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Po raz dziewiąty w tłusty czwar-

tek spotkaliśmy się w Łęczycy na Re-
gionalnym Pokazie Potraw Ziemi 
Łęczyckiej - „Kuchnia łęczycka od 
święta”. Organizatorem była jak za-
wsze niestrudzona Maria Cieślak ze 
Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łę-
czyckiej. 
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  ZGIERZ. Rada Gminy Zgierz  na 
XXXVI sesji w dniu 4 marca 2009 roku 
przyznała 100 tysięcy złotych  na bada-
nia mające na celu ustanowienie strefy 
uzdrowiskowej. 

  WARTKOWICE. W ramach środ-
ków uzyskanych przez Rząd Rzeczpo-
spolitej Polskiej z kredytu Międzynaro-
dowego Banku Odbudowy i Rozwoju 
(Bank Światowy) na Poakcesyjny Pro-
gram Wsparcia Obszarów Wiejskich 
(PPWOW) Gmina Wartkowice uzyska-
ła dotację w wysokości 293.565,20 zło-
tych. Gmina planuje w 2009 roku reali-
zację następujących działań i usług spo-
łecznych: - zorganizowanie i prowadze-
nie kół zainteresowań (np. koła języ-
ka niemieckiego) oraz zajęć pozalekcyj-
nych (np. zajęć sportowo-rekreacyjnych: 
tenisa stołowego, unihokeja i piłki noż-
nej itp. oraz nauki pływania); - zorgani-
zowanie wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży. Usługi dla dzieci i młodzieży, 
rodzin i osób starszych: - zorganizowanie 
życia społeczno-kulturalnego w 5 sołec-
twach: Wartkowice, Biernacice, Tur, Peł-
czyska i Biała Góra z wykorzystaniem lo-
kalnych zasobów poprzez organizowanie 
zajęć integracyjnych (m. in. imprez oko-
licznościowych, spotkań, pikników, fe-
stynów rodzinnych, warsztatów kulinar-
nych, wyjazdów do kina, teatru, ogro-
du botanicznego itp. oraz działań związa-
nych promowaniem zdrowego stylu życia 
– organizacja białych niedziel); - zorga-
nizowanie poradnictwa specjalistycznego 
dla mieszkańców gminy (m.in. porady 
psychologiczne, zawodowe, prawne, pro'-
laktyczne, terapeutyczne). Wsparcie szkole-
niowe: - wyjazd studyjny i/lub wyjazdowe 
szkolenie dla grupy ok. 40 osób m.in. dla li-
derów społeczności lokalnej, przedstawicie-
li organizacji pozarządowych, grup niefor-
malnych, uczestników Warsztatów Aktuali-
zujących GSRPS. 

  PARZĘCZEW. Gminie udało się po-
zyskać kolejne środki z funduszy euro-
pejskich. W najbliższym czasie rozpocz-
nie się realizacja trzech projektów 'nan-
sowanych w 100% ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Ini-
cjatywy lokalne na rzecz aktywnej inte-
gracji.  Pierwszy z nich pod nazwą „Leśni 
ludzie - letni obóz przetrwania w Cho-
ciszewie” kierowany jest do 15 uczniów 
klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Choci-
szewie. Głównym celem jest aktywna in-
tegracja jego uczestników. Projekt o łącz-
nej wartości 50 000 zł realizowany będzie 
w okresie letnim i z pewnością dostar-
czy dzieciom różnorodnych wrażeń, ale 
przede wszystkim radości i zadowolenia 
z aktywności ruchowej. Kolejnym przed-
sięwzięciem, na który udało się pozyskać 
naszej Gminie fundusze w wysokości 46 
600 zł jest projekt pn. „Plon niesiemy 
plon... integracja w Gminie Parzęczew”. 
Głównym celem projektu jest integra-
cja 113 mieszkańców gminy, w tym ak-
tywizacja 60 osób młodych w wieku od 
15 do 30 lat z terenu gminy do podtrzy-
mywania tradycji dożynkowych. Zwień-
czeniem wszystkich przygotowań będzie fe-
styn dożynkowy, który będzie okazją do pie-
lęgnacji zwyczajów święta honorującego cięż-
ką pracę rolników. Ostatni projekt „Wrzesień 
1939 r. - Ocalmy od zapomnienia!” na kwotę 
43 170 zł. zakłada integrację dzieci i młodzie-
ży ze starszym pokoleniem podczas zdoby-
wania wiedzy i utrwalenia pamięci o historii 
Września 1939 na terenie gm. Parzęczew. 
W ramach tego projektu zorganizowa-
ne będą spotkania w szkołach ze „świad-
kami historii”, uczniowie zwiedzą Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą oraz Muzeum Wojska Polskie-
go, ponad to będą mogli wziąć udział w 

Jak większość Kół Gospodyń Wiej-
skich na terenie gminy Zgierz koło w 
Łagiewnikach Nowych powstało w la-
tach 60-tych. Założycielką i pierwszą 
przewodniczącą została Maria Jurek 
(pielęgniarka). Nowy zarząd w latach 
70-tych to: przewodnicząca Urszula 
Leduchowska, sekretarz Zyta Przecho-
dzeń, skarbnik Urszula Wstawska. Do 
najważniejszych zadań w tym okresie 
należała praca oparta na samopomo-
cy społecznej, podnoszeniem kultury i 

oświaty. Sprowadzano kurczęta z wy-
lęgarni i rozprowadzano paszę. Or-
ganizowano m.in. „Majówki”. Panie 
spotykały się w prywatnych domach 
u Stanisławy Dynek, Wiktorii Jurek, 
Stefanii i Marii Matusiak, Aleksan-
dry Wojtczak. 

W lipcu 2000 r. KGW w Łagiew-
nikach Nowych reaktywowało się. W 
skład zarządu wybrano na przewod-
niczącą Halinę Szymańską, wiceprze-
wodniczącą Katarzynę Bęzę, sekretarza 

Małgorzatę Gajdziak, skarbnika Marię 
Pasiekę. W roku 2006 wiceprzewodni-
czącą wybrano Krystynę Lewandow-
ską. Praca w Kole oparta jest na pod-
trzymywaniu tradycji wiejskich, religij-
nych i narodowych. Tradycją jest wy-
platanie ze zboża i kwiatów wieńcy do-
żynkowych. Udział w pokazach „Stołów 
Wigilijnych”, „Baby Wielkanocnej” i „Tra-
dycji Karnawałowej” prezentując potra-
wy tradycyjne jak i współczesne. W poka-
zach twórczości ludowej swoje prace pre-
zentowała Jadwiga Kucińska (szydełkowa-
nie). W 2005 roku kwestowałyśmy w XIII 
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Uczestniczymy co rok w organizo-
wanych przez kościół parafialny św. Anto-
niego akcjach „Pomoc najuboższym”. 
Współpracujemy z Samorządem Wiej-
skim współorganizując „Dzień Dziec-
ka”, „Mikołajki”, „Dzień Matki”. Bar-
dzo często wyjeżdżamy do kina, teatru 
i na wycieczki do najpiękniejszych za-
kątków kraju. Przy Kole powstał ze-
spół śpiewaczy „Gospochy”, który wy-
śpiewał II miejsce w konkursie „Kolęd 
i Pastorałek” w Bedoniu. Koło posiada 
piękną i bogatą dwutomową kronikę  
prowadzoną przez  Józefę Leduchow-
ską. Odnotowane są w niej szczegóły 
związane z historią i tradycją. Wycinki 

z gazet, opisy, fotogra'e i nie pozbawio-
ne humoru podpisy obrazują historię 
naszego Koła jak i środowiska w któ-
rym żyjemy. Pani Leduchowska wie-
le historii ozdabia własnymi wierszami.

Obecnie Koło liczy 25 pań. Spoty-
kamy się w świetlicy w Łagiewnikach 
Nowych w każdą pierwszą środę mie-
siąca o godzinie 17 lub 18 w zależności 
od pory roku.  !"#$!%&'()!*+,!
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Z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łęce, gmina Łęczyca strażacy otrzymali meda-
le, odznaczenia, puchary oraz... ocieplony budy-
nek OSP.

Było to dawno temu, gdy Ojczyzna nasza odzyskiwa-
ła niepodległość w 1918 r. Możliwe stało się legalne po-
woływanie do życia różnych organizacji, by służyć sobie 
nawzajem i nieść pomoc w walce z groźnym żywiołem, 
jakim w owym czasie były pożary. 

Z inicjatywy mieszkańców wsi Łęka i Kolonia Łęka 
oraz przy zaangażowaniu i pomocy właściciela majątku 
ziemskiego w Błoniu Wodzyńskiego utworzono w Łęce 
Ochotniczą Straż Pożarną. Pierwszym prezesem OSP 
został  Adam Wodzyński, natomiast naczelnikiem – 
Franciszek Marczak. W skład zarządu weszli: Wincenty 
Marczak, Stanisław Retkowski, Piotr Prądzyński, Zyg-
munt Paciorek.  

By skutecznie walczyć z „Czerwonym Kurem”, który 
ciągle zagrażał wsi (wszystkie budynki były drewniane i 
kryte strzechą) za pieniądze pochodzące ze składek za-
kupiono sprzęt strażacki – sikawkę ręczną (obecnie wy-
stawiona jest przed budynkiem straży pożarnej w Łęczy-
cy), a także węże i hełmy. Sprzęt przechowywany był u 
naczelnika Piotra Prądzyńskiego. W 1927 roku przystą-
piono do budowy remizy OSP – na działce o'arowanej 
strażakom przez ówczesnego gospodarza OSP Wincen-
tego Marczaka. Remiza budowana była w miarę posia-
danych środków – w chwili wybuchu wojny w 1939 r. 
dach pokryty był słomą. 

W tym czasie straż była ostoją kultury na wsi. Organi-
zowano przedstawienia teatralne, które wystawiane były nie 
tylko na miejscu lecz również w innych miejscowościach 
– w Błoniu, Topoli Królewskiej, Leźnicy Małej czy Chor-
kach. Corocznie w rocznicę śmierci Marszałka Józefa Pił-
sudskiego rozpalano ogniska – tak było do wybuchu wojny.

Hitlerowski okupant pod karą śmierci zabronił dzia-
łalności polskim organizacjom. W tym czasie w budyn-
ku remizy Niemcy zakwaterowali 3 rodziny, jeden z rol-
ników trzymał tam bydło. W 1945 roku po ofensywie 
styczniowej, gdy wieś została wyzwolona, w remizie 
przez pewien czas kwaterowało radzieckie wojsko. Wraz 
z odzyskaniem wolności przystąpiono do rekonstrukcji 
straży. Powołano Zarząd OSP. Na tyle, na ile pozwala-
ły środki 'nansowe, przystąpiono do remontu budynku 
strażnicy. Ocalały po wojnie sprzęt umieszczono w wy-

remontowanym garażu. Aby pozyskać środki 'nanso-
we na dalszy rozwój jednostki organizowano zabawy ta-
neczne, przedstawienia, loterie fantowe oraz różnego ro-
dzaju zbiórki. Animatorem przedstawień był druh Win-
centy Andrzejewski.  

W latach sowietyzacji również straż miała kłopoty 
z funkcjonowaniem – odgórnie chciano narzucić m.in. 
osobę naczelnika, zakazywano strażakom uczestnictwa 
w uroczystościach kościelnych. 

W 1956 r. powołano nowy Zarząd OSP. Ze środ-
ków, jakie udało się wypracować jednostce, zakupio-
ny został sztandar, który uroczyście przekazano OSP 
w 1958 r. podczas obchodów 40-lecia OSP. W uroczy-
stościach tych brało udział 10 jednostek straży. W roku 
1959 zakupiono z funduszu kasowego i składek społecz-
nych oraz przekazano strażakom do użytku motopom-
pę PO–30. Jak na tamte czasy był to nowoczesny sprzęt. 
Druhowie zostali odznaczeni orderami „Za wysługę lat”. 

Jak na animatora kultury w środowisku wiejskim 
przystało OSP w Łęce zaczęła myśleć o założeniu orkie-
stry dętej. Instrumenty zakupiono z własnych środków 

oraz ze składek społeczeństwa, a uroczyste przekazanie 
strażakom nastąpiło 22 czerwca 1965 r. W uroczystości 
brało udział 8 jednostek OSP oraz orkiestry dęte z Bło-
nia i Siedlca. Pierwszym dyrygentem orkiestry był Jan 
Sroczyński. Orkiestra działała do 1986 r. W 1968 r. zor-
ganizowano uroczystość 50-lecia OSP. Z tej okazji zo-
stały wręczone druhom odznaczenia „Za zasługi dla po-
żarnictwa” oraz „Za wysługę lat”. Komenda Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łęczycy przekazała strażakom 
– ochotnikom z Łęki sprzęt pożarniczy i motopompę 
M-400 o łącznej wartości 12.500 zł.  

W 1983 r. powołano nowy zarząd. Na walnym ze-
braniu podjęto uchwałę o budowie nowej strażnicy. Ze 
skromnych własnych środków oraz Fundusz Rozwo-
ju Rolnictwa zaczęto kupować materiały budowlane.  
Działkę pod rozbudowę o'arowali Wojciech Kalcedy-
niak i Wiesław Brygier. 

W 1995 r. zorganizowano jubileusz 75–lecia istnienia 
OSP. Uroczystość miała skromniejszą oprawę ze wzglę-
du na uszczuplone budową strażnicy środki 'nansowe. 
Niemniej jednak w uroczystości uczestniczył Zarząd 
Miejsko–Gminny Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych, wręczone zostały medale „Za zasługi dla pożar-
nictwa” oraz medale „Za wysługę lat”. 

Budowę strażnicy kontynuowano do roku 2000. 
W 2008 r. przy wspólnych staraniach Rady Gminy 

w Łęczycy oraz Wójta Gminy wykonano termomoder-
nizację budynku oraz wymianę pokrycia dachu strażni-
cy. Inwestycję s'nansowano przy udziale środków Urzę-
du Gminy, strażacy czynnie pomagali w prowadzeniu 
prac remontowych. Urząd Gminy uzyskał na tę inwe-
stycję pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

OSP w Łęce wzięła także udział w konkursie pn. „Małe 
Granty dla społeczności lokalnych” zorganizowanym przez 
Fundację Rozwoju Gmin „Prym”.  W ramach uzyskanych 
z tego tytułu środków zorganizowane zostały w dniu 23 li-
stopada 2008 r. uroczyste obchody 90-lecia istnienia OSP, 
połączone z oddaniem wyremontowanej strażnicy do użyt-
ku. W uroczystości wzięło czynny udział wielu zaproszo-
nych gości oraz mieszkańcy wsi. Członek Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP Ryszard Szmaja w imieniu prezesa 
Waldemara Pawlaka odznaczył sztandar złotym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa. Jan Marczak
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rajdzie rowerowym szlakami bojowymi 
oraz w quizie o wojnie obronnej 1939 r. 
Zwieńczeniem tego projektu będzie uro-
czystość w Orlej w dniu 12.09.09 r.

Joanna Szychowicz

  ZGIERZ. 11 lutego miało miejsce 
o'cjalne podsumowanie szkoleń kom-
puterowych realizowanych przez gminę 
Zgierz w ramach projektu „Komputer – 
twoja szansa”. W czasie trwania projek-
tu współ'nansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego zostało przeprowadzone 
40 godzin zajęć z podstaw obsługi kom-
putera w każdej z 5 grup szkoleniowych. 
Zajęcia odbywały się w znajdujących się 
na terenie gminy Publicznych Punktach 
Dostępu do Internetu w Szczawinie, Sło-

wiku, Dzierżąznej, Giecznie i Grotni-
kach, a ich uczestnikami było 51 osób. 
Jak wykazały anonimowe ankiety dzięki 
udziałowi w szkoleniu nastąpił u bene-
'cjentów projektu wzrost pewności sie-
bie, ugruntowała się u nich świadomość 
konieczności kształcenia ustawicznego, a 
także zwiększyła się, w ich opinii, własna 
atrakcyjność na rynku pracy. Uczestnicy 
szkoleń, wykazujący dużą aktywność i za-
angażowanie w trakcie ich trwania, wy-
razili chęć kontynuowania nauki z zakre-
su informatyki, ale także potrzebę rozwi-
jania się w innych dziedzinach. Bardzo 
cennym rezultatem projektu okazała się 
integracja społeczności lokalnej, co szcze-
gólnie podkreślali sami kursanci. Tym 
samym gmina dostała jasny sygnał od 
swych mieszkańców, iż zrealizowany pro-
jekt okazał się sukcesem nie tylko eduka-
cyjnym, ale także społecznym. Miał on 
wpływ na pobudzenie aktywności poje-
dynczych osób oraz tworzenie więzi mię-
dzy nimi, co jest szczególnie ważne w dzi-
siejszym świecie, cechującym się dużym 
stopniem indywidualizacji, a często na-
wet alienacji z życia społecznego. Wy-
korzystując zdobyte doświadczenie gmi-
na Zgierz będzie robić wszystko, aby za-
spokoić choć część potrzeb edukacyjnych 
swych mieszkańców.  Świadomość ko-
nieczności poszerzania horyzontów, na-
bywania nowej wiedzy i umiejętności jest 
wartością, która decyduje o stopniu ada-
ptacyjności i rozwoju danej społeczności, 
a tym samym jej powodzeniu. Cieszy za-
tem niezmiernie fakt, iż większość uczest-
ników projektu jest chętna do dalszej na-
uki. Są oni żywym świadectwem na to, 
iż wraz z nabyciem nowych umiejętno-
ści zwiększa się aktywność i otwartość na 
zmiany, co z kolei przekłada się na sukces 
nie tylko jednostek, ale również tworzo-
nych przez nie społeczności.  

Agnieszka Filipczak, =.,>1(#!"

  WARTKOWICE. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wartkowicach w 
2008 roku przystąpił do realizacji projektów 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (PO KL). Program ten stanowi je-
den z elementów systemu realizacji Naro-
dowej Strategii Spójności na lata 2007-13, 
w ramach którego dzięki środkom z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
możliwa będzie realizacja przedsięwzięć słu-
żących wzrostowi zatrudnienia i tworzeniu 

nowych miejsc pracy. Wsparciem są objęte 
następujące obszary: zatrudnienie, eduka-
cja, integracja społeczna, rozwój potencja-
łu adaptacyjnego pracowników i przedsię-
biorstw, rozwój zasobów ludzkich na tere-
nach wiejskich, budowa sprawnej i skutecz-
nej administracji publicznej oraz promocja 
zdrowia. W okresie 1 lipiec – 31 grudnia 
2008 roku nasz GOPS zrealizował projekt 
„Jestem mobilny”. W ramach tego projek-
tu zaoferowano: warsztaty interpersonalne, 
kurs obsługi komputera, kurs „ABC przed-
siębiorczości”, konsultacje z doradcą zawo-
dowym oraz psychoterapeutą, szkolenie za-
wodowe. Ze szkoleń skorzystało siedem 
osób. Trzy uzyskały kwali'kacje zawodowe 
opiekunki środowiskowej, dwie ukończyły 
kurs sprzedawcy, dwie kurs pracownika sa-
lonu urody. Kontynuując projekt, GOPS 
w Wartkowicach, wystąpił z wnioskiem o 
do'nansowanie projektu „Jestem mobilny” 
na rok 2009. Projekt przewiduje wsparcie 
dla 10 osób i podwyższenie ich kwali'ka-
cji zawodowych poprzez: szkolenie przed-
stawicieli handlowych – 5 osób, kurs kro-
ju i szycia – 5 osób, prawo jazdy kategorii 
B – 10 osób. Projekt poprawi indywidual-
ną samoocenę, podniesie poczucie własnej 
wartości, zwiększy motywację i odpowie-
dzialność tych osób. Realizowany będzie od 
1 marca do 31 grudnia 2009 roku.

