwycięstwo uczniów (I 
i II miejsce) w konkursie na plakaty 

związane z omawianymi zagadnie-
niami i zdobycie cennych nagród.

„Śpiewająca Polska” 

Od 2007 roku szkoła bierze udział 
w programie  Narodowego Centrum 
Kultury pod nazwą „Śpiewająca Pol-
ska”, który wspiera  zajęcia chóralne. 
Koszty dodatkowych lekcji, konkur-
sów, szkoleń dla dyrygentów i ma-
teriałów nutowych pokrywa w 40% 
nasz organ prowadzący – Gmina 
Zgierz, pozostałe – Narodowe Cen-
trum Kultury. Ostatni nasz sukces 
to I miejsce w Międzypowiatowym 
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Ozorkowie.

„Mały Mistrz”

W szkole kształci się także umiejęt-
ności sportowe. Realizowany jest, 
finansowany przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, projekt „Mały 
Mistrz”, w ramach którego sfinan-
sowano sprzęt sportowy, dodat-
kowe materiały dydaktyczne oraz 
szkolenia dla nauczycieli. Przepro-
wadzono pomiary dzieci oraz testy 
sprawnościowe: próby zwinności, 
siły i wytrzymałości.

Julia Chmielecka

Zapraszamy na naszą stronę  
http://zsgslowik.prv.pl/.

tego w mieszkaniu nie ma zbyt wielu 
mebli. Największym jest miękka, bez 
rantów kanapa. To wokół niej najczęś-
ciej tętni rodzinne życie. 

Kiedy wszyscy skupiają uwagę na 
małej panience, Mateuszek daje o sobie 
znać. Też przynosi pluszaka Reksia, no 
i jak na chłopaka przystało plastikowe-
go robota. To beztroskie chwile, któ-
rych nie ma zbyt wiele. – Odkąd sięgnąć 
pamięcią na pierwszym miejscu zawsze 

była, jest i będzie rehabilitacja – mówi 
Pani Agnieszka. W specjalnym przed-
szkolu, do którego uczęszczają maluchy 
główny nacisk kładziony jest właśnie 
na zajęcia ruchowe, logopedyczne czy 
ogólnorozwojowe. Często po przedszko-
lu dodatkowo odbywają się prywatne 
zajęcia w tym hipoterapia. To nie koniec 
pracy, bo w domu rehabilitacji ciąg dal-
szy. Musiałam przejść kursy by wiedzieć 
jak postępować z dziećmi, teraz jestem 

Tracić świat z oczu
już wykwalifikowaną rehabilitantką – 
dodaje mama. 

Miała być roślinką. Miała nie cho-
dzić, nie rozumieć, nie widzieć. Tym-
czasem rodzina dogaduje się z nią do-
skonale. Zuza, choć z plączącymi się 
nóżkami przemierza trasę z salonu do 
kuchni. Mateuszka oczy także są na ra-
zie bezpieczne, a powstrzymanie na-
padów padaczkowych pozwala mu na 
normalny tryb rehabilitacji. – To nasze 
wspólne sukcesy, które pozwalają nam 
walczyć dalej. Idziemy do przodu i nie 
traktujemy chorób, jako kary za grze-
chy – mówi pan Marcin. 

Pani Agnieszka i Pan Marcin nie 
śmieli nawet prosić o jakiekolwiek 
wsparcie. Jak mówią –jakoś sobie ra-
dzimy. Pani Agnieszka jest księgową, 
pan Marcin informatykiem. To on po-
rzucił karierę i zajął się domem. Głów-
ne utrzymanie przeszło zatem na żonę. 
Nie tylko oni wiedzą, jakie ogromne 
środki finansowe pochłania intensyw-
ne leczenie i rehabilitacja. Kwotę tę zna 
również i prababcia, która przychodząc 
do naszej redakcji prosiła o wsparcie 
dla maluchów. – Gdybym mogła, odda-
łabym wszystko, by tylko im pomóc… 

Agata Kowalska

Prosimy o przekazanie 1%  
swojego podatku  

Zuzi i Mateuszowi. 
Być może dzięki Państwu 

będą mogli pojechać 
na turnus rehabilitacyjny, 

by pokonywać kolejne przeszkody. 