  WARTKOWICE. Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Wartkowicach zmieniła 
swoją siedzibę. Jej działalność przeniesio-
no z piwnicy na piętro budynku gmin-
nego położonego przy ul. Legionów Pol-
skich 1 w Wartkowicach. Pomieszczenia 
po dawnych gabinetach lekarskich za-
adaptowano na cele biblioteki i czytelni. 
Przeprowadzono gruntowny remont ko-
rytarza i pomieszczeń, wzmocniono strop 
w pomieszczeniu przeznaczonym na księ-
gozbiory, przystosowano dla osób niepeł-
nosprawnych klatkę schodową. Zamon-
towana platforma umożliwia wjazd oso-
bom na wózkach inwalidzkich.  Ponadto 
pomieszczenia biblioteki i czytelni wypo-
sażono w nowoczesne regały przesuwne, 
meble biblioteczne i biurowe, sprzęt elek-
troniczny i komputerowy, oprogramowa-
nie umożliwiające czytelnikom wyszuki-
wanie literatury poprzez komputero-
wą bazę danych. Wykonano także nową 
sieć komputerową, dzięki czemu można 
bezpłatnie korzystać z internetu. Przed-
sięwzięcie wykonano w ramach projek-
tu pn. Adaptacja i wyposażenie Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Wartkowi-
cach realizowanego w ramach Sektoro-
wego Programu Operacyjnego „Restruk-
turyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006” Działania 2.3 „Odnowa wsi 
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego”. Koszt projektu wyniósł 
ponad 237 tys. złotych. Udział środków 
'nansowych Unii Europejskiej wynosi 
80% kosztów kwali'kowanych projektu, 
co stanowi ponad 176 tys. złotych. 

  ZGIERZ. 26 lutego obradowała Ko-
misja Budżetu i Infrastruktury Gospo-
darczej Rady Gminy Zgierz. W posiedze-
niu uczestniczyli: z-ca Wójta, skarbnik i 
kierownicy referatów oraz mieszkańcy 
gminy. Omawiano planowaną na ten rok 
przebudowę dróg gminnych. Wójt zgłosił 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Łodzi, że kilku dróg zapisanych w budże-
cie nie będzie mógł wykonać, ponieważ 
są zbyt wąskie lub planuje się w ich pa-
sie budowę wodociągu. Radni z pracow-
nikiem referatu uszczegółowili przebieg 
oraz zgłosili możliwość innych rozwiązań 
przebiegu tych dróg. Komisji sygnalizo-
wano trudności urzędu z wykonaniem 
dokumentacji na drogi. Przebieg komi-
sji zdominowany był zagrożeniem zwią-
zanym z kopalnią odkrywkową. Ponie-

waż od sesji 7 lutego trwa gorąca deba-
ta o pieniądzach na badania w kierunku 
utworzenia strefy uzdrowiskowej Komi-
sja wystąpiła do Wójta z zapytaniem ja-
kie badania wykonano przy udziale Fun-
dacji „PRYM” oraz jakie ustalenia wyni-
kały z wizyty przedstawicieli Minister-
stwa Zdrowia w dniu 30 czerwca 2008 r. 
Wójt przedłożył notatkę służbową z wi-
zyty oraz jakie badania zostały wykonane 
(materiały do wglądu w UG). Na wnio-
sek Wójta uchwałę w sprawie ustanowie-
nia strefy uzdrowiskowej Rogóźno pod-
jęto 27 marca 2008 r. Należało jedno-
cześnie zabezpieczyć środki na stosow-
ne badania. Brak przewidywania spra-
wił, że obecnie trwają niepotrzebne prze-
pychanki i emocje i stracono cenny czas. 
Możliwe, że część wykonanych badań 
przez fundację będzie do wykorzysta-
nia.  Ponadto komisja opiniowała pro-
jekty uchwał oraz opracowała plan pra-
cy na 2009 rok. Obrady trwały od 10 do 
16.30, protokół po zatwierdzeniu na na-
stępnym posiedzeniu będzie do wglądu w 
Biurze Rady oraz na stronie internetowej 
Gminy Zgierz.  -!$%./!+'0'(,
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Zapraszamy Komisje do przedstawiania 
na naszych łamach krótkich informacji ze 
swojej pracy.

  WARTKOWICE. 10 stycznia w Ko-
ściele Para'alnym w Wartkowicach od-
był się koncert kolęd w wykonaniu Or-
kiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Poddębicach oraz Grupy Mło-
dzieży współpracującej ze Stowarzysze-
niem Miłośników Ziemi Turskiej i Oko-
lic. Koncert prowadził Adrian Anielak, 
uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Poddębicach, mieszkaniec gminy 
Wartkowice. Repertuar Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębi-
cach pod batutą Krzysztofa Kozińskiego 
obejmował wykonanie przed zgromadzo-
ną publicznością tradycyjnych polskich 
kolęd oraz kolęd anglojęzycznych Za-
prezentowane utwory to między innymi: 
„Wśród Nocnej Ciszy”, „Gdy Się Chry-
stus Rodzi”, „Cicha Noc”, „White Chri-

stmas”, „Have Yourself”. Grupa Mło-
dzieży w składzie: Beata Aleksandrzak 
- wokal, Monika Kaczmarek – wokal, or-
gany, Ewa Aleksandrzak - skrzypce, Iza-
bela Aleksandrzak – =et - uświetniła kon-
cert śpiewając przy własnym akompa-
niamencie instrumentów (=et, organy, 
skrzypce) takie kolędy jak „Oj Maluśki, 
Maluśki”, „Nie Było Miejsca  Dla Cie-
bie...”, „Maleńka Miłość”. Atmosferę i 
klimat koncertu uświetnili licznie zgro-
madzeni w kościele para'anie oraz przy-
byli goście.

  WARTKOWICE. Działając na pod-
stawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 X 
2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199 poz. 1227) informuję, że została wy-
dana decyzja o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedsięwzięcia polegają-
cego na kształtowaniu obszaru przestrze-
ni publicznej w miejscowości Wartkowi-
ce realizowanego na działkach o nr ew. 75, 
83, 202, 204, 206, 414 oraz 415 w obrę-
bie geodezyjnym Wartkowice. Jednocze-
śnie informuję o możliwości zapoznania się 
z treścią decyzji oraz z dokumentacją spra-
wy w Urzędzie Gminy Wartkowice z sie-
dzibą w Starym Gostkowie 3D, pok. 8, 
w godz. 8-15. Inwestorem przedsięwzięcia 
jest Gmina Wartkowice.

  ZGIERZ. Powiatowe Biuro Izby Rol-
niczej Województwa Łódzkiego w Zgierzu 
zmieniło siedzibę. Obecny adres: Zgierz, 
ul Długa 29, pokój 12 - II piętro. Telefon 
042 716 04 60. Dni urzędowania - wtor-
ki, czwartki i piątki. Prowadzimy doradz-
two rolnicze i pomoc w wypełnianiu wnio-
sków. Zapraszamy. Anna Janicka

  FUNDUSZE. Fundacja Wspomaga-
nia Wsi ogłasza kolejną edycję konkur-
su „Pożyteczne wakacje 09” pod hasłem 
„Nasza wieś najpiękniejsza” dla organi-
zacji, które przygotują projekty zorgani-
zowania letnich wakacji dla dzieci i mło-
dzieży ze wsi i miasteczek do 6 tys. miesz-
kańców. Łączna pula nagród wynosi 400 
tys. zł. Składanie wniosków do 30 kwiet-
nia.

  FUNDUSZE. Minister Pracy i Poli-
tyki Społecznej zaprasza wszystkie sto-
warzyszenia do udziału w otwartym 
konkursie ofert na najlepsze projekty 
do'nansowywane w 2009 r. ze środ-
ków krajowego Programu Operacyjne-
go Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Wysokość środków na dotację 60.mln 
zł. Termin składania wniosków do dnia 
23 marca 2009 r. w Centrum Rozwo-
ju Zasobów Ludzkich, ul. Kopernika 
36/40, 00-924 Warszawa. Więcej na 
http://www.pozytek.gov.pl/ 

  Agencja Rynku Rolnego informuje, że 
termin składania wniosków o przyznanie 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego rozpocznie 
się 15 kwietnia 2009 r. i potrawa do 15 
czerwca 2009 r. Będzie można ubiegać 
się o przyznanie dopłaty z tytułu zużyte-
go do siewu materiału siewnego katego-
rii elitarny lub kwali'kowany: zbóż ozi-
mych (wysianych w okresie od 1 lipca do 
30 listopada 2008 r.), zbóż jarych (wy-
sianych w 2009 r.), roślin strączkowych 
(wysianych w 2009 r.), ziemniaka (wysa-
dzonego w 2009 r.).

  Do dnia 20 marca pozostał czas wój-
tom na przedstawienie radom gmin spra-
wozdania z wykonania budżetu w 2008 
roku. Do końca kwietnia rada gminy 
musi podjąć uchwałę w sprawie udziele-
nia absolutorium.

  Europa według gminy. Do 20 kwietnia 
władze lokalne i regionalne mogą zgłaszać 
swoje uwagi na temat przyszłości strategii 
lizbońskiej do Komitetu Regionów.

  Urząd Gminy Zgierz informuje, iż na 
terenie gminy działa 'rma zajmująca się 
nieodpłatnym odbiorem padłych zwierząt 
- PPH „HETMAN” z siedzibą we Floria-
nowie 24, 99-311 Bedlno. Odbiór padłych 
zwierząt następuje transportem własnym 
lub za pośrednictwem 'rmy uprawnionej 
do odbioru tego typu odpadów w termi-
nie 48 godzin licząc od dnia telefoniczne-
go zawiadomienia zakładu utylizacji na nu-
mer telefonu: 024 282 16 53, 056 683 25 
62, tel. kom.: 0 662 041 241. 

  PRYM. W dniu 15 stycznia Fundacja 
złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Ło-
dzi wniosek o wybór Lokalnej Grupy Dzia-
łania do realizacji Lokalnej Strategii Roz-
woju. Jest to podstawa do przyznawania be-
ne'cjentom środków na następujące dzia-

łania: różnicowanie w kierunku działalno-
ści nierolniczej, tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi, małe 
projekty. Promowane będą przede wszyst-
kim działania związane z rozwojem tury-
styki i rekreacji. Fundacja „PRYM” ubie-
ga się o kwotę 5.210.932 zł do podziału 
między wnioskodawców z terenu swojego 
działania. Prawdopodobny pierwszy nabór 
wniosków zostanie ogłoszony w III kwar-
tale 2009 r. 

  PRYM. Odbyło się posiedzenie kon-
stytuujące Grupę Decyzyjną, która bę-
dzie dokonywać wyboru projektów (róż-
nicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw, odnowa i rozwój wsi, małe 
projekty) składanych przez bene'cjen-
tów na lata 2007 – 2013. Przewodniczą-
cą została Elżbieta Gieraga (gmina Parzę-
czew), zastępcą przewodniczącej Wioleta 
Głowacka (gmina Zgierz).

  PRYM. Wzięliśmy udział w XV Mię-
dzynarodowych Targach Turystycz-
nych „NA STYKU KULTUR 2009” w 
dniach 27 lutego – 1 marca 2009 r. Fun-
dacja miała swoje stoisko w „Alei twór-
ców ludowych”. Swoje wyroby prezento-
wali: Henryk Adamczyk (rzeźbiarz z łę-
czyckiego), Zuzanna Maślińska z Parzę-
czewa (wyroby z masy solnej), Irena Po-

kora z Domaniewa (hafciarstwo), Elżbie-
ta Wiktorska – Zając z Mikołajewa (pa-
pieroplastyka). Ponadto gospodynie z na-
szego terenu promowały kulinarne produk-
ty regionalne. Pyszne wyroby przygotowa-
ły panie ze Śniatowej, Grotnik, Parzęczewa, 
Ustronia, Jedlicz, Szczawina i Łagiewnik 
Nowych. W trakcie targów otrzymaliśmy 
zaproszenia na: AGROTECHNIKA 2009 
oraz Targi Agroturystyczne w Kielcach.

   PRYM. W godzinach 9-16 w biu-
rze Fundacji „PRYM” jest prowadzone 
doradztwo dla osób 'zycznych/'rm za-
interesowanych pozyskiwaniem dotacji 
na utworzenie/rozwój działalności go-
spodarczej lub działalności pozarolniczej 
oraz doradztwo dla organizacji pozarzą-
dowych zainteresowanych pozyskiwa-
niem dotacji na swoją działalność.

  PRYM. Aktualnie w trzech projek-
tach dotyczących ekonomii społecznej 
(„Łódzkie modele wiejskich partnerstw 
lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej”, „Partnerstwo na rzecz eko-
nomii społecznej” i „Partnerstwo, pro-
mocja, praca – ekonomia społeczna w 
regionie łódzkim”)  udział biorą KGW 
Szczawin, KGW Łagiewniki, KGW Je-
dlicze, KGW Parzęczew, KGW Grotniki-
Ustronie, Stowarzyszenie Wiejski Ośro-
dek Kultury w Śniatowej, Stowarzysze-
nie Kobiet Ziemi Łęczyckiej, OSP Lu-
bień, OSP Parzęczew, OSP Opole, OSP 
Leźnica Mała, OSP Orła, GOPS Łęczy-
ca, GOPS Parzęczew, UG w Parzęczewie, 
UG w Łęczycy, ODR ze Zgierza. Projek-
ty realizowane są wspólnie z Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatel-
skich „OPUS”, Stowarzyszeniem Wspar-
cie Społeczne „Ja, Ty, My” oraz Fundacją 
Rozwoju Gminy Zelów.  (k)
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Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w 
Wartkowicach w nietypowy sposób 
zrealizowali projekt „Nie tylko wspo-
mnienia łączą pokolenia”. Z zapałem 
poszukiwali zdjęć i pamiątek pokazu-
jących życie sprzed 50 lat. Ustalali, kto 
znajduje się na danej fotogra'i i przy-
pisywali zdjęciom odpowiednie daty. 
Gimnazjaliści chcieli w ten sposób po-
znać kulturę oraz historię ich regionu, 
a także uchronić od zapomnienia stare 
fotogra'e i opowieści starszych osób. Z 
młodzieżą pracowały: Katarzyna Ko-
zak, Sylwia Napieraj, Joanna Sęczkow-
ska, Mariola Błaszczyk, Helena Ceran-
ka oraz Ewa Matusiak. 

- Systematycznie przygotowywali-
śmy się do konkursu „Legendy, których 
dotąd nie było”, gromadząc stare doku-
menty, dostępne opracowania literac-
kie, przysłuchując się opowieściom babć 
i pradziadków - podkreśla Aneta Kuropa-
twa, uczennica z klasy III b. - Starsi ludzie 
chętnie chcieli z nami współpracować. 
Wspominali swoje szkolne lata, nauczy-
cieli, pamiętali również swoje szkolne 
przezwiska. Dotarliśmy  nawet do dzien-
nika lekcyjnego z 1945 roku. 

Poszukiwacze historii redagowa-
li również legendy, w których chcie-
li przypomnieć opowieści związane z 
powstaniem okolicznych para'i, ro-

dzinnych miejscowości, a także od-
kryć tajemnice wielu ważnych miejsc. 
- Organizowaliśmy uroczystości środo-
wiskowe, na które zapraszaliśmy naj-
starszych członków naszej społeczno-
ści - wspomina gimnazjalistka, Patry-
cja Próchniewicz. - Gościliśmy ich na 
jasełkach, zaprosiliśmy do miejscowego 
kościoła na wieczór wspomnień z oka-
zji śmierci papieża Jana Pawła II. Wśród 
gości pojawili się także emerytowani 
nauczyciele, którzy opowiadali zabaw-
ne historie z życia szkoły. 

Owocem współpracy starszego i 
młodszego pokolenia była wystawa fo-
togra'czna „Wartkowice w kolorze se-
pii” oraz prezentacja multimedialna „Po-
dróż w czasie”. - Wystawa powstała dzię-
ki osobom, które udostępniły nam stare 
fotogra'e z prywatnych zbiorów - mówi 
Katarzyna Kozak, nauczycielka języ-
ka polskiego. - W ten sposób przeszłość 
naszej Małej Ojczyzny stała się bliska 
uczniom - pokoleniu komputerów, In-
ternetu i telefonów komórkowych. 
Udało się nam ocalić od zapomnienia 
to, co wiąże się z historią i tradycją na-
szej najbliższej okolicy. 

Uczniowie przygotowali również 
zbiór regionalnych legend zatytułowa-
ny „W każdej legendzie ziarnko praw-
dy drzemie”. Znalazły się w nim legen-
dy, które w ramach gminnego kon-
kursu „Legendy, których dotąd nie 
było”, stworzyli uczniowie gimnazjum. 
- Gimnazjaliści wnikliwie przestudio-
wali stare dokumenty i dostępne opra-
cowania literackie, posłuchali przekazy-
wanych z ust do ust opowieści najstar-
szych mieszkańców naszej lokalnej spo-
łeczności. - chwali Sylwia Napieraj, na-
uczycielka języka angielskiego. - W ten 
sposób powstały niezwykle ciekawe prace. 
Taka inicjatywa to nie tylko promocja szko-
ły, lecz także miejscowości, stworzenie wię-
zi komunikacyjnej między najstarszymi i 
najmłodszymi członkami społeczeństwa.  
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Pierwsze tegoroczne spotkanie Koła 
Emerytów i Rencistów Związku Na-
uczycielstwa Polskiego Zgierz – Gmi-
na miało miejsce 19 lutego. Miało ono 
szczególną oprawę, ponieważ w tym 
dniu przypadał jeden z ostatnich ak-
centów karnawału – Tłusty Czwartek. 
Było więc mnóstwo smacznych pącz-
ków i chrupiących faworków.

Ale oprócz „czegoś dla ciała” było 
również „coś dla duszy”, bowiem spe-
cjalnymi gośćmi nauczycielskiego spo-
tkania były mieszkanki Sokolnik: Bar-
bara Kaszyńska, pisarka, poetka, autor-
ka bajek dla dzieci i dorosłych oraz Elż-
bieta Łuniewska, malarka, ilustratorka 
książek Barbary Kaszyńskiej i nie tyl-
ko. Panie zaprezentowały zebranym 
swoją twórczość – była wystawka ob-
razów i książek oraz recytacja wierszy 
i czytanie bajek. Nauczyciele brawami 
nagradzali każdy przeczytany utwór i z 
ciekawością i uznaniem oglądali prace 
malarskie i wydawnictwa.

Także członkinie Koła pochwali-
ły się swoimi artystycznymi umiejęt-
nościami. Można było obejrzeć kro-
niki opisujące życie koła oraz działają-
cej przy nim sekcji plastycznej „Pale-

ta”, a także wysłuchać wierszy Marian-
ny Kołodziejczyk, Janiny Dziedzic i de-
biutującej w roli poetki przewodniczą-
cej koła Barbary Maciak.

Były również mini warsztaty plastycz-
ne, w trakcie których Elżbieta Łuniewska 
zaprezentowała zebranym jak szybko i ła-
two narysować wesołego jeża. Wszyscy 
przyłożyli się do tego zadania i powstało 
spore stadko kolorowych i uśmiechnię-
tych kolczastych zwierzaków. 
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20 marca 2009 roku III Wielka Wi-
osenna Corrida Ortogra'czna w grotnic-
kiej szkole! 

Polacy mówią i piszą bardzo niechluj-
nie. Efekty kształcenia językowego są bar-
dziej niż skromne. Zadziwiające, co ludzie 
potrafią wyczyniać np. z przecinkiem. Albo 
gdy przeżywają dylemat: a może to może 
piszemy jak morze?  Codzienne,  banal-
ne, ale jakże brzemienne czasem w skut-
kach błędy, a nawet „błendy”,  jak napisał 
jeden z moich uczniów,  krytykując w 
jednej ze swoich prac kolegów.  Cytuję:  
„błendy moich kolegów są niedopuszczal-
ne”. My (czytaj: nauczyciele grotnickiej 
szkoły) oczywiście się zgadzamy, że takie 
błędy są niedopuszczalne i dlatego pró-
bujemy „coś” z tym zrobić. Spotkałem się 
już co prawda z opinią, iż w dobie kom-
puterów i internetu poprawne pisanie 
ortogra'czne nie jest już takie ważne, 
ale pozwolę sobie na zignorowanie taki-
ego poglądu, chociaż padł on z szacow-
nych ust jednego ze znanych mi łódzkich  
belfrów. 

W znakomitym 'lmie Milosza For-
mana „One =ew over the cookos nest” 
(Lot nad kukułczym gniazdem) jest prze-
piękna scena, podczas której główny bo-
hater Murphy, grany przez niezwykłego 
w tej roli Jacka Nicholsona, podchodzi 
do pieca ważącego ponad 400 kg. Wszys-
cy wiemy, że póki co taki ciężar jest poza 
zasięgiem ludzkich możliwości. Murphy 
jednak kilkakrotnie podchodzi do pieca, 
po czym wypowiada ważne i znamienne 
słowa: But I’ve tried! (Ale próbowałem!). 
Naszym obowiązkiem jest właśnie nieus-
tannie PRÓBOWAĆ zmieniać nastawie-
nie młodych ludzi do polskiej ortogra'i. 
To po prostu nasz obowiązek. 

Co może więc w tej sytuacji szkoła? 
Wszyscy wiemy, że podstawowym za-
daniem szkoły jest wspomaganie ucznia 
w procesie nabywania wiedzy poprzez 
kształtowanie umiejętności poprawnego 
mówienia i pisania. Zaś  nierozerwalną 
częścią procesu poprawnego pisania jest 
opanowanie umiejętności ortogra'cz-
nych. Dzieci napotykają na trudności 
w opanowaniu ortogra'i. Mimo wysił-
ku uczniów i nauczycieli wkładanego w 
naukę poprawnego oraz bezbłędnego 
pisania efekty pracy nie zawsze są  za-
dowalające. Nawyk ortogra'czny moż-
na jednak ukształtować poprzez sys-
tematyczną, planową i konsekwentną 
pracę nauczyciela oraz uczniów.

Ważne jest jednak znalezienie jak 
najbardziej efektywnego i skutecznego 
sposobu opanowania tych istotnych  
dla wszystkich umiejętności. Spróbuję  
przedstawić jak to nauczanie ortogra'i 
wygląda w naszej szkole. Stosujemy różne 
metody nauczania ortogra'i i wykorzy-
stujemy różne formy ćwiczeń. Już w kla-
sach I-III rozpoczynamy systematyczną 
pracę nad ortogra'ą poprzez stosowanie 
różnorodnych i urozmaiconych ćwiczeń. 
Nasi uczniowie codziennie uczą się pisać 
bez błędów.   Ponadto raz na dwa, trzy 
tygodnie przeprowadzamy w  klasach  
pisanie ze słuchu lub pamięci. Wykor-
zystujemy do tego znane uczniom teks-
ty literackie i lektury. Oprócz tego częs-
to stosujemy  tzw.  „pięciominutówki”. 
Jednak metodą, którą uczniowie lubią 
najbardziej są zespołowe turnieje ortog-
ra'czne. Uczniowie danej klasy podzi-
eleni losowo na drużyny, „zmagają się” z 
ortogra'ą, a więc: rozwiązują krzyżówki 
ortogra'czne, wyjaśniają zasady pisowni 

podanych wyrazów, podają rozwiązania 
zagadek i rebusów, wyszukują rodziny 
wyrazów pokrewnych, układają zdania, 
itp. Liczy się czas wykonania zadań oraz, 
oczywiście, poprawność. Każde zadanie 
jest punktowane. Zwycięża drużyna, 
która uzyska największą liczbę punktów. 
Nagrodą jest dobra ocena z ortogra'i   
i udział najlepszych uczniów w WIELKI-
EJ CORRIDZIE ORTOGRAFICZ-
NEJ. Myślą przewodnią corridy jest hasło 
„z ortogra'ą na wesoło”,  czyli przekona-
nie, że ortogra'ą też można się bawić. Po-
nadto największą atrakcją CORRIDY 
jest to, że uczniowie mogą pisać dyktando 
i bawić się w ortogra'czne zagadki razem 
ze swoimi nauczycielami, ze swoimi ro-
dzicami, władzami gminy, szkoły oraz 
z ludźmi kultury i sztuki. Goście biorą-
cy udział w Corridzie śpiewają piosenki, 
grają na instrumentach. Jest wiec atmos-
fera dobrej zabawy, ale jest też ważne pr-
zesłanie dla młodych ludzi: POPRAW-
NE PISANIE JEST COOL!  PISANIE 
BEZ BŁEDÓW JEST TRENDY! Gdy 
uczeń siedzi w ławce obok swojej mamy, 
czy też obok swojej pani dyrektor i widzi  
jakie to jest dla nich ważne „dobrze napi-
sać dyktando”,  łatwiej rozumie znaczenie 
pisania bez błędów. 

Pozostaje mi wiec zaprosić wszyst-
kich do grotnickiej szkoły do udziału w 
III Wielkiej Wiosennej Corridzie Ortog-
ra'cznej. Jej wielki 'nał odbędzie się 20 
marca o godzinie 12:30 w sali gimnas-
tycznej naszej szkoły. Jeśli leży Ci na sercu 
dobro dziecka i masz świadomość, jaki to 
dzisiaj ważny problem „pisać poprawnie po 
polsku” – zgłoś się do udziału w wielkim fi-
nale już dziś: telefon 042 717 91 90, Zespół 
Szkolno-Gimnazjalny im. Jana Pawła II w 
Grotnikach.   =$>2':9%?:9!
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16 lutego w Klubie Garnizonowym 
w Leźnicy Wielkiej odbył się 'nał Mię-
dzyszkolnego Konkursu Recytator-
skiego pn. „Miłość niejedno ma imię”. 
Uczennice i uczniowie ze szkół podsta-
wowych z Drwalewa oraz Parzęczewa  
i gimnazjum z Parzęczewa prezentowa-
li utwory o tematyce miłosnej. Biblioteka 
klubu chciała upamiętnić święto zakocha-
nych – Walentynki. Zebrani na sali kino-
wej mogli wsłuchać się w piękno żywego 
słowa i przeżyć kontakt z poezją. 

Jury, które oceniało interpreta-
cję tekstu, jego opanowanie i do-
bór utworów postanowiło nagrodzić 
w pierwszej grupie wiekowej Ewę Igłę  
i Olgę Gabryelczyk, przyznając ex aequo I 
miejsce oraz Wiktorię Kończarek – przy-
znając miejsce II. W starszej  grupie wieko-
wej  I miejsce zdobyła  Paulina Wilińska, 
II miejsce Karolina Walczak i III miejsce 
Dorota Deka. Wyróżnienia otrzymały  
Ewelina Pańczyk i Agata Lisińska. 
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione 
uczestniczki reprezentowały Szkołę Pod-
stawową i Gimnazjum w Parzęczewie. 
Nagrody książkowe i dyplomy, którymi 
uhonorowano zwyciężczynie Konkursu 
ufundował Klub Garnizonowy w Leźni-
cy Wielkiej. Gratulujemy i życzymy wie-
lu sukcesów.

Na zdjęciu od prawej Paulina Wiliń-
ska, Karolina Walczak i Dorota Deka.

Agnieszka Kozik
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16 lutego Klubie Garnizonowym 
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Corrida

4 marca podczas XXXVI sesji Rady 
Gminy Zgierz miało miejsce niecodzien-
ne wydarzenie. Przedstawiciele Świato-
wego Stowarzyszenia  Kultury Chrześci-
jańskiej z siedzibą w Kry-
nicy Zdroju – Jan Brodo-
wicz, Prezes Zarządu Fun-
dacji Brojan i Tadeusz Pie-
traszko – w podziękowa-
niu za zaangażowanie i 
wkład pracy w przepro-
wadzenie dla uczniów 
szkół gminnych I Mię-
dzynarodowego Konkursu Plastycz-
nego pod hasłem „Miłość według Jana 
Pawła II” wręczyli Dyrektor Zespołu 
Szkolno – Gimnazjalnego w Grotnikach 
Marii Teresie Socalskiej statuetkę „Anio-
ła Ziemi Sądeckiej”.

W liście skierowanym do Dyrektor 
grotnickiej szkoły Prezes Stowarzyszenia 
napisał m.in.: „Sposób, w jaki uczestni-
cy  zobrazowali temat konkursu, pozwa-
la myśleć, że dziedzictwo, które pozosta-
wił ludziom Papież Narodów, jest dobrze 
rozumiane przez najmłodsze pokolenie i 
że będzie w należyty sposób pielęgnowa-
ne”. Konkurs jest częścią Światowego Fe-
stiwalu Kultury Chrześcijańskiej.

Festiwal odbywa się co roku. W 
2008 r. miała miejsce jego piąta edycja. 
W programie były koncerty artystów z 
różnych krajów, konkurs plastyczny i 

wernisaż nagrodzonych prac.
Motywem konkursu plastyczne-

go były często powtarzane przez papie-
ża słowa dotyczące miłości dzieci. Wzię-

ło w nim udział 100 szkół. 
Na konkurs wpłynęło po-
nad 400 prac z Polski, Szwe-
cji, Ukrainy i Niemiec. Na 
szczeblu gminnym na konkurs 
wpłynęły 52 prace wykonane 
w różnych technikach. Te na-
grodzone przez jury konkurso-
we zostały wysłane do Nowe-
go Sącza. Miło nam jest donieść, 

że na szczeblu ogólnopolskim wyróżnienie 
otrzymała praca pt. „Twórzcie cywilizacje 
miłości” autorstwa Jarosławy Pietrzak, 
uczennicy Zespołu Szkolno – Gimna-
zjalnego w Słowiku. Praca ta umieszczo-
na została w kalendarzu na 2009 r. wyda-
nym przez Stowarzyszenie.

Dziękując za wyróżnienie Dyrek-
tor Maria Teresa Socalska podkreśli-
ła, że uczestnictwo w konkursie wyma-
gało nie tylko uzdolnień plastycznych i 
wizji artystycznej, ale skłaniało również 
do re=eksji nad znaczeniem pojęcia mi-
łości w życiu oraz stosunku do drugie-
go człowieka. Wartości, które w sposób 
szczególny umiłował nasz Wielki Ro-
dak. ="#09!%4!2$#0,!

 Cezary Piotrowski
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Od początku stycznia tego roku 
funkcjonuje w Parzęczewie Forum Ini-
cjatyw Twórczych. Jest to instytucja 
kultury powołana w miejsce dawnego re-
feratu kultury urzędu gminy. FIT kon-
tynuuje działania realizowane przez re-
ferat, takie jak współpraca z kołami go-
spodyń wiejskich czy organizacja imprez 
okolicznościowych. Ponadto Forum Ini-
cjatyw Twórczych, jak sama nazwa wska-
zuje, będzie realizowało przedsięwzięcia 
zakładające rozwój twórczy ich uczestni-
ków. Ogłaszanych będzie, więcej niż do-
tąd, różnego rodzaju konkursów promu-
jących własną twórczość, o różnym zasię-
gu i dla różnych grup wiekowych. 

Chcemy, nie tylko kultywować tra-
dycje ludowe, co oczywiście nadal bę-
dzie jednym z priorytetów działalności 
kulturalnej w gminie, ale także promo-
wać kulturę nowoczesną. Będziemy sta-
rać się jak najlepiej rozpoznawać potrze-
by kulturalne mieszkańców naszej gmi-
ny. W najbliższym czasie poprosimy Pań-
stwa o wypełnienie ankiety. Zachęcamy  
do bezpośredniego zgłaszania propozycji. 
Zajęcia muzyczne - Marcin Seweryński:
PONIEDZIAŁEK: 12.00-16.00 -  na-
uka gry na instrumentach (keyboard, pia-
nino, saksofon, akordeon,  gitara  basowa)
WTOREK: 12.00-15.00  - zajęcia wo-
kalne z dziećmi (I grupa wiekowa)
16.00-17.30  - próby kapeli ludowej
 ŚRODA:12.00-15.00 -  zajęcia wokal-
ne z młodzieżą
15.00-17.00 - nauka gry na perkusji 
CZWARTEK: 12.00-15.00 - zajęcia 
wokalne z dziećmi (II grupa wiekowa),
15.00-17.00 - zajęcia śpiewu z zespołem 
ludowym „Orlaneczki”
18.00-20.00 - zajęcia śpiewu z zespołem 
ludowym „Wesołe Kowalewiczanki”
PIĄTEK: 14.00-16.00  - zajęcia z mło-

dzieżowym zespołem muzycznym 
17.00-20.00 - zajęcia śpiewu z zespołem 
ludowym „Parzęczewiacy”    
Papieroplastyka -  Anna Paczesna          
wtorek 11.00- 15.00;  
Zajęcia teatralne - Daniel Michalski     
czwartek 16.00- 18.00 
Próby zespołu muzycznego Magic 
Garden, wtorki 19.00 – 22.00
Zajęcia koła jęz. niemieckiego -  Karo-
lina Mikołajewska, poniedziałek 15– 17 

Nabór do wszystkich kół zaintere-
sowań prowadzony jest nieprzerwanie. 
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. 

Renata Nolbrzak
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Forum Inicjatyw Twórczych w Pa-
rzęczewie  organizuje  I Konkurs Re-
cytatorski z cyklu „Poeci zapomniani”

Konkurs adresowany jest do wszyst-
kich chętnych osób w wieku 15 - 20 
lat,  zamieszkujących powiat zgierski 
bądź reprezentujących instytucje po-
wiatu zgierskiego. Bieżąca edycja kon-
kursu poświęcona jest twórczości Wła-
dysława Broniewskiego. Chęć udziału 
w konkursie należy zgłosić organizato-
rom do dnia 20 marca 2009 roku, (kar-
ta zgłoszenia dostępna na stronie www.
parzeczew.pl ) lub na adres Forum Ini-
cjatyw Twórczych, ul. Ozorkowska 3, 
95-045 Parzęczew lub drogą elektro-
niczną na adres: referat_kultury@pa-
rzeczew.pl

Konkurs jest jednoetapowy, wszy-
scy uczestnicy zaprezentują przygoto-
wane teksty 10.04.2009 roku w siedzi-
bie Forum Inicjatyw Twórczych. Szcze-
gółowe informacje: tel. 042 299 79 23.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzier-
żąznej, gmina Zgierz, otacza opieką 
cztery grupy artystyczne, opłacając ich 
instruktorów oraz organizując wystę-
py. Ww. formacje uczestniczą także w 
gminnych uroczystościach.  Są to: 

Zespół Śpiewaczy „Giecznianki” z 
Kapelą Ludową z Głowna. Kierownikiem 
muzycznym zespołu jest Zenon Rudnicki, 
a administracyjnym Irena Stolarska.  Ze-
spół powstał w 2001 roku. W swoim re-
pertuarze zespół posiada piosenki z re-
gionu zgierskiego, łowickiego i łęczyckie-
go. Koncerty zespołu ubranego w orygi-
nalne stroje ludowe zawsze tworzą niepo-
wtarzalną atmosferę. Próby zespołu od-
bywają się raz w tygodniu w godz.: 18:00 
– 21:00 w świetlicy w Giecznie.

Zespół Śpiewaczy „Szczawinian-
ki” ze Szczawina. Zespół powstał 
wiosną 2002 r. z inicjatywy przewod-
niczącej Koła Gospodyń Wiejskich 
w Szczawinie – pani Alicji Jędrzejczak. 
Kierownikiem muzycznym zespołu 
jest pani Renata Niszczak. Program 
artystyczny obejmuje repertuar ludo-
wo-biesiadny. Brak kapeli rekompen-
sują profesjonalne aranżacje muzycz-
ne opracowane przez pana Grzegorza 
Niszczaka. Próby zespołu odbywają się 
raz w tygodniu w godz.: 16:00 – 18:00 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w 
Szczawinie.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej ze Szczawina. Orkiestra po-
wstała w 1975 r. Jej założycielem i pierw-

szym dyrygentem był Tadeusz Domżał. 
Od czerwca 2005 roku orkiestra dzia-
ła pod patronatem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dzierżąznej. Orkiestra uświet-
nia wszystkie uroczystości gminne i ko-
ścielne. Wielokrotnie brała udział w prze-
glądach orkiestr strażackich na szczeblu 
wojewódzkim. Rodziny: Królikowskich, 
Jędrzejczaków, Sławskich znane są z tego, 
że w orkiestrze grali ojcowie i ich dzieci. 
Instruktorem orkiestry jest pan Andrzej 
Jędrzejczak. Próby odbywają się raz w 
tygodniu w godz.: 10:00 – 12:00 w sali 
OSP w Szczawinie.

Zespół wokalno-muzyczny Stu-
dio Piosenki „Niby Nic”.  Zespół po-
wstał z przekształcenia zespołu wokal-
no - tanecznego „ECHO”, istnieje od 
2004 r. Jest to zespół składający się z 
uczniów i absolwentów Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego w Giecznie. Opie-
kunem muzycznym zespołu jest Grze-
gorz Turczyński. Próby zespołu odby-
wają się w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Dzierżąznej.

W ramach ośrodka działa Gminna 
Biblioteka Publiczna w Białej z 'liami 
w Szczawinie i Ustroniu. We wszyst-
kich bibliotekach jest dostęp do Inter-
netu. (Dni i godziny pracy bibliotek 
znajdują się na stronie 14)
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Klub Garnizonowy w Leźnicy 
Wielkiej jest Wojskowym Ośrod-
kiem Kultury, służącym zaspokoje-
niu potrzeb kulturalno-oświatowych 
mieszkańców osiedla Leźnica Wielka i 
gminy Parzęczew.

Położony jest w centralnym punkcie 
osiedla i choć z zewnątrz nie jest „cu-
dem” estetyki, to wewnątrz można zna-
leźć wiele ciekawych propozycji spędze-
nia czasu.

W Klubie działają następujące ze-
społy i koła zainteresowań: teatr dzie-
cięcy „KORALIK”, klub przyjaciół 
książki „SOWA”, koło plastyczne 
„NITECZKA”, klub majsterkowicza 
„ZRÓB TO SAM”, koła plastyczne, 
wokalne, taneczne, recytatorskie, ze-
spół wokalno-instrumentalny, Siłow-
nia - Uczniowski Klub Sportowy „Pu-
chatek”

Ważnym  elementem Klubu jest wspa-
niale wyposażona biblioteka oświatowa. 
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2008 
roku wynosił 30683 woluminów. 

Ponadto w Klubie mieszczą się: sala 
kinowa na 220 miejsc, kawiarnia,  sala 
z grami klubowymi: bilard, tenis stoło-
wy, piłkarzyki, gry zręcznościowe, itp.), 
sala z bezpłatnym dostępem do Inter-
netu, studio nagrań.

W ostatnim czasie w Klubie odby-
ły się półkolonie zimowe, w czasie któ-
rych m.in. zwiedzano Krainę Św. Mi-
kołaja w Kołacinku, były wyjazdy do 
kina i teatru. 