Numer KRS: 0000037904
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mercedesem czy trabantem – byle do celu!
Warsztaty prasowe, telewizyjno- 
-filmowe „Poszukiwania małej 
ojczyzny”, udział w zajęciach  
na Uniwersytecie Łódzkim  
– to główne działania w projek-
cie dla parzęczewskich 
gimnazjalistów, realizowanym 
od początku roku przez Stowa-
rzyszenie Pamięć – Tożsamość 
– Rozwój oraz Forum Inicjatyw 
Twórczych. 

Od samego rana (o 8. godzinie słoń-
ce!) myślę nad szczegółami i strategią 
warsztatów w Parzęczewie. Zastana-
wiam się, czy całą moc kierować na 
nauczenie młodzieży warsztatu fil-
mowca, montażu i wyższego standardu 
dziennikarstwa, aby robili swój kanał 
na You-tube i potem w jakimś okien-
ku www, czy raczej humanistycznie, 
artystycznie (twórczo) zainspirować, 
rozkochać w „field-works”, pracy w te-
renie, z ludźmi. Myślę też o technicz-
nych sprawach. Komputer, na którym ja 
prowadzę warsztaty to „MECRCEDES” 
– doskonale oprogramowany, uzbrojo-
ny na 110%, a dzieciaki potem muszę 

źli wychowawcy”. Można oczywiście 
dyskutować z tezą kontrowersyjnego 
specjalisty od wychowania, ale coś jest 
na rzeczy. W każdym razie Waldemar 
Czechowski wydobył z młodych ludzi, 
to co najlepsze – ich polot, zapał i inte-
ligencję. Oni sami podkreślali, że czują 
się na warsztatach doskonale, że jest 
fajnie, bo „na luzie”, że nie jest sztyw-
no, że świetna atmosfera, można się 
wykazać, coś powiedzieć, „nie stresu-
jemy się jak w szkole”. – Jest naprawdę 
fajnie, zajęcia są bardzo ciekawe, czego 
się, mówiąc szczerze, nie spodziewałem 
– mówi Sebastian Rogala. 

Entuzjazm wśród młodzieży 
wzbudziła wizyta w parzęczewskim 
urzędzie gminy, gdzie uczestnicy 
warsztatów filmowali wójta Ryszarda 
Nowakowskiego. Dla niektórych była 
to nie tylko pierwsza praca z kamerą, 
ale także pierwsza wizyta w gabine-
cie parzęczewskiego wójta. Młodzi lu-
dzie na początku nieśmiało, z czasem 
z coraz większą swobodą zadawali 
wójtowi pytania, filmowali kamerą 
i aparatami telefonicznymi. Wszyscy 
(łącznie z Waldemarem Czechow-

dotyczących współczesnej młodzieży 
(młodzi sami wywołali ten temat ) 
czy dzisiejszego wojska. Oprócz war-
tości merytorycznych opowieści pana 
Frątczaka, warto podkreślić piękną 
polszczyznę, którą się posługuje i do-
skonały, „radiowy” głos, co stwierdził 
prowadzący warsztaty. Obydwaj pa-
nowie znaleźli zresztą wspólny ję-
zyk – obaj zarażeni ideą „małych oj-
czyzn”, obaj pasjonaci podróży (pan 
Stanisław z konieczności – krótszych 
i najczęściej rowerowych), Waldemar 
Czechowski, także tych poza granice 
kraju, i poza granice Europy. Twór-
ca ma na swoim koncie podróże do 
Indii, Nepalu, Tybetu, Japonii. Wszę-
dzie oczywiście robił filmy. Spotka-
nie z takim Człowiekiem jest niewąt-
pliwie czymś niezwykle cennym dla 
młodzieży. Młodzi ludzie, będą uczyć 
się podstaw warsztatu dziennikarza 
telewizyjnego pod okiem Waldemara 
Czechowskiego, podejmując kolejne 
przedsięwzięcia. Efekty warsztato-
wych zmagań będzie można obejrzeć 
w Internecie, na tworzonym właśnie 
fanpage’u oraz na stronie interneto-
wej www.foruminicjatyw.pl.