Uczniowski Klub Sportowy „PU-
CHATEK” jest dobrze wyposażony w 
sprzęt sportowy. Zajęcia sportowo-re-
kreacyjne odbywają się we wszystkich 
grupach wiekowych. 

Stałe przedsięwzięcia tygodniowe w 
Klubie Garnizonowym to:

PONIEDZIAŁEK
16.00-18.00 – Próba młodzieżowe-

go zespołu wokalno-instrumentalnego

16.00-19.00 – Zajęcia Języka An-
gielskiego dla dzieci i młodzieży

16.30-18.00 – Zajęcia Koła Zainte-
resowań „NITECZKA”

16.00-21.00 – Zajęcia Sekcji „Fit-
ness” - Siłownia UKS „PUCHATEK” 

WTOREK
15.00-16.00 – Zajęcia Koła Wokal-

nego 
16.00-18.00 – Próba zespołu mło-

dzieżowego wokalno-instrumentego
16.00-18.00 – Zajęcia Koła Teatral-

nego 
18.00-19.00 – Zajęcia Koła Tanecz-

nego 
ŚRODA 
16.00-19.00 – Zajęcia Języka An-

gielskiego dla dzieci i młodzieży
16.00-18.00 – Zajęcia Koła Małe-

go Majsterkowicza „ZRÓB TO SAM”
17.00-21.00 – Zajęcia Sekcji „Fit-

ness” - Siłownia UKS „PUCHATEK” 
16.00-17.00 – Zajęcia Rytmiki
17.00-19.00 – Próba Zespołu in-

strumentalno-wokalnego 
15.00-16.00 – Zajęcia koła recyta-

torskiego 
CZWARTEK 
16.00-18.00 – Zajęcia Koła Teatral-

nego 
16.00-18.00 – Zajęcia Koła Małe-

go Majsterkowicza „ZRÓB TO SAM”
18.00-19.00 – Zajęcia Koła Tanecz-

nego 
18.00-19.30 – Zajęcia Klubu 

„SOWA”
PIĄTEK 
16.00-21.00 – Zajęcia Sekcji „Fit-

ness” - Siłownia UKS „PUCHATEK” 
(Dni i godziny pracy biblioteki oraz 

bezpłatnego punktu dostępu do Inter-
netu znajdują się na stronie 14)

Jest więc wiele powodów, żeby tu 
zajrzeć. Zapraszamy.

Jacek Jaworski
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Mamy zaszczyt poinformować, iż 
Gminny Ośrodek Kultury w Dzier-
żążnej gm. Zgierz, otrzymał, już po raz 
drugi, dotację na realizację kolejnego 
projektu „Cudze chwalimy, ale i swo-
je znamy!” w Regionalnym Konkursie 
Grantowym realizowanym w ramach 
programu Równać Szanse 2008 Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
administrowanym przez Polską Funda-
cję Dzieci i Młodzieży. 

Nasz projekt jest kontynuacją pro-
jektu „Okiem fotografa” zakończone-
go w czerwcu 2008 r. i jest skierowa-
ny do 30 młodych osób z gminy Zgierz 
w wieku 13-19 lat. Ma ona na celu wy-
równywanie szans edukacyjnych mło-
dzieży z naszej gminy. Projekt nasz, po-
dobnie jak w roku ubiegłym jest reali-
zowany w bibliotekach gminnych do 
połowy czerwca 2009 roku.

W trakcie trwania projektu zapo-
znajemy się z dziedzictwem kulturo-
wym województwa łódzkiego, przygo-
towując samodzielnie trasy wycieczek 
„Szlakiem Zamków”. Podczas naszych 
wojaży będziemy skrzętnie prowadzić 
dokumentację fotogra<czną, którą za-

prezentujemy na planowanych przez 
nas wystawach. Przygotujemy i wyda-
my przewodniki po najbliższej okolicy 
oraz kalendarz. W tym celu nauczymy 
się obsługi profesjonalnego programu 
gra<cznego CorelDRAW zakupione-
go z pieniędzy pochodzących z dotacji.

W trakcie zajęć będziemy zbie-
rać także wspomnienia mieszkań-
ców oraz wiadomości dotyczące hi-
storii, zabytków i miejsc ciekawych, 
które naszym zdaniem warto w gmi-
nie zobaczyć. Zapoznamy się także z 
tradycją od strony praktycznej, czyli 
będziemy uczestniczyć w zajęciach z 
rzemiosła ludowego. 

 O wszystkich naszych poczynaniach, 
będziemy informować  na stronie inter-
netowej Gminnego Ośrodka Kultury w 
Dzierżąznej oraz w bibliotekach. 

Najlepszą wiadomość zostawiliśmy 
na koniec: udział w zajęciach, korzysta-
nie ze sprzętu fotogra<cznego i programu 
CorelDRAW oraz przejazd na wyciecz-
ki będą dla uczestników BEZPŁATNE!

Gospodarzami wyprawy w dniu 21 
lutego, byli młodzi uczestnicy projektu 
z Grotnik i Ustronia. Pierwszą atrakcją 

na trasie były bunkry niemieckie w Ko-
newce. Miejsce to tak rozbudziło wy-
obraźnię uczestników wyprawy, że za-
nim udali się w następne miejsce sto-
czyli najprawdziwszą wojnę… na śnież-
ki. Kolejnym punktem programu było 
zwiedzenie kościółka św. Idziego w Ino-
włodzu. Dzięki uprzejmości kościelne-
go, młodzież mogła podziwiać nie tyl-
ko zapierające dech w piersiach wido-
ki, ale nawet obudzić kościelny dzwon! 
Po opuszczeniu murów najstarszego 
w województwie czynnego kościółka, 
przyszedł czas na oddanie się pasji fo-
tografowania w ruinach zamku. Cie-
kawostką wycieczki była XIX-wieczna 
synagoga, która teraz pełni funkcję… 
sklepu spożywczego. Gdy wyjeżdżali-
śmy z Inowłodza robiło się już ciemno.  
I choć na zewnątrz było zimno, to 
wśród uczestników wycieczki tem-
peratura była znacznie wyższa. Śpie-
wy słychać było dopóki ostatnia osoba 
nie opuściła autokaru. W marcu kolej-
na wycieczka, zaplanowana przez mło-
dzież ze Szczawina.   !"#$%&'()$*
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Nazwa karnawał pochodzi od łaciń-
sko - włoskiego słowa carnavale, którego 
człony caro - mięso i vale - bywaj, oznacza-
ją razem, w wolnym przekładzie, pożegna-
nie mięsa, a wraz z nim wszelkiego rodza-
ju uczt, zabaw i hulanek oraz nieuchron-
ne zbliżanie się Wielkiego Postu. Także w 
gminie Zgierz co roku w innej miejscowo-
ści odbywa się Gminny Bal Ostatkowy po-
łączony z obchodami Dnia Kobiet. W tym 
roku dzięki Kołu Gospodyń Wiejskich ze 
Szczawina, Ochotniczej Straży Pożarnej ze 
Szczawina, Regionalnemu Związkowi Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych z 
Łodzi oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultu-
ry z Dzierżąznej spotkaliśmy się w Szczawi-
nie. Tradycją naszych bali ostatkowych jest 
fakt, iż każdy z uczestników zobowiązany 
jest do przyjścia w przebraniu. W klimat 
balu wprowadzili nas: Szejk ze Zjednoczo-
nych Emiratów Szczawińskich – pani Ali-
cja Jędrzejczak, przewodnicząca KGW ze 
Szczawina oraz Kobieta z „Piekła Rodem” 
– pani Barbara Polasińska, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. W 
tym roku na wyjątkowy pomysł przebra-
nia wpadły dziewczyny z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Lorenek. Charakterystyczny 
mocny makijaż, skórzane ubranka, ćwieki, 
tatuaże… nic dodać nic ująć obrazek praw-
dziwych punkowych dziewczyn!!! Kolejną 
odjechaną grupą były dziewczyny z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. We 
wcieleniu diablic czuły się swoiście dobrze. 
Jak to ostatki zmieniają ludzi: na co dzień 
Aniołki potrafiły się zmienić w Diablice.

Bal uświetniły występy: „Szczawinianek” 
i „Giecznianek”, które działają pod patro-
natem Gminnego Ośrodka Kultury w 
Dzierżąznej. Oprawę artystyczną zapewnił 
zespół państwa Niszczaków ze Szczawina. 

I tak bawiliśmy się świetnie, a z 
wybiciem północy wszelkim rozrywkom 
i balom nastąpił koniec. 
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Kazimierz Graczyk z Po-
wodowa, gmina Wartkowi-
ce, to prawdziwy mistrz gry 
na unikatowych instrumen-
tach ludowych - harmonii 
dwu i trzyrzędowej, wie-
lokrotny laureat festiwali i 
przeglądów muzyki ludo-
wej oraz zdobywca czoło-
wych miejsc na ogólnopol-
skich festiwalach kapel i ze-
społów ludowych w Kazi-
mierzu nad Wisłą. Oto jak 
wspomina swoją przygodę 
z muzyką, która towarzy-
szy mu do dnia dzisiejszego. 
- Chrzestna kupiła mi har-
monię trzyrzędową, miałem 
wtedy 16 lat. Chodziłem 
wówczas do starszych mu-
zyków, którzy uczyli mnie 
gry na tym instrumencie. 
Po paru latach utworzy-
łem z kolegami trzyosobo-
wy zespół. Koledzy grali na 
skrzypcach i bębnie. Potem dochodzi-
ły kolejne instrumenty: trąbka, klarnet. 
Graliśmy na weselach oraz wiejskich za-
bawach. Dobieraliśmy kolejnych muzy-
ków, pojawił się saksofon oraz perkusja.  
Mieszkaniec Powodowa grał w wie-
lu zespołach ludowych między inny-
mi: „Parzęczewiacy”, „Drwalewiacy”, 
„Polesianki”, „Sędowianki” i innych.  
- Ostatnim zespołem, z którym koncer-
towałem był zespół z Dalikowa. Byliśmy 
nawet na Łotwie. Pojechaliśmy tam w 
ramach wymiany międzynarodowej na 
zaproszenie pani Beaty Prośniak, któ-

ra wówczas uczyła tam polskie dzieci. 
Mieszkaniec Powodowa z wielką ra-
dością wspomina liczne wyjazdy z ze-
społami ludowymi, a było ich wiele: 
Wisła, Szczyrk, Kazimierz nad Wisłą. 
Od ponad roku gra jedynie w domu. 
Muzyka towarzyszy mu na każdym kro-
ku. Żona Graczyka jest dumna z męża. 
- Zawsze chciałam poślubić muzy-
ka, dlatego też często gdy mąż ćwi-
czy, towarzyszę mu swoim śpiewem. 
Kazimierz Graczyk został uhonorowa-
ny listem gratulacyjnym „Zasłużony 
dla Powiatu Poddębickiego”.
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Imprezą, którą zainaugurowało w 
styczniu swoją działalność Forum Ini-
cjatyw Twórczych w Parzęczewie była 
„Ulica Wielkiej Kolędy”. Poetycko 
- muzyczne widowisko o tym tytule 
obejrzało ok. 150 osób – mieszkańców 
gminy i zaproszonych gości. 

Inicjatywa okazała się jak najbar-
dziej twórcza, bowiem ciekawy scena-
riusz, znakomite opracowanie muzycz-
ne i aktorskie oraz dopracowana w naj-
drobniejszych szczegółach scenogra-
<a sprawiły, ze sala domu kultury za-
mieniała się w teatralną scenę... Sce-
nariusz widowiska  obejmował wiersze 
znanych polskich poetów oraz piosenki 
świąteczne, które nie zawsze przypomi-
nały w swoim klimacie typowe kolędy 
czy pastorałki. 

Przygotowaliśmy widowisko, w 
którym spletliśmy opowieść o narodzi-
nach Boga z opowieścią o narodzinach 
i życiu człowieka. Chcieliśmy zwrócić 

uwagę na wartość najważniejszą w ży-
ciu człowieka – miłość. Wartość, o któ-
rej ma nam przypominać Boże  Na-
rodzenie. I nie kusiliśmy się bynaj-
mniej o zgłębianie religijnej war-
stwy świąt, bo to nie nasza rola. 
Chcieliśmy opowiedzieć o kondycji 
człowieka w dwa tysiące lat po naro-
dzinach Boga... O tym, że człowiek 
jest z natury samotny i że Boże Naro-
dzenie to nie zawsze ciepłe, rodzinne 
święto... Wykorzystaliśmy w tym celu 
mało znane wiersze wybitnych pol-
skich poetów, takie jak „Wzdłuż ulic” 
Jana Brzechwy, czy „Powrót” Konstan-
tego Ildefonsa Galczyńskiego, z któ-
rego zaczerpnęliśmy tytuł spektaklu. 
Zestawiliśmy ze sobą między innymi 
wiersze Baczyńskiego,  ks. Twardow-
skiego z prowokacyjnym wierszem Ra-
fała Wojaczka. Reakcja publiczności 
dowodzi, ze pomysł nie był chybiony ...  
 Renata Nolbrzak

ra wówczas uczyła tam polskie dzieci
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Druhowie z OSP  w Zelgoszczy, gmi-
na Wartkowice, mają swój wóz strażacki. 
Sprowadzili go prosto z Francji. 

Serfując po Internecie znaleźliśmy 
model wozu bojowego, który od razu 
nam się spodobał. Wprawdzie  to rocz-
nik 1981, ale mamy nadzieję, że długo 
będzie nam służył.  Musieliśmy zebrać 
pieniądze, aby   móc go sprowadzić. 
Każdy z wioski dołożył swój wkład i 
marzenie spełniło się - mówi Daniel 
Mysiński - naczelnik OSP  w Zelgosz-
czy. Samochód nie brał jeszcze udzia-
łu w akcji, ponieważ trzeba go najpierw 
odpowiednio uzbroić, założyć oświetle-
nie, radiostację oraz oznaczyć. Młodzi 
strażacy szukają sponsorów, którzy po-
mogą im wyposażyć samochód.

- Planujemy imprezę w okresie 
Świąt Wielkiej Nocy oraz letni festyn 
rodzinny.- informuje Mysiński.
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13 lutego, w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Dalikowie o godz. 16 
dokonano uroczystego podsumowania 
działalności kulturalno-oświatowej za 
rok 2008 Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Dalikowie. 

Po podsumowaniu działalności 
gminnej biblioteki, wręczeniu podzię-
kowań działaczom kultury wszyscy z 
zainteresowaniem obejrzeli spektakl  
„Oto Ona – Miłość” w wykonaniu 
młodzieży z terenu gminy Dalików.

Wójt Paweł Szymczak i kierownik 
biblioteki Beata Olejniczak wręczyli 
podziękowania za działalność kultural-
ną: Julicie Kwiatkowskiej-Głuszek, Eli-
zie Szabeli, Agnieszce Goszcz, Moni-
ce Kozaneckiej, Ewie Bugajnej, Moni-
ce Olczyk, Jadwidze Hojnie, Jadwidze 

Chmieleckiej, Karolowi Krajewskiemu 
i Andrzejowi Dobiechowi, Podzięko-
wano młodzieży za udział w konkur-
sach organizowanych przez bibliotekę: 
Alicji Gosińskiej, Izabeli Aleksandrzak, 
Justynie Piserze i Kamilowi Tymieniec-
kiemu. 

Specjalne podziękowanie otrzyma-
ła była pracownica biblioteki Urszula 
Wawrzynkiewicz. 

Podziękowanie otrzymał zespół ta-
neczny „Dalikowiacy” działający przy 
Zespole Szkół w Dalikowie za repre-

zentowanie gminy na uroczystościach 
wojewódzkich i powiatowych.

Swoje dyplomy otrzymali także 
uczestnicy warsztatów dziennikar-
skich prowadzonych  w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Dalikowie w 
ramach projektu „Dzisiejszy świat z 
mojej perspektywy - moje perspekty-
wy w dzisiejszym świecie”, Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki. W wy-
niku warsztatów ukazały się czasopi-
sma „Na Podglądzie” oraz „Alterna-
tywnik.  JJ
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Emil Wójcicki: - Latem jest jeszcze 
piękniej, bo zielono... Około 300 metrów 
stąd płynie Bzura, z drugiej strony rzeka 
Linda. Jest spokój, cisza. Tutejsze wsie na-
leżały kiedyś do Niemców. Wzdłuż tej 
całej drogi były zabudowania osadni-
ków niemieckich, którzy sprowadzili się 
tu po rozbiorze Polski w XVIII wieku. 
Są tu ziemie bardzo słabe rolniczo. Mimo 
to Niemcy dobrze się gospodarzyli, bo 
byli wspierani przez państwo niemieckie. 
Uciekli stąd w czasie wojny, a domy te za-
jęli przesiedleńcy ze wschodu. Niestety 
nie dbali o gospodarstwa, doprowadzi-
li je do ruiny. Potem powstała spółdziel-
nia produkcyjna, która także upadła w la-
tach 80-tych. 
M#1'.4!2=!2E0N2!J"!$+(2/0&/.+'(LLL

Miejscowi pukali się w głowę. Przez 
10 lat pola leżały ugorem, a wysokość 
chwastów sięgała dwóch metrów... Trze-
ba było to doprowadzić do jakiegoś sta-
nu kultury rolnej. W tej chwili, jak pani 
widzi, rosną  zboża, truskawki. Mamy 
na potrzeby agroturystyczne wygrodzo-
ne prawie dwa hektary terenu. Jak przy-
jeżdżają dzieciaki, palimy tu ognisko, jest 
gdzie usiąść i gdzie rozbić namiot. A wi-
działa pani tę rzeźbę przy wjeździe?
G6&0/'O6'(LLL2P&0,.2=!2"&(QE.R2

To jest rzeźba podarowana przez mo-
jego znajomego. Ludzie pytają mnie czę-
sto, co to jest... Odpowiadam, że to <gu-
ra Adama i Ewy. Tutaj we wsiach są prze-
ważnie <gury z ukrzyżowanym Chrystu-
sem, które u mnie zazwyczaj wywołu-
ją zadumę i smutek. Ja dla odmiany po-
stawiłem rzeźbę zakochanej w sobie bi-
blijnej pary. Przyjemnie na to popatrzeć... 
Nad <gurą jest wieża widokowa, na któ-
rą można wejść i obejrzeć z góry okolicę. 
Można fotografować pasące się zwierza-
ki - dziki, sarny, zające. 
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Po drugiej stronie drogi stoi mały, 
czerwony domek. Dawniej była tu czte-
roklasowa szkoła niemiecka i jednocze-
śnie dom modlitwy. A tam, gdzie ta kępa 
drzew rośnie, jest poniemiecki cmentarz. 
Od czasu zakończenia wojny przyjeżdża-
ją co jakiś czas Niemcy i zapalają znicze 
na grobach swoich bliskich.. 
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Wychowałem się we wsi obok Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Tam skończyłem szkołę 
podstawową, szkołę średnią, a potem przy-
jechałem do Łodzi na studia. Moi rodzi-
ce byli rolnikami, ojciec, wielkim miłośni-
kiem koni,  przez jakiś czas służył w kawa-
lerii ułanów we Lwowie. Wracając do mo-
jego życiorysu, to w czasie studiów ekono-
micznych w Łodzi poznałem żonę –  rdzen-
ną łodziankę, pobraliśmy się i postanowili-
śmy zostać w Łodzi. Całe życie pracowałem 
w budownictwie. Nowy rozdział zacząłem 
po przejściu na emeryturę. Mój syn prze-
jąwszy, chyba po dziadku, zainteresowania 
rolnicze koniecznie chciał zostać rolnikiem 
i prowadzić gospodarstwo na wsi.
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Na początku byliśmy niezadowoleni 
z tego, że  przerwał studia na politechni-
ce. Teraz syn rozwija gospodarstwo. Jest 
tutaj dla niektórych wzorem, mimo, że 
wychował  się w mieście.  Ma swoją wi-
zję prowadzenia gospodarstwa, stawia na 
agroturystykę. Udowodnił, że można  ro-
bić coś dobrego, pożytecznego i przyjem-
nego, osiągając  przy tym jakiś dochód. 
Mieszka wraz z  rodziną jakieś pół kilo-
metra stąd, tam widać jego dom...  Ale 
może wejdźmy teraz do środka, zapra-
szam... Jesteśmy w środkowej części bu-
dynku. Tu właśnie gromadzę różne eks-
ponaty, chciałbym zrobić z tego prawdzi-
we, wiejskie, regionalne muzeum. Myślę 
o pozyskaniu jakichś unijnych funduszy. 
Na razie rozkręcam to wszystko korzy-
stając ze swojej emerytury, własnej pracy, 
pomocy syna, a także ze swojej zaradno-
ści w majsterkowaniu no i oczywiście wy-
kształcenia ekonomicznego. 
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Pościągałem trochę starych narzędzi 
rolniczych, pojazdów konnych i sprzętu 
domowego. Cały czas uzupełniam ko-
lekcję.  Okazuje się, że  jak przyjeżdża-
ją młodzi ludzie z miasta, to nie wiedzą 
np. że kołowrotek służył do przędzenia, 
że kierzynka – do robienia masła. Z ma-
szyn rolniczych mam: sieczkarnię, mędli-
cę. Kiedyś we wsiach gospodynie siały len 
i trzeba było robić z niego włókno. Naj-
pierw moczyło się to w stawie, aż łodyga 
skruszała, a potem mędliło. O, a tu jest 
kufer. Kiedyś było ich na wsiach dużo, 
przy czym ten akurat ma bardzo cieka-
wą historię. Moja koleżanka ze studiów 
i jej mama wędrowały z tym kufrem w 
czasie wojny z mamą przez Syberię, Iran, 
Irak, Afganistan, Afrykę Południową i 
Anglię. Przywiozły go ze sobą do Polski. 
Stał u niej w bloku ładnych parę lat... Te-
raz stoi tutaj. Mam tutaj także trochę po-
jazdów konnych. To wykwintna bryczka, 

obok dwie resorki - też bryczki, a tutaj ty-
powo wiejski wóz. Mam tez różnego ro-
dzaju sanie.
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Już od ponad dziesięciu lat, odkąd je-
stem na emeryturze. Staram się coś robić, 
nie mógłbym tak siedzieć tylko, jak nie-
którzy moi koledzy przed telewizorem. 
Za sprawą profesora od geogra<i od mło-
dzieńczych lat miałem zamiłowanie do 
turystyki, muzealnictwa. Stworzyliśmy 
w Ostrowcu Św. muzeum Ziemi Świę-
tokrzyskiej, które do dzisiaj istnieje. 
Chodziliśmy po domach i zbieraliśmy 
stare przedmioty.   
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Nie tylko, to jest zbiór różnego typu bre-
loczków, odznaczeń, które kolekcjonowa-
łem od młodych lat. Szkoda mi było to 
wyrzucić, więc postanowiłem poprzycze-
piać je do kawałka tkaniny.  Tu mam pro-
porce łódzkich zakładów, przeważnie bu-
dowlanych, ale także klubów sportowych i 
inne. Dla mnie stanowią jakąś wartość, bo 
to rzeczy związane z moją przeszłością... 
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Całe życie pracowałem w branży bu-
dowlanej jako ekonomista, potem dyrek-
tor.  Tu właśnie jest stajnia, królestwo mo-

ich koni. Jak widać, każdy koń ma swój 
boks, takie swoje mieszkanko M1. Przy 
każdym boksie jest tabliczka, na której 
zapisane jest imię, data urodzenia, rasa.. 
Konie są różnej maści, to znaczy ubarwie-
nia. To są konie przeważnie lekkie, spor-
towe, pod siodło. Konie dzielimy na zim-
nokrwiste i gorącokrwiste. Te drugie są 
właśnie szczupłe, wysokie i na długich 
nogach. Nadają się do biegów, skoków, 
w odróżnieniu od koni roboczych. Moje 
konie są w różnym wieku, tutaj urodzo-
ne, moje, że tak powiem, dzieci czy wy-
chowanki. Większość chodzi pod sio-
dłem. Maści są różne: kasztanowate, ła-
ciate, gniade to te ciemnobrązowe,  a kare 
z kolei – czarne. Mam w tej chwili jede-

naście koni. Przyjeżdżają tu ludzie zarów-
no początkujący w jeździe konnej, jak i 
zaawansowani, którym pozwala się na 
jazdę po terenie. Warunki są tutaj ideal-
ne, nie ma samochodów,  gwaru, dooko-
ła same lasy.  Od Strykowa do Poddębic 
jest prawie 50 km lasów o szerokości ok. 
5 km. Można tu przyjechać także na dłu-
żej. Mam tu domek dla gości. 
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To moje dzieło, czasem maluję... 
Oczywiście nie zabrakło tu motywu ko-
nia, no i jakiejś perspektywy. Chodzi-
ło mi o to, żeby koniom poszerzyć prze-
strzeń, by się tu dobrze czuły.  
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Musiałbym długo opowiadać. Otóż 
muszę pani powiedzieć, skoro padło takie 
pytanie, że swoją karierę dyrektorską roz-
poczynałem nie będąc członkiem partii. 
Mój życiorys, zaczął się od wojny. Pamię-
tam rok 1939, kiedy polskie wojsko ucie-
kało przed Niemcami. Byli głodni, zmę-
czeni i spoceni. Myśmy wtedy mieszkali 
na wsi. Moja matka piekła placki w chle-
bowym piecu. Nosiłem je na drogę tym 
uciekającym żołnierzom. Ojciec był par-
tyzantem, cały czas go Niemcy poszuki-
wali, przez  jedną zimę mieszkaliśmy na-
wet w lesie, bo ojciec miał dwa wyroki 
śmierci... Żadnego na szczęście nie zdołali 
wykonać. Ponieważ młodość moja przy-
pada na okres wojny, nie miałem okazji 
chodzić do szkoły, uczono mnie w domu. 
Chodziłem tylko rok przed wojną i 
dwa lata po wojnie. 
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Rodzice nie byli wykształceni, to zna-
czy mieli skończoną szkołę podstawową. 
Przy czym ojciec był amatorem wiedzy 
ogólnej i samoukiem. Miał bardzo rozle-
głą wiedzę polityczną i społeczną, był tro-
chę działaczem zaraz po wojnie.
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Właśnie... Ja wychowałem się w cza-
sie kiedy zaczynał się socjalizm. Wierzy-
łem, jak większość młodych ludzi w sku-
teczność tego ustroju. Dzięki niemu, w 
pewnym sensie, tra<łem na studia i 
skończyłem je.. 
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Tak, chodziło przecież o sprawiedli-
wość społeczną. Przed wojną na wsiach 
panowała skrajna bieda. Studiowałem 
ekonomię, a w ramach ekonomii uczy-
ło się marksizmu, leninizmu - to były 
obowiązkowe przedmioty. Ta <lozo-
<a miała naprawdę bardzo szlachetne 
przesłanie.  Ten ustrój miał przynieść 
sprawiedliwość społeczną. Po raz 
pierwszy ludzie z wiejskich i mało-
miasteczkowych środowisk mieli do-
stęp do szkół wyższych. Przecież pra-
wie cała inteligencja powojenna wy-
rosła właśnie z tych prostych i bied-
nych ludzi. Inteligencja sprzed wojny, 
albo została zamordowana przez Ro-
sjan, albo przez Niemców. Ludzie, poza 
tymi uwikłanymi w służby bezpieczeń-
stwa, żyli normalnie. Wierzyli w to co 
robią, pracowali ciężko i były tego ja-
kieś efekty. 
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Mam w planach modernizację ośrod-
ka jazdy konnej, w tym o<cjalne otwar-
cie regionalnego muzeum pojazdów kon-
nych i narzędzi rolniczych. Trzeba popra-
wić 2, 5 km drogi przez las do Grotnik.  
Pan Świniuch - z-ca wójta gminy Parzę-
czew obiecał mi, że coś  z tym zrobi. Żeby 
chociaż tam, gdzie są największe dziu-
ry  nawieźć trochę żużlu czy jakiegoś ka-
mienia. Dotyczy to odcinka drogi, który 
znajduje się  już na terenie  gminy Zgierz. 
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Pewne cechy są  wrodzone, nigdy nie 
lubiłem siedzieć bezczynnie. Jeżeli zo-
stałem powołany na stanowisko zastęp-
cy dyrektora nie mając jeszcze lat 30, w 
<rmie, która zatrudniała ponad 1000 
pracowników, to musiał się ktoś jednak 
poznać na moich cechach charakteru. 
To były dobre czasy dla budownictwa 
i takie osiedla w Łodzi jak Kurak, Żu-
bardź, Wielkopolska, Retkinia powstały 
z moim udziałem. Z ówczesnym I sekre-
tarzem partii Gierkiem miałem przyjem-
ność wbudowania kamienia węgielnego 
pod pierwsze bloki na Retkini. 

Wolę spędzać czas inaczej, niż przed 
telewizorem, bo  wydaje mi się to stratą 
czasu. Zawsze chcę być pożyteczny nie 
tylko dla siebie, ale i dla środowiska, w 
którym żyję. Z tego czerpię siłę...
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W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie mimo 

soboty (28 lutego), ruch ogromny. Dziś święto szkoły – „Dzień 
Patrona” - króla Stefana Batorego. Był więc <lm z zeszłorocznej 
uroczystości nadania imienia szkole, rozstrzygnięcie szkol-

nych konkursów oraz występy laureatów prezentacji o Ste-
fanie Batorym. Uczniowie podstawówki i gimnazjum przed-
stawili różne scenki z życia patrona. I to nie tylko były histo-
rie o<cjalne ale i tajemnice alkowy. Skocznego czardasza od-
tańczyli „Szczawiniacy”. Jacek Kowner
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Po raz dziewiąty spotkaliśmy się w tłusty czwartek w Łęczycy na Regio-
nalnym Pokazie Potraw Ziemi Łęczyckiej. Mottem imprezy było „Kuchnia łę-
czycka od święta”. Organizatorem była jak zawsze niestrudzona Maria Cieślak 
ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Współorganizatorami były urzę-
dy gmin z Dalikowa, Łęczycy, Parzęczewa, Wartkowic oraz Fundacja Rozwo-
ju Gmin „PRYM”.

Zapachy czuć już było na ulicy. Panie z 18 kół gospodyń, OSP z Lubienia 
oraz dwóch zespołów śpiewaczych: „Polesianki” z Wartkowic i „Biała Róża” z 
Dalikowa, przygotowały różne wspaniałości korzystając z własnych lub rodzin-
nych pomysłów. Najbardziej podobały się stoły pań z KGW Gawrony z gminy 
Łęczyca oraz  „Polesianek” z Wartkowic.

Panie z KGW Topola Katowa i Borek przygotowały polędwiczki w sosie 
migdałowym oraz niespotykany tort „Walentego”. Panie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubieniu przygotowały lubieńskie skrzydełka oraz placek z ptasim 
mleczkiem i galaretką. Nie zabrakło również smacznych potraw przygotowa-
nych przez panie z Dalikowa: Jadwigę Chmielecką, Jadwigę Hojna oraz zespoł 
„Biała Róża”. W tym roku panie częstowały uczestników pokazu kapustą szla-
checką, karczkiem z ziołami.   #,2-#%7%?!*I37$%J$3,2%<8>4,;
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W sobotę, 21 lutego, 

w Sali Ślubów w Urzę-
dzie Gminy Wartko-
wice odbyła się nieco-
dzienna uroczystość. 
10 par małżeńskich, 
mieszkańców gmi-
ny otrzymało meda-
le „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
nadane przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. W uroczystości wzięły udział 
całe rodziny, miejscowi proboszczowie, 
władze gminy, powiatu oraz posłowie.

Odznaczenia otrzymali: Kazimie-
ra i Stanisław Głyda z Krzepocinka, 
Ewa i Józef Cieślak z Parądzic, Ma-
rianna i Józef Jaros ze Spędoszyna 
Kolonii, Jadwiga i Józef Myszka ze 
Starego Gostkowa, Stanisława i Jó-
zef Żurawscy z Zawady, Genowefa i 
Edward Katusza z Nowego Gostko-
wa, Marianna i Stanisław Wieczorek 
z Kłódnej, Krystyna i Marian Waw-
rzyniak z Dzierżaw, Lucyna i Franci-
szek Dominiak z Parądzic, Zuzanna i 
Wacław Pietrzak z Nowej Wsi.

Aktu dekoracji dokonał wójt Piotr 
Kuropatwa. Dostojni Jubilaci otrzyma-
li listy gratulacyjne, kwiaty oraz życze-
nia wszelkiej pomyślności na dalsze lata 
wspólnego życia.

Józef Myszka ze Starego Gostkowa 
pracował w urzędzie. Żona Jadwiga była 
w domu i na gospodarstwie. – Mamy 
cudną rodzinę - córkę i syna oraz trójkę 
wnucząt – chwali się pani Jadwiga. 

Marianna i Stanisław Wieczorek od 
1967 mieszkają w Kłódnej. – Mieliśmy 
14 ha, teraz ma to syn – mówi pan Sta-
nisław – i bydło było, i świnie. – Mamy 
trzech synów, wnuczkę i dwóch wnuków. 
Ja jutro kończę 70 lat, tak więc podwójna 
uroczystość – cieszy się pani Marianna. 
- Moi rodzice wspólnie przeżyli 63 lata. 
Tata miał 90 lat, a mamusia 86 lat.

Od 1964 roku mieszkamy w Parą-
dzicach. Byłem tam dyrektorem szkoły. 
Żona intendentką – opowiada Józef Cie-
ślak. – Mamy trójkę dzieci i trójkę wnu-
cząt. Jeden z synów mieszka w Warsza-
wie. Jest kierownikiem produkcji <lmo-
wej. Mój mąż do dziś gra w brydża w IV 
lidze w Bzurze Ozorków. Drugi syn też 
gra w brydża. Był mistrzem Europy – 
dumnie mówi żona Ewa.

Stanisława i Józef Żurawscy z Zawady 
ślub brali w listopadzie w Nerze. – Pogo-
da była podobna – opowiada pani Stani-
sława. – Całe życie prowadziliśmy gospo-
darkę.  Mamy trzy córki, jednego syna, 
ośmioro wnucząt oraz trzech prawnuków.

- Tradycją jest, że zbieram jubilatów z 
dwóch lat. W lipcu ubiegłego roku przeka-
załem potrzebne dokumenty do wojewo-
dy. Wręczenie medali miało być jesienią, 
ale coś nie wyszło i już nie ja poprowa-
dziłem uroczystość. Dziś po raz pierwszy 
zrobiła to Wioletta Olczyk – powiedział Ry-
szard Balcerzak, były kierownik USC.

Uroczystość zakończyła się wspól-
nym obiadem i zabawą przy muzyce. 
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22 stycznia, przed kolejną sesją 
Rady Gminy Wartkowice, młodzież 
Szkoły Podstawowej w Drwalewie za-
prezentowała przedstawienie „Jasełko-
we”, przygotowane przez nauczycielki 
Aleksandrę Sroczyńską-Kisser, Jolantę 
Olejniczak i Renatę Golczyńską. 
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2 marca biblioteka Klubu Garnizo-
nowego w Leźnicy Wielkiej gościła kla-
sę I z Zespołu Szkół w Parądzicach, „zerów-
kę” z Przedszkola Nr 147 z Leźnicy Wielkiej 
na uroczystym pasowaniu „pierwszaków” na 
czytelnika. Pani Mariola Kacprzak – wy-
chowawczyni klasy I i pani Iwona Gieraga 
przygotowały występ „Spotkanie z książ-
ką”. Dzieci z klasy I i IV zaprezentowały 
bardzo ładny program artystyczny. Dzieci 
złożyły uroczystą przysięgę i zostały paso-
wane na czytelników biblioteki. Otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy, imienne zakład-
ki do książek oraz słodycze. Pani dyrektor 
Zespołu Szkół w Parądzicach – Aleksandra 
Wojdyła i Kierownik Biblioteki K.G. pani 
Maria B. Smolarczyk w kilku słowach za-
chęciły dzieci do systematycznego korzysta-
nia z bibliotek i stałego obcowania z książką. 
 Agnieszka Kozik
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pracy o pieniądzach za popękane ściany. Burknął, że nie jesteśmy 
w stanie nic udowodnić. - Widzę tu dwa nowe domy? – dziwię 
się. - Teraz już dają zezwolenia na budowę. Kościoła i cmenta-
rza nie ruszą. Podobno nieopłacalne dla „Adamowa”.

- Mnie tam hałas nie przeszkadza. Nawet w nocy, kiedy pra-
cują na zmianę – przerywa druga. – Mówią, że się to niedłu-
go skończy. Przenoszą się pod Łódź. A pan skąd? Co to za reje-
stracja? - Właśnie stamtąd, gdzie się przenoszą. 

Obie uśmiechają się i spieszą do kościoła. - Niech pan zoba-
czy tam, jaki piękny zbiornik na skraju wsi zbudowali – rzuca-
ją na odchodne.

 Kilkaset metrów dalej, w wyeksploatowanej niecce, powsta-
ło jezioro. Kopalnia  przystroiła je żółtymi tablicami - „Zakaz 
kąpieli”. Żółte tablice są wszędzie. Nie tylko wokół dziury i 
zbiornika, ale na drzewach, deskach, przy kapliczkach i opusz-
czonych domach. Sprawdzam dokąd prowadzą te kilometry 
taśmociągów, pokrzywionych rur i splątanych kabli. 

We wsi, nomen omen - Dzierżązna, zatrzymuję się u pana 
Jana na ciepłą herbatę. Cały widok za oknem wypełnia sześć ko-
minów. Leniwie dymy płyną po kolorowym, wieczornym niebie.

- Mimo nie najniższej emerytury i tak się nie przeniosę. A co 
mnie źle. Szumu elektrowni już nie słyszę – nie narzeka pan Jan.

W cieniu kominów elektrowni w Turku, obok bloków miesz-
kalnych, odnajduję zniszczony, zarośnięty basen. Nad nim góruje 
wieża do skoków. Kiedyś planowano tu termalne baseny?

Nadeszła noc. Do Kwiatkowa i obszaru „Natura 2000” z po-
wodu braku drogi nie dotarłem. I pewnie już nigdy go nie zobaczę. 
Kopalnia „Adamów” wkrótce poszerzy się o ten obszar.  

Z Turku do uzdrowiska jest 20 km. Wygrzewając się w unie-
jowskiej solance, próbuję wywróżyć z gwiazd, który wariant spełni 
się w naszej gminie. #,2-#%7%?!*I37$%J$3,2%<8>4,;
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Z sobotniej gazety wypadła kolorowa ulotka. Sielski widoczek, ciepło żarzącego się wę-

gla i obietnice wszelakich korzyści. Postanowiłem zobaczyć tę przyszłość dziś. Pojechałem do 
Kwiatkowa w okolicach Turku, by zobaczyć obszary chronione statusem „Natura 2000” .

Na planie w centrum Brudzewa odnajduję drogę do Kwiatkowa, ale drogowskazy cią-
gle mnie mylą, a kopalniane tablice informacyjne, których tu pełno, nic mi nie mówią.  
- Którędy do Janiszewa? – pytam. - W lewo przed tym nowym domem. I cały czas pro-
sto – kieruje mnie chłopak na rowerze.