Warsztaty filmowe to nie jedyne 
zajęcia, w których młodzież uczest-

Poszukiwania małej ojczyzny

niczy w ramach projektu. Młodzi 
uczą się także warsztatu dzienni-
karza prasowego (o tym szerzej 
w następnym numerze), uczestni-
czą w zajęciach, podczas których 
poznają podstawowe zagadnienia 
z zakresu dziennikarstwa: podział 
na gatunki ze względu na tematykę 
i formę przekazu, charakterystyka 
nowych mediów, pojęcie „czwartej 
władzy”, cechy dobrego dziennikarza 
itp. Odrębne zajęcia poświęcone będą 
dziennikarstwu internetowemu oraz 
lokalnemu. Młodzież będzie uczest-
niczyła także w zajęciach prowadzo-
nych dla studentów dziennikarstwa 
na Uniwersytecie Łódzkim. Gimna-
zjalistom bardzo spodobała się ta 
perspektywa, już za dwa tygodnie je-
dziemy do siedziby Katedry Dzienni-
karstwa i Komunikacji Społecznej UŁ 
– pięknego, nowoczesnego gmachu 
Wydziału Filologicznego, żeby wziąć 
udział w zajęciach z dziennikarstwa 
sportowego, prowadzonych przez 
dr. Rafała Siekierę. W planie kolejne 
wyjazdy, między innymi na zajęcia 
z dziennikarskich źródeł informa-
cji, gatunków publicystycznych czy 
dziennikarstwa radiowego. 

Renata Nolbrzak

mer (Waldemar Czechowski uczył 
podstaw pracy z kamerą). Gimna-
zjaliści słuchali z zainteresowaniem 
zarówno wojennych wspomnień, jak 
i poglądów i refleksji gościa, m.in. 

męczyć się na Windows Movie Maker 
(czyli na „TRABANCIE”)…– tej treści 
maila otrzymałam od Waldemara Cze-
chowskiego – operatora filmowego, 
reżysera, wykładowcy akademickie-
go z Warszawy, na kilka dni przed 
pierwszym spotkaniem warsztato-
wym z młodzieżą. Wymiana wiado-
mości, smsów i rozmowy telefoniczne 
– wszystko po to, żeby jak najlepiej 
przygotować program warsztatów fil-
mowych dla młodych ludzi z Parzęcze-
wa. No i w końcu pierwsze spotkanie – 
pełen pasji, energii, wiedzy, serdeczny 
i bezpośredni Waldemar Czechowski 
i… zachwycona młodzież! 

Kiedy tak przyglądałam się tym 
młodym ludziom, którzy z zapałem 
wykonywali polecenia instruktora, 
biegali z telefonami komórkowy-
mi, żeby znaleźć jak najlepsze miej-
sce do filmowania, zadawali pytania 
gościowi, chciwie słuchali objaśnień 
trudnych terminów, funkcjonujących 
w żargonie filmowca, przypomniał mi 
się cytat z Makarenki na plakietce, 
którą w tzw. wieku buntu nosiła moja 
córka: „Nie ma złej młodzieży, są tylko 

skim) byli miło zaskoczeni, że wójt 
Nowakowski potrafi opowiadać nie 
tylko o urzędowych obowiązkach, ale 
także o swoich zainteresowaniach. 
Młodzi filmowcy dowiedzieli się, 
że Ryszard Nowakowski jest pasjo-
natem muzyki, kolekcjonerem płyt 
winylowych, a w swoim domu ma 
28 kolumn! Niektóre z nich zresztą 
skonstruował sam, doprowadzając 
do perfekcyjnej jakości dźwięku. Mło-
dzież umówiła się wstępnie z gospo-
darzem na następne spotkanie, tym 
razem w domu wójta, gdzie będzie 
można przygotować „przebitki” do 
filmu, np. zdjęcia regałów z płytami 
czy sprzętu nagłośnieniowego. 