Droga kończy się nagle. Stumetrową przepaścią. Drugi koniec drogi 300 metrów da-
lej. Czy drogi z Piątku do Zgierza lub ze Strykowa do Ozorkowa też tak nagle się urwą w 
Giecznie lub Kęblinach?

Rozglądam się, a dziura w ziemi ciągnie się i z lewej i z prawej strony. Stoi tu kilka do-
mów, okazały, murowany kościół otoczony !gurami świętych, i cmentarz. Wokół walają 
się połamane krzyże, rury, betonowe płyty, wystają przewody. 

Janina i Krystyna idą poboczem na wieczorną mszę. 
- Od kiedy tak tu wygląda?  pytam. - Będzie 12 lat. We wsi było ponad sto domów. Te-

raz widzi pan... Zdążyliśmy przywyknąć. Ostatnio prosiłam męża, by pogadał u siebie w 
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Ponad 700 mieszkańców gminy Zgierz 
i gmin ościennych: Piątek, Ozorków i Stry-
ków oraz parlamentarzyści – posłowie: Ma-
rek Matuszewski, Hanna Zdanowska, Ar-
tur Dunin, Agnieszka Hanajczyk i senator 
Przemysław Błaszczyk, samorządowcy po-
wiatu zgierskiego – starosta zgierski, prezy-
dent Zgierza, burmistrzowie Aleksandrowa 
Łódzkiego i Strykowa oraz wójtowie gmin 
Ozorków, Głowno i Piątek uczestniczyli w 
sobotę 7 lutego w Giecznie w posiedzeniu 
XXXV sesji Rady Gminy Zgierz. Jej mo-
tywem przewodnim były zagrożenia jakie 
niesie planowana na terenie gminy Zgierz 
odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego. 
O zagrożeniach wynikających z utworzenia 
kopalni oraz budowy bloku energetycznego 
obrazowo mówił prezes Centrum Zrówno-
ważonego Rozwoju w Łodzi Zbigniew Ty-
nenski, współautor opracowania pokazują-
cego możliwości wykorzystania złóż geoter-
malnych występujących na terenie gmi-
ny. Podstawowym zagrożeniem oprócz 
wielkiego wyrobiska, które może zająć do 
100 km2, jest oddziaływanie na środo-
wisko. Powstały lej depresyjny spowodu-
je obniżenie poziomu wód podziemnych 
w promieniu 20 km od wyrobiska. Za-
soby wodne regionu mogą zniknąć przy-
najmniej na 40 lat, jeśli nie bezpowrotnie. 
Praktycznie przestaną istnieć lasy sokol-
nickie, szczawińskie i łagiewnickie, za-
grożone są również Rosanów, Grotniki, 

Jedlicze. Z powodu obniżenia poziomu 
wód zagrożone są uprawy rolne w gmi-
nie Zgierz, Piątek, Ozorków, Głowno i 
Stryków.

Kolejne zagrożenie niesie ze sobą bu-
dowa bloku energetycznego. Złoże „Ro-
góźno” jest najbardziej zasiarczonym w 
Polsce. Siarka w wyniku procesu spalania 
wydalana będzie w postaci dwutlenku 
siarki. Już teraz jego emisja z Elektrow-
ni „Bełchatów” stanowi 90% zanieczysz-
czeń SO

2
 dla całego województwa łódz-

kiego. Podobnie jest z zapyleniem. Uru-
chomienie nowej elektrowni spowodu-
je podwojenie tych emisji. Praktycznie 
przestaną istnieć „zielone płuca Łodzi”, 
czyli tereny leśne i rekreacyjne.

Uczestniczący w sesji parlamentarzy-
ści i samorządowcy jednoznacznie opo-
wiedzieli się przeciwko budowie kopalni 
odkrywkowej w gminie Zgierz. Obiecali 
uczestniczącym w sesji mieszkańcom, że 
dołożą wszelkich starań aby Minister Śro-
dowiska nie wydał koncesji na wykona-
nie próbnych odwiertów na terenie gmi-
ny. Poseł Hanna Zdanowska zaapelowała 
o podejmowanie wspólnych działań nie-
zależnie od opcji politycznej. Działania 
Wójta Gminy wsparły również wszystkie 
sąsiednie samorządy. Jak poinformowali 
przybyli na Sesję wójtowie i burmistrzo-
wie, rady gmin Głowno, Stryków, Piątek, 
Aleksandrów, Ozorków i Miasta Zgierza 
podjęły uchwały wyrażające zdecydowa-
ny sprzeciw budowie kopalni. Jak powie-
dział wójt gminy Głowno, niezrozumiałe 
są decyzje rządowe pozwalające inwe-
stować w przedsięwzięcia zwiększa-
jące emisję dwutlenku węgla i dwu-
tlenku siarki, wbrew uchwale „Szczy-
tu Klimatycznego” i wytycznym Unii 
Europejskiej. Zalecenia Unii są jedno-
znaczne – zrównoważony rozwój, ograni-
czenie emisji CO

2
, inwestycje w alterna-

tywne źródła energii. Występujące tutaj 
wody geotermalne stwarzają taką alterna-
tywę. Ich zasoby są tak duże, że wystarczą 
do ogrzania Zgierza i Łodzi.

Radny Rady Miasta Łodzi Dariusz 
Joński obiecał uczestnikom sesji, że pro-
jekt uchwały wyrażającej sprzeciw pla-
nom Kopalni „Adamów” przedstawi na 
najbliższej sesji Rady Miasta Łodzi. Po-
dobną obietnicę złożył radny Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Jerzy Stasiak 
mówiąc, że poruszy temat kopalni od-
krywkowej „Rogóźno” w trakcie obrad 
najbliższej sesji Sejmiku.

Przybyli do Gieczna mieszkańcy gmi-
ny Brudzew, w której Kopalnia „Ada-
mów” ma swoją odkrywkę węgla, przed-

stawili kłopoty jakie mają z uzyskaniem 
odszkodowań za straty poniesione w pro-
dukcji rolnej. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami to rolnik sam w procesie sądo-
wym musi udowodnić, że straty są spo-
wodowane przez działalność kopalni. Jest 
to droga przez mękę wobec tak zasobne-
go przeciwnika, jakim jest kopalnia.

Jak podkreślali wszyscy w swoich wy-
stąpieniach, tak duży opór społeczny stwa-
rza szanse na zablokowanie powstania od-
krywki i jednocześnie ukierunkowuje wła-
dze na podjęcie działań w zakresie wykorzy-
stania zasobów wód geotermalnych. Szko-
da tylko, że na Sesję nie zostali zaproszeni 
przedstawiciele Kopalni „Adamów”, którzy 
mieliby okazję przedstawić zebranym swo-
je stanowisko. Ale, jak zapowiedział wójt 
gminy Zgierz, będą organizowane zebrania 
wiejskie z udziałem przedstawicieli kopalni, 
gdzie strony będą mogły przedstawić swo-
je stanowiska.

Podczas sesji radni gminy Zgierz za-
apelowali do mieszkańców o nie wyra-
żanie zgody na udostępnienie terenów 
wyznaczonych pod badania rozpoznaw-
cze złoża węgla brunatnego „Rogóźno” 
oraz, na wniosek wójta, podjęli uchwa-
łę wyrażającą sprzeciw wobec możliwo-
ści wydania koncesji na rozpoznanie zło-
ża. Zobowiązali również przewodniczą-
cą Rady Gminy Zgierz do przekazania 
stanowiska Rady Prezesowi Rady Mi-
nistrów, Ministrowi Środowiska i Mini-
strowi Gospodarki, wojewodzie łódzkie-
mu, marszałkowi województwa i ościen-
nym samorządom.

Ponadto radni powołali 10-osobo-
wą komisję doraźną, której przedmiotem 
działania będzie bieżące monitorowanie 
spraw związanych z planami utworzenia 
kopalni węgla brunatnego „Rogóźno”, 
przedstawianie na bieżąco radzie gminy 
informacji na temat tej działalności oraz 
wypracowanie wniosków, opinii i przed-
stawianie ich radzie i wójtowi gminy.

W skład komisji weszli radni – Ry-
szard Barylski, Mirosław Burzyński, Sta-
nisław Dynek, Marian Jóźwiak, Barba-
ra Kaczmarek, Maria Migdalska, Wie-
sław Olender, Dariusz Sędzicki, Tomasz 
Stańczykowski i Lechosław Wojcieszek. 
Natomiast nie podjęto uchwały w spra-
wie przeniesień kwoty 40 tys. zł w wydat-
kach budżetu gminy Zgierz z przeznacze-
niem na badania potwierdzające właści-
wości lecznicze zasobów naturalnych ob-
szaru Rogóźno. Radni obiecali powrócić 
do tego tematu niebawem.
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Stowarzyszenie na Rzecz Powstania 
Uzdrowiska Rogoźno powstało w stycz-
niu 2009 roku, a wywodzi się z Komi-
tetu Mieszkańców działającego przeciw 
powstaniu kopalni węgła brunatnego 
na terenie gminy Zgierz. Głównym ce-
lem Stowarzyszenia jest doprowadzenie 
do powstania na terenie gminy Zgierz 
uzdrowiska „Rogóźno-Zdrój”. Promu-
jemy wykorzystanie wielkiego potencja-
łu energetycznego znajdującego się na 
naszych ziemiach pod postacią geoter-
mii, która jest alternatywą dla powsta-
nia kopalni węgla brunatnego.

Jednocześnie stawiamy na rozwój tu-
rystyczny regionu, popierając inicjaty-
wy, mające na celu wykorzystanie walo-
rów leczniczych wysadu solnego „Rogoź-
no”, który jest ewenementem w skali eu-
ropejskiej o wyjątkowych właściwościach 
leczniczych. Lokalizacja, w samym cen-
trum Polski i właściwe wykorzystanie wa-
lorów leczniczych wysadu solnego „Rogoź-
no” powinno przynieść mieszkańcom na-
szej gminy wiele korzyści.

Mamy nadzieję na stworzenie wie-
lu nowych miejsc pracy w agroturysty-
ce, ekologicznym rolnictwie i energetyce 
opartej na geotermii. Chcemy, żeby bo-
gactwo naszych złóż pozostało w rękach 
mieszkańców tych terenów.

Żeby to wszystko osiągnąć zaprasza-
my do współpracy wszystkich zaintere-
sowanych.   !"#$%"&'()*+"&

kontakt: tel.: 0 607 478 120
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W ostatnich dniach lutego prezes Da-

riusz Orlikowski z „Adamowa” poinfor-
mował o wycofaniu wniosku koncesyj-
nego na odwierty i oznajmił, że kopal-
nia przystępuje do spółki z samorządem 
w celu zbadania wszelkich bogactw zło-
ża „Rogóźno”. Ten nagły zwrot w kierun-
ku współpracy budzi poważne podejrze-
nia co do intencji. (..) Jeśli samorząd w 
ewentualnej spółce nie zapewni sobie de-
cydującego zdania w kwestii eksploatacji 
i nie zadba o powstanie fachowego ciała 
doradczego, może się okazać, że w krót-
kim czasie „tylnymi drzwiami” kopal-
nia otrzyma koncesję. Fakt ten zaciążył-
by przynajmniej na dwóch pokoleniach 
mieszkańców makroregionu łódzkiego.

Alternatywą dla tak barbarzyńskie-
go potraktowania czystego ekologicznie 
regionu jest wykorzystanie wód termal-
nych, solanek i borowin dla powstania 
jedynego w swoim rodzaju uzdrowiska. 
Nigdzie bowiem w Polsce uzdrowisko 
nie znajduje się w pobliżu milionowej 
metropolii. Do Ciechocinka, Szczaw-
nicy czy Kudowy trzeba jechać na lecz-
niczy turnus. Tymczasem do Rogóź-
na można byłoby wpadać na godzinę 
lub dwie i leczyć dolegliwości bez urlo-
pu. Dla tak funkcjonującego uzdrowi-
ska byłaby to szansa długofalowego roz-
woju, bez konieczności inwestowania w 
bazę hotelowo-sanatoryjną. (...) 

Ważnym elementem mogłoby być wy-
korzystanie geotermii zarówno dla ogrze-
wania pomieszczeń jak i basenów solan-
kowych. Przy zaangażowaniu przemy-
słu energetycznego w eksploatację złóż 
geotermalnych możliwa byłaby również 
produkcja prądu. W przeciwieństwie do 
każdego paliwa stałego, geotermia stano-
wi źródło praktycznie niewyczerpalne, 
swoiste perpetum mobile i przede wszyst-
kim nie powodujące  zanieczyszczeń.

Gdyby nie było alternatywy, gdyby  
prymitywna odkrywka była jedyną szan-
są rozwoju okolicy, może oferta „Adamo-

wa” znalazłaby sprzymierzeńców. 
Jednak w sytuacji, gdy cały region jest 

obszarem wielu inwestycji, na którym 
wciąż powstają  piękne domy, gdy do Kę-
blin, Dzierżąznej, Sokolnik, Rosanowa 
wciąż sprowadzają się nowi mieszkań-
cy chcący oddychać czystym powietrzem 
i pić czystą wodę, gdy Gieczno, Rogóź-
no, Wypychów i wiele okolicznych miej-
scowości może stać się wkrótce centrum 
SPA, ośrodkiem rekreacji i regeneracji dla 
mieszkańców pobliskiej metropolii, wszel-
kie próby dewastacji i zaprzepaszczenia 
szansy ekologicznego rozwoju muszą bu-
dzić sprzeciw. Sprzeciw, który powstrzy-
ma najeźdźców z Wielkopolski. 

Należy mieć nadzieję, że starosta zgier-
ski i wójt gminy Zgierz, a także radni obu 
samorządów, nie dadzą się omamić ofer-
tą „Adamowa” i wykorzystają dany im 
czas na uzyskanie certy!katu uzdrowiska 
dla Rogóźna, co na trwałe przypieczętuje 
świetlaną i bogatą przyszłość tego regionu.

Marcin Pyda
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Jak informuje tygodnik „Echo Tur-
ku”, kopalnia „Adamów”, aby dostać się 
do złoża Rogóźno, wynajęła  poznańską 
!rmę pijarowską ARW IMAGE Public 
Relation. Na rzecz kopalni lobbuje także 
dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz były 
wieloletni dyrektor KWB Konin, obecnie 
profesor krakowskiej AGH. Te nadzwy-
czajne środki oraz kuszenie wzbogace-
niem gminnej kasy (podatki i opłata eks-
ploatacyjna) mają przekonać samorząd 
gminy Zgierz do kopalni. Kolejną poku-
są ma być „korekta środowiska i krajobra-
zu” po wyczerpaniu złoża Rogóźno. Czy 
rzeczywiście uważacie Państwo, że Wasze 
środowisko i krajobraz wymagają korek-
ty? Jeśli nawet tak, to jest to perspektywa 
40 lat, a wynik owej korekty może oka-
zać się nieudany. 

Przez ten czas będziecie Państwo egzy-
stować w sąsiedztwie wyrobiska o głęboko-
ści ponad 200 metrów i jeżeli nasi politycy 
nie zmienią przepisów dotyczących rekom-
pensat za życie na takim terenie, to będzie-
cie skazani tylko na siebie, mając do dyspozy-
cji trudną drogę sądową. Na tej drodze spo-
tkacie Państwo przeciwnika uzbrojonego w 
liczne ekspertyzy i opinie zamówione np. u 
prof. A. Mocka z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. W oparciu o tego rodza-
ju prace  wykazywane będzie, że Państwa 
roszczenia z tytułu szkód górniczych (degra-
dacja gruntów rolnych, zanik wód w stud-
niach, ciekach i różnych zbiornikach wod-
nych, pękanie budynków) są wyssane z pal-
ca. (...) Póki co, decyzja leży w Państwa rę-
kach, nie przegapcie tego! Później gdy Wasi 
samorządowcy zasmakują kopalnianych 
pieniędzy, za które ufundują Wam inten-
sywne oświetlenie uliczne i przysłowiowe 
granitowe chodniki, będzie za późno. Spra-
wy szkód górniczych zejdą na daleki plan i 
staną się prywatną sprawą każdego z Was.

Będąc na zebraniu w dniu 7 lutego br. 
w Giecznie widziałem Państwa zdecydo-
waną postawę w obronie przed kopalnią. 
Wierzę, że się obronicie. Jednak gdyby sta-
ło się inaczej, musicie zadbać o zbadanie 
aktualnego stanu środowiska. Będzie jak 
znalazł do wykorzystania w sprawach  są-
dowych – o odszkodowania za szkody gór-
nicze.  Krzysztof Karwacki
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W dniu 6 marca odbyło się pierw-

sze czytanie rządowego projektu usta-
wy Prawo geologiczne i górnicze mają-
cej wejść w życie 1 lipca. 

Uzasadniając, liczącą wraz z rozpo-
rządzeniami 1152 strony ustawy, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Środo-
wiska Henryk Jezierski zapowiedział 
bardziej uproszczone i przyjazne prze-
pisy dla przedsiębiorców, a za główne 
przesłanie uznał stwierdzenie: „swo-
bodniej w litosferze”.

W odpowiedzi na pytanie pani poseł 
Zdanowskiej, jaka jest rola gminy w po-
dejmowaniu decyzji w sprawie konce-
sji, powiedział:  - Tu się nic nie zmienia. 
Gmina uzgadnia decyzję koncesyjną, a 
więc bez zgody gminy nie będzie można 
wydać koncesji na eksploatację kopaliny.

W odpowiedzi na pytanie pani poseł 
Hanajczyk o geotermię: - Sytuacja jest 
taka, że jeżeli organ koncesyjny uznał-
by, że otrzymuje wniosek niepełny, że 
ktoś chce tylko wyeksploatować jedno 
złoże, a inne pomija, to jest to podstawa 
do nieudzielenia takiej koncesji.

W odpowiedzi na pytanie posła Ma-
tuszewskiego o politykę energetyczną:  
- Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 
nie rozstrzyga, czy będziemy bardziej eks-
ploatować węgiel brunatny, czy będziemy 
poszukiwać nowych złóż ropy i gazu.

Głosowanie nad wnioskiem przeniesie-
nia dyskusji do specjalnej komisji odłożo-
no do następnego posiedzenia Sejmu.  ="1
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Przedstawiciele Kopalni Węgla Bru-
natnego „Adamów”, która pod koniec 
ubiegłego roku wystąpiła o koncesję, 
w rozmowach z samorządowcami i 
mieszkańcami gminy Zgierz zarzeka-
ją się, że rozpoznanie złoża nie ozna-
cza jeszcze jego wydobycia. Po prób-
nych odwiertach zdecydują, czy w ogó-
le warto tu dalej inwestować. Mówią, 
że wiele ryzykują - inwestują ogrom-
ne nakłady "nansowe, a może okazać 
się, że niepotrzebnie. Tymczasem w 
„Raporcie rocznym 2006 KWB Ada-
mów SA” czytamy, że jednym z pla-
nowanych kierunków rozwoju spółki 
jest prowadzenie rozpoznania złóż wę-
gla brunatnego, charakteryzujących się 
korzystnymi parametrami eksploata-
cyjnymi. Złożem perspektywicznym, 
branym tu pod uwagę, jest właśnie zło-
że „Rogóźno”. W trakcie barbórkowe-
go przemówienia w 2007 roku Prezes 
Zarządu KWB „Adamów” zapewniał 
ponadto swoich pracowników, że spół-
ka podejmuje działania w celu zago-
spodarowania przez „Adamów” złoża 
„Rogóźno” znajdującego się na terenie 
gminy Zgierz. To wszystko przeczytać 
można na o"cjalnej stronie interneto-
wej kopalni.
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Jeszcze dzisiaj energia elektrycz-
na z węgla brunatnego określana jest 
jako najtańsza. Rosnące opłaty za ko-
rzystanie ze środowiska (za zanieczysz-
czenie powietrza, zrzut wód kopalnia-
nych i składowanie odpadów) drastycz-
nie to zmienią – energia będzie znacz-
nie droższa.