Strzałem w dziesiątkę okazało 
się także zaproszenie na warsztaty 
w charakterze bohatera tworzone-
go filmu pana Stanisława Frątczaka, 
85-letniego pasjonata historii nasze-
go regionu. Pan Stanisław, mimo star-
szego wieku jest w doskonałej for-
mie, chętnie odpowiadał na pytania 
młodzieży i cierpliwie znosił wszyst-
kie przygotowania – ustawienie od-
powiedniego światła, ustawienie ka-
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„Uroki Aleksandrowa Łódzkiego” to 
wynik kilkuletniej pracy twórczej arty-
stów plastyków z Aleksandrowa Łódz-
kiego, którzy utrwalają na obrazach 

niepowtarzalne piękno i urodę naszej 
gminy, jej wielokulturową historię i tra-
dycję, a także walory przyrodniczo-
-turystyczne. Na wystawie pokażemy 

obrazy z kilku plenerów malarskich, 
które odbyły się na terenie naszej gmi-
ny. Technika prac i format dowolne. 
Bohaterami prac są zabytkowe, uro-
kliwe dwory naszego regionu, miej-
sca świadczące o wielokulturowej 
jego przeszłości, a także pokazujące 
włókiennicze dziedzictwo Aleksan-
drowa z niezwykłymi, przepięknymi 
domami tkaczy, które niedługo będzie 
można oglądać tylko na obrazach lub 
zdjęciach, bo powoli znikają z pejzażu 
naszego miasta. Artyści utrwalili też 
piękne zakątki przyrodnicze naszej 
gminy: dolinę Bzury, przydworskie sta-
wy, oczka wodne, zalew Zgniłe Błoto 
czy rezerwat Torfowisko Rąbień. Z opi-
sanymi miejscami związani jesteśmy 
emocjonalnie, bo to nasze korzenie, 
nasza przeszłość która ukształtowała 
obecny wizerunek miasta.

Elżbieta Grochulska

Obrazy miasta

Tegoroczne obchody świąt 
Bożego Narodzenia w Gminie 
Dalików miały bardzo uroczysty 
charakter. Orkiestra Dęta 
OSP w Dalikowie uczciła 
Narodzenie Pańskie koncertem 
noworocznym w Kościele pw. 
Św. Mateusza w Dalikowie 
i w Zespole Szkół w Dalikowie. 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dalikowie we współpracy 
z Zespołem Szkół w Domaniewie 
i Zespołem Szkół w Dalikowie 
zorganizowała Gminny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Dalikowie już po raz szósty 
przygotowała specjalny występ no-
woroczny. W bieżącym roku kunszt 
młodzieży pod batutą pana Dariu-
sza Kosakowskiego docenić mogli 
mieszkańcy Parafii Dalików. Dnia 11 
stycznia br. po mszy świętej o godzi-
nie 9.00 wszyscy miłośnicy grania na 
żywo mogli wysłuchać koncertu kolęd 
i pastorałek. 18 stycznia orkiestra po-
nownie zaprezentowała się szerszej 
publiczności na uroczystym koncercie 
w ZS w Dalikowie. Występ dedyko-
wany był Babciom i Dziadkom z oka-
zji ich nadchodzącego święta. Wśród 
zaproszonych gości pojawili się: Wójt 
Gminy Dalików – Paweł Szymczak, 
Przewodnicząca Rady Gminy w Da-
likowie – Maria Chojnacka, Zastępca 
Komendanta Powiatowej PSP w Pod-
dębicach – Wiesław Wydrzyński, pre-
zesi OSP z terenu gminy Dalików oraz 
hojny sponsor orkiestry – Stanisław 
Katusza.

23 stycznia w ZS w Dalikowie od-
był się Gminny Konkurs Kolęd i Pa-
storałek. Organizatorami imprezy by-
li: GBP w Dalikowie, ZS w Dalikowie 
oraz ZS w Domaniewie. Do głównych 
celów konkursu należy: prezentacja 
i popularyzacja wśród dzieci i mło-
dzieży kolęd i pastorałek oraz do-
skonalenie umiejętności wokalnych 
i instrumentalnych uczniów. Część 
oficjalną rozpoczęła Dyrektor GBP 
w Dalikowie – Beata Olejniczak, która 
powitała uczestników konkursu, ju-
ry oraz licznie zgromadzoną publicz-
ność. Uczestnikom muzycznych poty-
czek życzyła powodzenia i satysfakcji 
z włożonej w naukę pracy. Następnie 
zaproszonych gości powitał Dyrektor 
ZS w Dalikowie – Zbigniew Osowski. 

Muzyczne zmagania zgłoszonych 
uczestników oceniało w tym roku 
wyjątkowe jury. Beata Olejniczak 
i Marta Bartnik zaprosiły do udzia-
łu w obradach komisji konkursowej 
uznanych muzyków. Daria Bienias 
to pochodząca z Poddębic wokalist-
ka zespołu „Face to Face”, laureatka 
programów muzycznych „Bitwa na 
Głosy” i „X Factor”. Poddębiczanin 
Feliks Chołys dał się poznać w pro-
gramie „Must Be the Music”, a obec-
nie występuje w zespole „Samokhin 
Band”. Mieszkający w Aleksandrowie 
Łódzkim Bartek Grzanek jest gita-
rzystą zespołu Rafała Brzozowskie-
go. Widzowie mogli zobaczyć go w: 
„Mam Talent” i „The Voice of Poland”. 
Aleksandrowianin Witold Górny był 
gitarzystą w legendarnym zespole 
„Oddział Zamknięty”. Jurorzy wzbu-
dzili zasłużone zainteresowanie swo-
ich młodszych kolegów. 

Konkurs ze swadą poprowadziła 
Marta Bartnik – nauczycielka języka 
angielskiego w Szkole Podstawowej 

muzykalny Dalików
wspierali i podziwiali swoje pociechy. 
Mam nadzieję, że po pierwszej odbę-
dą się kolejne edycje konkursu. A mło-
dzież w naszej gminie mamy rozśpie-
waną – podkreśla organizatorka Beata 
Olejniczak. 

W przerwie występów konkur-
sowych słuchacze mogli podziwiać 
instrumentalny recital uczniów ZS 
w Dalikowie przygotowany przez Ju-
litę Kwiatkowską-Głuszek. Muzyczne 
prezentacje odbywały się w niedaw-
no odnowionej sali gimnastycznej ZS 
w Dalikowie, która po wyciszeniu ścian 
imponuje bardzo dobrą akustyką. Sce-
na muzycznych zmagań została przy-
ozdobiona zgodnie z duchem świąt 
Bożego Narodzenia w iskrzące się 
kolorami choinki oraz wystawę prac 
konkursu plastycznego pn. „Szopka 
Bożonarodzeniowa”. Filia w Domanie-
wie GBP w Dalikowie pod opieką Anety 
Mikołajczyk przeprowadziła konkurs 
plastyczny skierowany do uczniów klas 
I–VI Szkoły Podstawowej w Domanie-
wie. Dzieci chętnie wzięły udział w pro-
jekcie wykazując się nieraz niezwykłą 
wyobraźnią i pomysłowością. Jury pod 
kierownictwem Beaty Olejniczak wyło-
niło zwycięzców konkursu. W kategorii 
klas I –III pierwszym miejscem podzie-
liły się Marta Hojna i Natalia Jabłońska. 
II miejsce przypadło ex aequo Kornelii 
Arendt i Wiktorii Szymczak. Na III miej-
scu podium stanęli Marcel Woźniak 
i Maja Kołodziejczak. Wśród uczniów 
klas IV – VI zostali wybrani następujący 
finaliści: I miejsce ex aequo zajęły Mar-
tyna Pisera i Joanna Kamińska. Druga 
nagroda przypadła Martynie Miszczak. 
III miejscem zostały docenione Kinga 
Guligowska i Anna Zych. 