Tylko kwestią czasu okazać się może 
wydanie koncesji nie tylko na rozpo-
znanie, ale i wydobycie złoża węgla 
brunatnego „Rogóźno”. Obecnie uwa-
runkowania (geologiczne, górnicze, 
prawne i ekologiczne) związane z pro-
jektowaniem i budową nowych kopalń 
węgla brunatnego powodują, że czas od 
rozpoczęcia prac geologicznych i pro-
jektowych do uruchomienia pierwsze-
go wydobycia węgla brunatnego oraz 
budowy nowych linii przesyłowych i 
bloków energetycznych to około 15-20 
lat. Producenci węgla brunatnego chcą 
na wzór ustawy „autostradowej” dopro-
wadzić do skrócenia tego czasu.

Henryk Jezierski, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Środowiska i 
Główny Geolog Kraju we wrześnio-
wym wywiadzie dla ogólnopolskiego 
dodatku lobbingowego do „Rzeczpo-

spolitej” -  „Infrastruktura - środowisko 
- energia” mówił, że: „Zagospodarowa-
nie dobrze rozpoznanych złóż satelic-
kich, zlokalizowanych w niedużych 
odległościach od czynnych kopalń od-
krywkowych, powinno być naturalną 
kontynuacją prowadzonej dziś eksplo-
atacji w rejonie Bełchatowa, Adamowa 
i Konina”. Jego stanowisko jest zbieżne 
z przygotowywaną właśnie nową poli-
tyką energetyczną Polski. Dokument 
ten zakłada, że w związku ze stopnio-
wym wyczerpywaniem się obecnie eks-
ploatowanych zasobów surowców ener-
getycznych konieczne jest poszukiwa-
nie nowych złóż. Zdaniem H. Jezier-
skiego, procesu tego nie powinno się 
spowalniać. Ponadto w projekcie lob-
bowanej przez kompanie węglowe no-
welizacji ustawy - Prawo geologicz-
ne i górnicze, złoża węgla brunatne-
go zostały uznane za własność Skar-
bu Państwa. Oznacza to, że jeśli tyl-
ko ustawa weszłaby w życie - umoc-
ni się postrzeganie złóż węgla brunat-
nego jako posiadających strategicz-
ny charakter dla polskiej gospodar-
ki. A wtedy samorządy występujące 
w interesie swoich mieszkańców nie 
będą miały nic do powiedzenia. De-
cyzje o wydaniu koncesji na odkryw-
kę podejmowane będą bez względu 
na ich sprzeciw. 
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Wiadomość o ewentualnej budowie 
odkrywkowej kopalni węgla brunatne-
go w gminie Zgierz była szokiem dla jej 
mieszkańców. Od kilkudziesięciu lat w 
planach zagospodarowania przestrzen-
nego gminy i województwa łódzkiego 
widniało na tym terenie uzdrowisko, 
nie kopalnia.

22 stycznia delegacja łódzkich par-
lamentarzystów, samorządowców i 
mieszkańców gminy Zgierz spotkała 
się w Warszawie z Henrykiem Jezier-
skim. W spotkaniu uczestniczyli tak-
że przedstawiciele KWB „Adamów” 
i Ministerstwa Gospodarki. Rozma-
wiano o aspektach społecznych i śro-
dowiskowych związanych z planowa-
nymi działaniami „Adamowa” w re-
jonie Rogóźna. Mimo zdecydowa-
nego sprzeciwu mieszkańców, zebra-
nych 2600 podpisów pod protestem 
- nie udało się zablokować planów 
kopalni z Turku. Minister postano-
wił dać czas kopalni na przekonanie 
mieszkańców do inwestycji.

Kopalnia ruszyła już z tzw. kam-
panią informacyjną. Do zgody na od-
wierty nakłaniać mają właścicieli go-
spodarstw wynajęci do takich indywi-
dualnych rozmów specjaliści przygoto-
wani psychologicznie, marketingowo  
i "nansowo.

Władze gminy i parlamentarzy-
ści zapowiadają dalszą walkę przeciw 
budowie kopalni. Podczas spotkania 
z mieszkańcami 24 stycznia w Białej, 
rozdano im wnioski o wszczęcie roz-
prawy administracyjno-prawnej prze-
ciw próbnym odwiertom. Wnioski 
można pobrać też w Biurze Obsługi 
Klienta i ze strony internetowej gminy. 

3 lutego w Głownie, na cyklicznym 
spotkaniu Starosty Powiatu Zgierskie-
go z przedstawicielami samorządów z 
powiatu zgierskiego, wszystkie gminy 

zajęły wspólne stanowisko sprzeciwia-
jące się budowie kopalni. Stanowisko 
to poparli również obecni na spotkaniu 
parlamentarzyści.

A walczyć jest o co. 
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Przeprowadzone w drugiej poło-
wie ubiegłego wieku badania geolo-
giczne zlokalizowały na terenie gmi-
ny Zgierz prawdziwe skarby natury. 
Dowiedziono, że na obszarze 1600 
hektarów - rozciągającym się między 
Bądkowem, Warszycami, Wolą Bra-
nicką, po Gieczno, Lorenki, Wypy-
chów, Astachowice, Kotowice, Wła-
dysławów, Besiekierz Nawojowy i 
Rudny - znajdują się, oprócz zalega-
jących pod powierzchnią ziemi 770 
mln ton węgla brunatnego (4 % kra-
jowych zasobów), również ogrom-
ne złoża soli kamiennej (8,6 mld ton, 
10,7 % w skali kraju), wody geoter-
malne z solanką, wody mineralne, 
torfy i borowiny. To cenne złoża i na 
tyle wartościowe, że w gminie moż-
na by utworzyć strefę uzdrowisko-
wą. Koncepcja wykorzystania ich w 
tym kontekście przedstawiona zosta-
ła w „Projekcie Rogóźno”, opracowa-
nym przez Centrum Zrównoważone-
go Rozwoju w Łodzi we współpracy z 
gminą Zgierz w 2006 roku. Wynika 
z niego m.in., że tworząc uzdrowisko 
wykorzystywano by również na ol-
brzymią skalę geotermię. Wysad sol-
ny sięgający 6 km w głąb ziemi, któ-
ry bardzo dobrze gromadzi i przewo-
dzi ciepło, działa niczym olbrzymia 
grzałka.
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Uruchomienie kopalni odkryw-
kowej a następnie przewidywanej 
elektrowni o mocy 1600 MW to ka-
tastrofa nie tylko dla gminy Zgierz, 
ale całej aglomeracji łódzkiej. Inwe-
stycja kopalni może zająć ponad 100 
km2. To połowa powierzchni gmi-
ny Zgierz. Zasięg leja depresyjnego 
może wynieść ponad 20 km i będzie 
znacznie większy od bełchatowskie-
go. Zasoby wód podziemnych i na-
ziemnych mogą zniknąć bezpowrot-
nie lub przynajmniej na 40 lat.

Złoże „Rogóźno” jest najbardziej 
zasiarczonym w Polsce. Już teraz emi-
sja SO

2
 z Bełchatowa to ponad 90 tys. 

ton na rok, co stanowi 90% zanie-
czyszczeń SO

2
 dla całego wojewódz-

twa łódzkiego. Podobnie jest z zapy-
leniem. Uruchomienie nowej elek-
trowni spowoduje podwojenie tych 
emisji, wywołując wielkie zagrożenie 
dla naszego zdrowia.

Wysiedlonych zostanie kilka tysięcy 
mieszkańców z terenów objętych inwe-
stycją. To przerażająca wizja dla rolni-
ków z regionu słynącego z warzywnic-
twa, sadownictwa, hodowli bydła i dro-
biu; zagrożenie egzystencji wielu tysię-
cy rodzin, które związały swój los z rol-
nictwem. To tragedia ludzi, którzy po-
stanowili osiedlić się na tych terenach, 
inwestując w zakup działek i budowę 

domów. Odszkodowania za posiada-
ne nieruchomości będą bardzo niskie, 
do tego czasu drastycznie spadną ceny 
gruntów. Już teraz obrót nieruchomo-
ściami w tym rejonie właściwie zamarł. 
Tym, którzy pozostaną znacznie obni-
ży się jakość życia. Będą egzystować na 
terenie zagrożonym brakiem wody, ha-
łasem oraz emisją zanieczyszczeń i py-
łów. Bezpowrotnie zniknąć mogą tzw. 
„zielone płuca Łodzi”, czyli tereny leśne 
i rekreacyjne w tym regionie.

Zaprzepaszczone zostaną kilku-
letnie starania gminy i instytucji z nią 
współpracujących o  możliwość wyko-
rzystania bogactwa przyrody w kierun-
ku wykorzystania geotermii oraz roz-
woju lecznictwa uzdrowiskowego, re-
kreacji i wypoczynku masowego na 
wzór Ciechocinka, Inowrocławia czy 
Buska - Zdroju.

4/$7&)1".9&?%"#+(-". 
+.1)"!)%5+$T

Działalność uzdrowiskowa gwa-
rantuje zrównoważony rozwój nie tyl-
ko gminy Zgierz, ale i całego regionu. 
Pozwoli na bezpieczne dla środowiska i 
mieszkańców wykorzystanie klimatu i 
zasobów torfów, borowin, solanek, wód 
leczniczych, mineralnych i termalnych 
dla lecznictwa i rekreacji. Bardzo dobre 
położenie w centrum Polski przy skrzy-
żowaniu autostrad, bliskość aglomera-
cji łódzkiej i warszawskiej oraz brak 
uzdrowisk w tym regionie gwarantu-
je powodzenie takiego przedsięwzię-
cia. Dzięki wykorzystaniu geotermii 
do zaopatrzenia w energię może być to 
tanie, dostępne dla każdego uzdrowi-
sko. Podniesie to atrakcyjność terenów 
dla rekreacji i osiedlania się. Ceny nie-
ruchomości znacznie wzrosną, przyno-
sząc bardzo wymierną korzyść ich wła-
ścicielom.

Geotermia to odnawialne źródło 
energii. Jej pozyskiwanie jest przyja-
zne środowisku, w przeciwieństwie do 
odkrywki węgla brunatnego. Obecnie 
wiele miejsca poświęca się temu tema-
towi w mediach. W programie publi-
cystycznym „Warto rozmawiać” wy-
emitowanym 29 stycznia przez TVP2, 
specjaliści z ośrodków naukowych i in-
stytucji rządowych rozmawiali na te-
mat przyszłości polskiej energetyki. 
Stwierdzono m.in., że Polska jest nie 
tylko potentatem energii geotermal-
nej, ale i może być jej eksporterem do 
krajów UE. Z bilansu zasobów odna-
wialnych, przeprowadzonego w ostat-
nich 15 latach wynika bowiem, że za-
soby geotermalne Polski znajdujące się 
pod powierzchnią ponad 80 % kraju 
na głębokości 3 kilometrów, o tempe-
raturze od 70 do ponad 100°C, prze-
kraczają przeszło 150 razy nasze rocz-
ne potrzeby. W Polsce mogą i powin-
ny zatem powstawać liczne sanatoria i 
spa. Ogólnokrajowa strategia Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zakłada przez 
najbliższe 4 lata pomoc "nansową dla 
chcących wdrożyć marzenia o geoter-
mii na swoim terenie w życie. W pro-
gramie rozwoju geotermii NFOŚiGW 
przeznaczył na ten cel 1,5 mld zł. Po-
nadto nowe przepisy unijne dotyczą-
ce regulacji zasobów geotermalnych w 

krajach UE wręcz nakazują podejmo-
wanie wszelkich działań na szczeblu 
państwa, województwa i powiatu, ma-
jących na celu rozwój geotermii, jako 
rodzaju energetyki.

W oparciu o opracowanie przygo-
towane przez Centrum Zrównowa-
żonego Rozwoju „Geotermia wysadu 
solnego >Rogóźno<”, możemy przed-
stawić konkretne dane co do gmin-
nych zasobów geotermalnych i moż-
liwości ich wykorzystania. Miano-
wicie w Rogóźnie znajduje się wysad 
solny zalegający 300 metrów ppt, o 
powierzchni 1600 hektarów, sięgają-
cy 6 kilometrów w głąb ziemi. Sól jest 
dobrym przewodnikiem ciepła, dla-
tego wysad solny jest ogromnym za-
sobnikiem energii cieplnej, wielokrot-
nie przekraczający zapotrzebowanie na 
energię województwa łódzkiego. Ener-
gia wysadu solnego i wód go opływa-
jących może być wykorzystana za po-
mocą instalacji wiertniczych do prze-
kazywania na powierzchnię ciepła dla 
potrzeb produkcji prądu elektrycznego 
i ciepłej wody. Ten sposób pozyskania 
energii jest relatywnie tani i czysty, nie 
powodujący szkód w środowisku na-
turalnym. Wykorzystanie terenu ob-
jętego „Projektem Rogóźno” poprzez 
budowę ekologicznej elektrowni, bu-
dowę uzdrowisk i basenów termal-
nych jest zdecydowanie bardziej ko-
rzystne dla gminy i jej mieszkańców 
niż kopalnia węgla brunatnego. 

Bilans

Gmina to wspólnota mieszkańców. 
To oni są jej największym bogactwem. 
Łączą ich wspólne problemy, cele i 
działania, które powinny prowadzić do 
rozwoju gminy. Uruchomienie kopalni 
i elektrowni to zniszczenie tej wspólno-
ty. Wysiedlenie znacznej części miesz-
kańców doprowadzi do wielkich trage-
dii ludzkich.

Dla większości odszkodowania 
wypłacane za posiadane nieruchomo-
ści nie pozwolą im na ułożenie życia 
na tym samym poziomie co dotych-
czas. Pojawi się również olbrzymie 
zagrożenie bezrobociem dla rzeszy 
rolników pozbawionych swoich go-
spodarstw, a nieprzygotowanych do 
zmiany zawodu. Dla tych co zostaną 
to gehenna codziennego życia w są-
siedztwie kopalni i elektrowni, w zde-
gradowanym i zniszczonym środowi-
sku. To zagrożenie interesu prawnego 
wszystkich mieszkających i chcących 
zamieszkać na tym terenie.

Wpływy z działalności kopalni dla 
gminy Zgierz nie zrekompensują tych 
strat. Sąsiednie gminy nie skorzystają w 
ogóle, będą miały tylko problemy.

Dzięki wykorzystaniu zasobów bo-
gactw naturalnych w kierunku działal-
ności uzdrowiskowej i geotermii gmi-
na będzie się ciągle rozwijać, jej docho-
dy będą wzrastać, umocni się gminna 
wspólnota. Utrwali się wizerunek gmi-
ny przyjaznej, gwarantującej obecnym 
i przyszłym mieszkańcom oraz sąsied-
nim gminom bezpieczny, zrównoważo-
ny rozwój.
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 W gospodarstwie ojca zbudował kuź-
nię z drewnianych bali wiązanych w wę-
głach „na cap” (sposób łączenia drew-
na stosowany w dawnym budownictwie 
drewnianym).  Dwuspadowy dach był 
pokryty dachówką.  Wcześniej jednak po 
ukończeniu 16 lat rozpoczął naukę ko-
walstwa w Zgierzu u znanego i cenione-
go mistrza o nazwisku Brant. Po odby-
ciu stosownej praktyki (terminu) i kursu 
teoretycznego uzyskał tytuł mistrzowski. 
Na praktykę uczęszczał pieszo z Dzierżą-
znej do Zgierza, ok. 10 km. Po kilku la-
tach budynek kuźni przeniósł w pobliże, 
na plac gospodarstwa sąsiadów, w któ-
rym mieszkała jego przyszła żona. Tutaj 
kuźnia została rozbudowana. Posiadała 
dwa pomieszczenia i strych na poddaszu, 
gdzie nocowali pomocnicy zatrudnieni w 
warsztacie – młodsi bracia mistrza – Sta-
nisław i Piotr. Pomieszczenie dodatkowe 
służyło jako magazyn gospodarczy, a w 
dniach niepogody do podkuwania koni.                                                                                                                          
W okresie okupacji niemieckiej kuźnia 
cały czas funkcjonowała pomagając tak-
że przetrwać w trudnym okresie okolicz-
nym mieszkańcom, którzy dorywczo 
znajdowali tu możliwość zarobkowania. 
Oprócz typowych dla kuźni usług wy-
konywano tu lampy do oświetlenia tzw. 
karbidówki. Wieś przecież nie była ze-
lektry"kowana, a nafta do lamp nieosią-
galna. Stałymi pracownikami wówczas 
byli: Józef Bartczak i Władysław Gumiń-
ski ze Zgierza. Z nakazu Niemców, ko-
wal musiał także pracować dwa dni w ty-
godniu w przyfolwarcznej kuźni w ma-
jątku Jasionka oddalonym o 5 km od 
Dzierżąznej, gdzie dochodził pieszo. W 
1946 roku kuźnia po raz kolejny zmie-
niła swoje miejsce, przeniesiona zosta-
ła o kilkadziesiąt metrów dalej na ziemię 
wniesioną z wianem ślubnym przez żonę 
Jana – Annę. Teraz Kociszewscy byli już 
na swoim.  Niezwłocznie warsztat kowal-
ski został rozbudowany na większy – mu-
rowany. Pozostawiono dach dwuspado-
wy pokryty odzyskaną dachówką.  Do-
budowano drugie pomieszczenie pozwa-
lające na pracę w dnie niepogodne. W ta-
kim stanie kuźnia przetrwała do dzisiaj. 
Mistrz Jan Kociszewski w okresie 50–ciu 
lat pracy w rzemiośle wyuczył 4 czelad-
ników kowalstwa. Byli to: Kazimierz Ja-
siulak ze Słowika, Jan Kaczmarek z Bia-
łej, Stefan Kociszewski – syn brata kowa-
la Stanisława - który do dzisiaj prowa-
dzi własny warsztat ślusarsko-kowalski w 
Grotnikach na Duraju. 

Rodzinny warsztat Kociszewskich w 
okresie najlepszego rozkwitu angażował 
nie tylko uczniów z zewnątrz.  Jan Ko-
ciszewski zachęcał do kowalstwa swoich 
pięciu synów, którzy wykonywali pra-
ce pomocnicze w okresie wolnym od na-
uki, zwłaszcza w czasie wakacji . Bernard, 
Wojciech, Jan, Jakub i Grzegorz wiele się 
nauczyli pomagając ojcu . Ostatnim cze-
ladnikiem , który zdobył zawód z upraw-
nieniami jest Grzegorz Kociszewski, naj-
młodszy syn mistrza Jana, który odzie-
dziczoną po ojcu kuźnię prowadził od 
1975 do 1995 roku. 