Wszystkie zainteresowane oso-
by, które pragną przypomnieć sobie 
czar tych niezapomnianych chwil za-
praszamy do obejrzenia galerii zdjęć 
na naszych stronach internetowych: 
www.bibliotekadalikow.pl oraz www.
dalikow.eu 

Ewa Bugajna

w Dalikowie. Zapowiadała młodych 
wykonawców, wspierając ich ciepłymi 
słowami. W konkursie udział wzięło 
41 uczniów dwóch placówek szkol-
nych z gminy Dalików, poczynając od 
5-latków, kończąc na gimnazjalistach. 
Nagrody i dyplomy przyznano w czte-
rech kategoriach wiekowych. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali czekolady ufun-
dowane przez organizatorów oraz 
mogli posilić się słodkim poczęstun-
kiem. Laureaci miejsc I – III zostali 
docenieni nagrodami książkowymi 
i drobnymi upominkami rzeczowymi. 

W kategorii wiekowej grupy przed-
szkolnej I miejsce zdobył Jakub Pią-
sta, II miejscem cieszyła się Weronika 
Hojna – oboje z ZS w Domaniewie. Na 
III miejscu uplasował się Mateusz Mi-
kołajczyk z ZS w Dalikowie. Listę lau-
reatów kategorii wiekowej klas I – III 
szkoły podstawowej otwiera na I miej-
scu Aneta Olszewska z ZS w Dalikowie, 
która została również doceniona Na-
grodą Publiczności. II i III miejsce zjęli 
także uczniowie ZS w Dalikowie: Juli-

ta Stempień i Jakub Kawucha. Wśród 
uczestników z klas IV – VI szkoły pod-
stawowej I miejscem uhonorowano 
Milenę Kawuchę z ZS w Dalikowie. II 
miejsce przyznano Patrycji Gortat z ZS 
w Domaniewie, a nagroda za III miej-
sce powędrowała do Łukasza Trzecia-
ka z ZS w Dalikowie. W kategorii wie-
kowej gimnazjum całe podium zajęli 
uczniowie z ZS w Domaniewie. Zwy-
ciężyła Iza Kubiak, II miejsce zdobyła 
Julia Gosińska. Na III uplasowała się 
Daria Zagórska.

– Szczególnie chcę podziękować 
wszystkim nauczycielom, którzy przy-
gotowali muzyczne występy swoich wy-
chowanków, a także rodzicom, którzy 
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Grupy biegowe i nordic walking pro-
wadzone przez wykwalifikowanych 
trenerów, zorganizowane wycieczki 
rowerowe, bezpłatne lekcje pływa-
nia i zajęcia z aqua-erobicu – to tyl-
ko cześć z długiej listy zadań, które 
zostaną zrealizowane w 2015 roku 
w Aleksandrowie Łódzkim dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu w ra-
mach ogólnokrajowego programu 
upowszechniania sportu różnych 
grup społecznych i środowiskowych. 
„Triathlon x 3 – trzy dyscypliny, trzy 
cele, trzy generacje” to projekt stwo-
rzony wspólnie przez Wydział Inte-
gracji i Komunikacji Społecznej UM 
i Fundację Osób Społecznie Aktyw-
nych. Łącznie we wszystkie działania 
zaangażowanych zostanie ponad 500 

Zajęcia z preorientacji zawodowej 

osób. Organizacja zajęć sportowych, 
aktywne formy spędzania wolnego 
czasu, spotkania z lekarzami specjali-
stami, porady dietetyka – bez wzglę-
du na stopień dotychczasowej aktyw-
ności fizycznej każdy będzie mógł 
znaleźć coś dla siebie. Poszczególne 
działania dostosowane zostaną do 
potrzeb i oczekiwań trzech grup wie-
kowych: 10–18, 19–50 oraz powyżej 
50 lat. Działania prowadzone przez 
fundację FOSA wspólnie z aleksan-
drowskim magistratem znacząco roz-
szerzą ofertę aktywnego spędzania 
wolnego czasu z wykorzystaniem do-
stępnej na terenie gminy infrastruk-
tury sportowej. 

(mich)

40 tysięcy  
z Ministerstwa Sportu 

13 stycznia 2014 r. w gimnazjum 
w Parzęczewie odbyły się dwugodzin-
ne warsztaty z doradcą zawodowym 
dla klas II. Prowadzili je przedstawi-
ciele Mobilnego Centrum Informacji 
Zawodowej w Łodzi. Zajęcia były bar-
dzo interesujące. Rozwiązywaliśmy 
m.in. testy dotyczące naszych upodo-
bań, które pomogły nam określić kie-
runek, w jakim chcielibyśmy się dalej 
kształcić oraz rozmawialiśmy o szko-
łach, które umożliwią nam osiągnię-
cie danych celów. Niewątpliwie wielu 
osobom pomogło to w sprecyzowa-
niu swoich oczekiwań dotyczących 
zawodu. 

To nie pierwsze przedsięwzięcie 
w ramach tego programu. W grudniu 
chętni uczniowie II i III klas wyjechali 
do „Anagry” – Łódzkiej Szkoły Mody 
– Kosmetologii – Fryzjerstwa. W cza-
sie pobytu w placówce poznali wiele 
ciekawych aspektów pracy tej szko-
ły, dowiedzieli się, jakie możliwości 
otwiera przed nimi to miejsce. Po-
nadto każdy z uczestników wyjazdu 
został poddany zabiegom kosmetycz-
nym i fryzjerskim, które wykonywali 
uczniowie tejże szkoły pod czujnym 
okiem instruktorów zawodu.

Zuzanna Gaczyńska kl. IIIa
Aleksandra Niewęgłowska kl. IIb

Urząd Gminy w Wartkowicach infor-
muje, że w dniu 20 marca 2015 r. 
o godz. 16:00 w Zespole Szkół 
w Wartkowicach w ramach „Policyj-
nego Programu zapobiegania przestęp-
czości i zjawiskom patologii społecznej 
na terenie powiatu poddębickiego” od-
będzie się debata społeczna, która po-
zwoli na wymianę informacji pomiędzy 
policją a mieszkańcami na temat istnie-
jących zagrożeń, dzięki czemu mogą 
zostać wypracowane wspólne meto-
dy ich eliminowania. Podczas deba-
ty zostaną poruszone zagadnienia 
dotyczące poprawy bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych i miejscu 
zamieszkania.

W konsultacjach przewidywany 
jest udział Kierownictwa Komendy Po-

Mimo tego, że „walka, która się nie 
odbyła, to walka wygrana”, w sytuacji 
zagrożenia dobrze jest jednak znać 
podstawowe techniki samoobrony. 
Jak należy reagować w przypadku 
ataku, co robić i krzyczeć, a czego 
unikać – tego m.in. dowiedziały się 
uczestniczki pierwszego kursu sa-

Debata społeczna wiatowej Policji w Poddębicach oraz 
Dzielnicowego Gminy Wartkowice.

Dodatkowych informacji dot. w/w spot-
kania udziela Koordynator z KPP Pod-
dębice asp. Elżbieta Tomczak (tel. kon-
taktowy: 43 678 94 13, 695 406 267).

Emilia Antczak

moobrony, który odbył się w lutym 
w sali gimnastycznej aleksandrow-
skiego MOSiR-u. Zajęcia poprowa-
dził Cezary Duraj – asystent poseł 
Agnieszki Hanajczyk, który prywat-
nie jest instruktorem judo. Każdy 
kurs samoobrony przewiduje dwa 
spotkania, trwające łącznie cztery 
godziny. W najbliższym czasie prze-
szkolone zostaną jeszcze trzy grupy 
– prowadzone przez wybitnych alek-
sandrowskich karateków – Radosła-
wa Olczyka, Damiana Stasiaka oraz 
Damiana Tomasika. W celu zapisania 
się na zajęcia należy wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy dostępny na stro-
nie internetowej aleludzki.pl Udział 
w kursach jest bezpłatny. Uczestni-
czyć w nich mogą osoby pełnoletnie. 

(mich)

Kursy samoobrony