Kuźnia wiejska wytwarzała z meta-

lu wszystko co było potrzebne mieszkań-
com w okolicy. Powstawały tu narzędzia do 
uprawy ziemi, niezbędne w gospodarstwie 
wiejskim. Wyrabiano bramy, zawiasy, zam-
ki, okucia do wozów, bryczek, sań, krzy-
że nagrobne, do kapliczek przydrożnych, 
elementy metalowe do konstrukcji drew-
nianych. Warto dodać, że istniejące kuź-
nie w pobliskich wsiach: w Białej, Rogóź-
nie, Ciosnach, Słowiku, czy Emilii świad-
czyły podobne usługi nie stanowiąc dla sie-
bie specjalnej konkurencji. Nieźle egzysto-
wały, bo pracy nie brakowało. Tętniąca ży-
ciem od świtu do nocy kuźnia oprócz pod-

stawowej funkcji warsztatu rzemieślnicze-
go była siłą rzeczy miejscem spotkań miesz-
kańców okolicznych wsi i przejezdnych, 
co sprzyjało kontaktom, wymianie infor-
macji, wreszcie zwykłym rozmowom to-
warzyskim. Tu przychodził „swój do swe-
go i po swoje”. Rozwój produkcji fabrycz-
nej, elektry"kacja i mechanizacja w II 
poł. XX wieku spowodowały upadek ko-
walstwa.  Z biegiem czasu kuźnia ogra-
niczyła się do podkuwania koni i repera-
cji drobnych narzędzi rolniczych. Zawód 
kowala, jak wiele innych, zaczął zanikać. 
Tak też się stało z kuźnią rodzinną Ko-
ciszewskich w Dzierżąznej. Na szczęście 
zachowany budynek z podstawowym 
wyposażeniem i narzędziami kowalski-
mi pozwolił w 2002 roku kuźnię reakty-
wować w celu edukacyjnym i turystycz-
nym. Taką też funkcję spełnia dziś Stara 
Kuźnia w Dzierżąznej będąc jedną z wie-
lu atrakcji Programu Edukacji Regional-
nej przygotowanego dla turystów przez 
Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi 
Zgierskiej. Turyści poznają tu wyposaże-
nie tradycyjnej kuźni i narzędzia kowal-
skie, ale przede wszystkim uczestniczą w 
mistrzowskim pokazie kucia podkowy w 
wykonaniu autentycznego kowala Grze-
gorza  Kociszewskiego, którego kunszt 
umiejętności formowania młotkiem roz-
grzanego do białości metalu   wzbudza 
powszechne zainteresowanie i zachwyca.

W 2008r. Stara Kuźnia jako atrak-
cyjny element Programu Edukacji Re-
gionalnej pod nazwą „Wozem drabi-
niastym przez wieś śladami tradycji, gi-
nących zawodów i umiejętności w go-
spodarstwach agroturystrycznych” bra-
ła udział w dwóch projektach realizo-
wanych przez Fundację Rozwoju Gmin 
„PRYM”: „Między beznadzieją a sukce-
sem” oraz „Szkoła rzemiosł” - pokazowe 
warsztaty kowalskie z udziałem młodzie-
ży gimnazjalnej z gmin objętych terenem 
działania fundacji. Projekty były "nanso-
wane przez Fundację Fundusz Współpra-

cy przy udziale środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach inicja-
tywy wspólnotowej EQUAL oraz przez 
Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach 
POKL. W efekcie współpracy w realiza-
cji projektów kuźnia zyskała nowy wize-
runek. Otrzymany materiał (deski, far-
by) pozwolił zmienić wygląd zewnętrzny 
budynku kuźni przy ogromnym zaanga-
żowaniu Grzegorza Kociszewskiego i jego 
rodziny.  Nakład pracy i własnych środ-
ków zmienił Starą Kuźnię wewnątrz i na 
zewnątrz, przygotowując ją w ten sposób 
do udostępnienia stałej ekspozycji narzędzi 
i wyrobów kowalskich.  Można tu obejrzeć 
typowe dla kuźni palenisko, kowadła, ze-
staw młotów, liczne przecinaki i kształtow-
niki, bormaszynę, zestaw przyborów do ku-
cia koni i niektóre wyroby kowalskie.

 Ważnym elementem nowego wyglądu 
Starej Kuźni jest estetycznie wykonana ta-
blica informacyjna, której treść przypomi-
na historię wsi i dzieje kuźni. Tak przygoto-
wany produkt turystyczny, znany w regio-
nie łódzkim, przyciąga turystów zarówno 
atrakcją udziału w pokazie kucia podkowy 
jak i zewnętrzną estetyką małej architektu-
ry, położonej przy agroturystycznym szla-
ku rowerowym (zielonym) i szlaku pieszym 
PTTK. Zbigniew Hauke

Treść artykułu powstała w oparciu o in-
formacje udzielone przez Wojciecha i Ber-
narda Kociszewskich

Na obszarze działania Fundacji „Prym” jest zaledwie kilka takich pereł. Każda z gmin 
ma co najmniej jedną.
Skromne są to obiekty. Nie imponują ani rozmiarami, ani nie oślepiają blaskiem, a prze-
cież stanowią wartość nieocenioną zarówno jako zabytki architektury jak i miejsce kul-
tu religijnego. 
Oczywiście! Czytelnicy domyślają się że chodzi o drewniane kościoły.
Cudem przetrwały do naszych czasów, chociaż rodowód najstarszego z nich wywodzi się 
aż z XVII wieku. Ileż mogłyby opowiedzieć, gdyby nie były niemymi tylko świadkami 
historii. Oparły się tylu wojnom, kataklizmom przyrody, nieustannie trwającemu pro-
cesowi korozji biologicznej, destrukcji wywołanej czynnikami klimatycznymi, wreszcie 
działaniu ognia, a co najboleśniejsze, także i bezmyślnemu działaniu samego człowieka.
Pewno, że czuwała nad nimi boska opatrzność wspomagana jeszcze pieczołowitą troską 
oraz o!arnością para!an i kapłanów.
Dzisiaj, kiedy walory piękna i charakter narodowy drewnianych kościołów zostały doce-
nione, również i państwo otoczyło nad nimi opiekę konserwatorską.
Szkoda tylko, że przeważnie ogranicza się ona do oznakowania zabytku tabliczką 
„obiekt chroniony”. Stąd stan techniczny czterech naszych kościołów został uznany za do-
bry. Pozostałe dostały ocenę dostateczną.
Silne kiedyś było przywiązanie wiernych do drewnianego kościoła. Wynikało ono rów-
nież z przesłanek religijnych. W dawnych  bowiem czasach funkcjonowało przekonanie, 
że drewniana architektura szczególnie świadczy o miłości do Boga, bo przecież na drze-
wie krzyża dokonało się zbawienie. Drzewo było poza tym powszechnie dostępne i łatwe 
w obróbce. Pod siekierą sprawnego cieśli było zarazem surowcem i spoiwem. Ściany świą-
tyni potra!ł on  zbudować bez użycia choćby jedynego gwoździa. Inwencję twórczą, wy-
obraźnię artystyczną i pomysłowość ówczesnych budowniczych, przeważnie wiejskich cie-
śli, widać na przykładzie kościołów znajdujących się w naszych gminach.
Wszystkie one składają się w zasadzie z takich samych dwóch podstawowych elemen-
tów klasycznego kościoła katolickiego, z prostokątnej nawy i wyższego, wielobocznego za-
mkniętego prezbiterium. Ale ileż w nich zróżnicowań zarówno w oryginalnych rozwią-
zaniach konstrukcyjnych, jak i w bogactwie detali dekoracyjnych, nie mówiąc już o wy-
posażeniu i ornamentyce wnętrza.
Szczególnie cennym walorem drewnianych kościółków był, poza samym tworzywem, do-
skonałymi proporcjami, ich pełen prostoty kształt architektoniczny, który tak naturalnie 
wkomponował się w krajobraz wsi i środowisko przyrodnicze.
Gdy widzimy nasz kościół usadowiony w wieńcu lip czy kasztanowców, zdaje się on jakby wy-
rastać z nasze rodzinnej ziemi, jak otaczające go drzewa, jak rząd topól towarzyszących dro-
dze, ciemniejący opodal las. Właśnie to zharmonizowanie z krajobrazem tak prostymi środ-
kami, opartymi na tradycji, nadaje drewnianym 
kościołom ludowy i narodowy charakter. Sakral-
ne budowle drewniane zachowały przez wieki 
niezmienne typowo polski styl, długo nie podda-
jąc się modom architektonicznym Zachodu, a 
jeśli już przyjmowały niektóre cechy gotyku czy 
baroku, to nie w kompleksowych założeniach, 
lecz ograniczając się do detali ornamentowych.
Dzięki tej odporności na zewnętrzne wpły-
wy zachowały one walor oryginalności i 
urzekają nieodpartym urokiem każde pol-
skie oczy oraz fascynują specjalistów i cu-
dzoziemskich turystów. W dobie intensyw-
nego rozwoju budownictwa stały się re-
liktem dawnej zabudowy polskiej wsi, tej 
drewnianej, budowanej w zrąb, krytej sło-
mianą strzechą lub gontem, które niemal 
zupełnie i bezpowrotnie zniknęła z pejza-
żu naszych stron. Można ją dzisiaj oglą-
dać tylko w skansenie.
W związku ze wspomnianym już rozwo-
jem budownictwa nad naszymi drewnianymi 
kościółkami wisi niebezpieczeństwo zagłady. Może nim być ambicja para!an zbudowa-
nia świątyni nowoczesnej, na miarę XXI wieku, z żelaza, betonu i szkła, obszernej, wid-
nej, z klimatyzacją, oraz o takim śmiałym kształcie architektonicznym i rozwiązaniem 
wnętrza, którego pozazdrościłaby cała bliższa i dalsza okolica. Realizacja takich ambi-
cji para!an będzie wyrokiem śmierci dla zdradzonego i opuszczonego, drewnianego ko-
ścioła. Ten pozostawiony nakazem konserwatora lub nawet i z przywiązania samych pa-
ra!an, nie użytkowany, stanie się tylko atrapą skazaną wcześniej, czy później, na zagła-
dę. A strata byłaby to niepowtarzalna, przede wszystkim duchowa, bo zubożająca doro-
bek kulturowy stuleci, ale także i materialna, gdyż gmina, region, kraj cały straciłby cen-
ny produkt turystyczny.
Nie bez pewnego oporu przychodzi mi stosowanie nomenklatury handlowej wobec dzieła 
bardziej ducha niż rąk i nazywanie go towarem, ale przecież sam jestem turystą, a chcąc 
nie chcąc, przyszło mi żyć w tak skomercjalizowanym świecie, gdzie nieomal o wszystkim 
decyduje prawo popytu i podaży.
P.S. Właśnie przeżywamy stan zagrożenia jednej z pereł drewnianej architektury sakral-
nej na terenie gminy Zgierz. Wielka dziura, którą chcą tam wykopać górnicy z KWB 
„Adamów”, pochłonęłaby jeden z najcenniejszych kościołów naszej prymowska kolekcji. 
Kościół w Giecznie jest niewątpliwie najbardziej okazałym. To nieomal katedra z trze-
ma nawami i pięcioma ołtarzami.  3*"%(69"5&;!B*1:"-
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Kronika policyjna
  8 lutego. W miejscowości Truskawiec, 

gmina Wartkowice,  doszło do kolizji w 
wyniku której dachował samochód. Za-
trzymano trzech mężczyzn: 38-latka, 
31-latka i  50-latka. Wszyscy mieli ponad 
dwa promile. Nikt z zatrzymanych nie 
przyznawał się do prowadzenie pojazdu.

  16 lutego. Jedna osoba w szpitalu, 
pięć rozbitych samochodów i nietrzeźwy 
26-latek próbujący wszelkimi możliwymi 
sposobami uniknąć odpowiedzialności. 
To bilans kolizji drogowej, do której do-
szło około godziny 20 przed przejazdem 
kolejowym w gminie Łęczyca. 

  16 lutego. Siedemdziesięciodwulat-
ka z gminy Łęczyca próbowała wynieść 
ze sklepu artykuły spożywcze o wartości 
54 zł 53 gr. Starsza pani została ukarana 
mandatem karnym w wysokości 100 zło-
tych. 

  21 lutego. Około godziny 16 w miej-
scowości Wypychów, gmina Zgierz, 
funkcjonariusze zatrzymali do kontro-
li ciągnik rolniczy ursus. Kierujący nim 
38-latek miał w organizmie ponad 2,5 
promila alkoholu. Mężczyzna miał pra-
womocny zakaz kierowania pojazdami 
mechanicznymi. 

  23 lutego. W Dabrówce Wielkiej, 
gmina Zgierz, 29-latek kierując vw pod-
czas wykonywania manewru wyprzedza-
nia uderzył w bok renaulta które dacho-
wało. Kierowca i pasażer zostali przewie-
zieni renault do szpitala w Zgierzu.

  24 lutego. Po godz. 17 na drodze w 
Wichrowie, gmina Łęczyca, doszło do 
wypadku drogowego w wyniku, którego 
śmierć na miejscu poniósł pieszy potrą-
cony przez kierowcę nissana navary.  

  26 lutego w  komisariatach powia-
tu zgierskiego był dniem udzielania po-
rad   o)arom przestępstw. Dyżurowały 
policjantki zajmujące się prewencją kry-
minalną oraz prowadzące dochodzenia  
i śledztwa.  !"#$%&'()**
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Klub działa na terenie gminy 
Zgierz od 1949 roku. Obecnie roz-
grywa mecze piłki nożnej o mi-
strzostwo B klasy seniorów w gru-
pie I łódzkiej.
Klub dysponuje pięknie położonym, 
pełnowymiarowym boiskiem. Dzięki 
wsparciu władz gminy i zaangażowa-
niu członków LKS-u, z roku na rok 
poprawia się infrastruktura obiektu.
Drużynę stanowią zawodnicy z tere-
nu gminy i miasta Zgierz, głównie 
uczniowie i studenci. Sprawne funk-
cjonowanie Klubu ułatwiają nam 
niezawodni i zawsze życzliwi sponso-
rzy – Bank Spółdzielczy w Zgierzu, 
Firma Delia Cosmetics, Firma Juni-
kost, Ireneusz Tworski i inni. Opiekę 
medyczną zapewniają: pani dr Mał-
gorzata Kotkowska i mgr Jolanta Mi-
chalska. 
W przerwie zimowej drużyna LKS 
„Dąbrówka” wzięła udział w wielostre-
fowym halowym turnieju piłki nożnej 
o puchar Prezesa Zgierskiego Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 
Rozgrywki trwały od listopada 2008 
do lutego br. Za sukces uważamy do-
tarcie do pół)nału. Niestety, po po-
tyczkach z silniejszymi zespołami, osta-
tecznie zajęliśmy w turnieju IV miejsce. 
Udział w tej rywalizacji był dla nas bar-
dzo cenny – zawodnikom pozwolił za-
chować formę i zadbać o kondycję )-
zyczną, a zarządowi sprawdzić ekspe-
rymentalne ustawienia piłkarzy przed 
zbliżającą się rundą wiosenną.
Niżej zamieszczamy terminarz roz-
grywek na okres od kwietnia do 
czerwca 2009 roku:
?%>&#0/K#,%H%i$[%MP*OI&>,%H%$[%d1/,%eI(j%
F'(C2%@4233

@E%>&#0/K#,%H%i$[%MP*OI&>,%H%:$[%$=,&0OI&%
__%%F'(C2%@4233
D7%>&#0/K#,%H%i$[%MP*OI&>,%H%$[%"'1,%
S,O,(CL<=>,%%F'(C2%@?233
@3%B,J,%H%i$[%MP*OI&>,%H%i$[%[,C,K%
!)+CK#0&%%F'(C2%@?233
@6%B,J,%H%!#=#,%SLFOL%H%i$[%MP*OI&>,
D4%B,J,%H%i$[%MP*OI&>,%%H%%i$[% #,KI&%F'(C2%
@?233
5@%B,J,%H%W0/B,K%eI(j%Hi$[%MP*OI&>,%
6%+C0O&+,%H%i$[%MP*OI&>,%H%$!%A'OK,('%eI(j%
F'(C2%@?233
@5%+C0O&+,%%H%$!%n#+/'O#,%eI(j%g%i$[%
MP*OI&>,%2
Kadrę drużyny na rundę wiosen-
ną sezonu 2008/2009 stanowią: Jan 
Adamczyk, Mariusz Bardłowski, 
Michał Cyniak, Kamil Domański, 
Kamil Gortat, Marek Gortat, Łu-
kasz Kornacki, Adrian Kosmalski, 
Kamil Kozicki, Robert Kulesza, Ar-
kadiusz Majchrzak, Karol Osiecki, 
Andrzej Pawlak, Daniel Tworski, 
Jacek Tworski, Paweł Jaskólski.
W zarządzie Klubu pracują: Marek 
Gortat (prezes), Remigiusz Kacz-
marek (wiceprezes), Piotr Amsolik 
(skarbnik), Daniel Tworski (sekre-
tarz), Ireneusz Tworski, Krzysztof 
Kosiewicz (trener).
Na koniec pragniemy serdecznie zaprosić 
wszystkich miłośników sportu, a zwłasz-
cza piłki nożnej, na nasze spotkania, któ-
re rozgrywamy na boisku w Dąbrówce 
Sowice przy ul. Ogrodowej 32.
Korzystając z okazji składamy gorą-
ce podziękowania wszystkim osobom 
nam życzliwym: Kibicom, Sponso-
rom, Opiece medycznej. Bardzo się 
cieszymy, że jesteście Państwo w gro-
nie naszych przyjaciół.

********6&$)0*7#$8&8

 !"#A%'BC)
Zarząd LKS Sarnów informuje, że me-
cze o mistrzostwo łódzkiej klasy A gru-
pa I w sezonie 2008/2009 (runda wio-
senna), których jesteśmy gospodarzami 
zostaną rozegrane na stadionie przy uli-
cy Łęczyckiej 3 w Dalikowie.
34234%a='*'/,b%F'(C2%@7%g%C%9T/OC0K>P%cL+-10&
@82342%a='*'/,b%F'(C2%@7%g%C%$[%RQSde%eI(j
3D23?2%a='*'/,b%F'(C2%@6%g%C%i$[%RQSde%
!,OC)+C0&
3E23?%a='*'/,b%F'(C2%@6%g%C%i$[%RQi_$%['*#0<
D523?%a='*'/,b%F'(C2%@6%g%C%A[%n_$ARQ_U%QP*#0<
37237%a='*'/,b%F'(C2%@6%g%C%cTOC,%!,&1#>'&#+0
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Skład: Karol Łuczak, Kamil Stegliń-
ski, Krystian Pietrzak, Sławomir Jur-
czyk, Andrzej Opas, Sebastian Kac-
przak, Marcin Gawęda, Maciej Gawę-
da, Michał Czapliński, Bartosz Jesio-
nowski, Tomasz Jóźwiak, Daniel Raj, 
Łukasz Raj, Kamil Andrzejczak, Grze-
gorz Stegliński, Radosław Sobór, Prze-
mysław Śnieg, Dominik Wyrzykowski.
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo 
seniorów A klasy, gr. III seniorów w 
rundzie wiosennej 2008/09 na stadio-
nie w Śliwnikach, gmina Parzęczew:
K#0(C#01,.%?%>&#0/K#,.%F'(C2%@4G33%g%C%:i$[%
c0(1K'
K#0(C#01,.%@E%>&#0/K#,.%F'(C2%@4G33%g%C%i$[%
 ,1#K,%!#P/0>
K#0(C#01,.%5%B,J,.%F'(C2%@4G33%g%C%i$[%[N,O/,%
i0;B#0OC2

Zamek Skotniki jest zespołem B-
klasowym, rozgrywa spotkania w 
grupie: Łódź II. 
Po rundzie jesiennej (4 miejsce) za-
rząd ma nadzieje udanej walki wiosną 
o miejsca premiowane awansem do 
A-klasy. W klasy)kacji króla strzel-
ców drużyny prowadzi Maciej Me-
lasa z pięcioma tra)eniami na kon-
cie, a najlepiej asystującym graczem 
okazał się Maciej Kowalczyk. Począ-
tek rundy rewanżowej inaugurujemy 
w niedzielę 19 kwietnia. Obecnie ze-
spół jest w trakcie przygotowań, jak 
na razie rozegraliśmy dwa spotkania 
sparingowe niestety oba przegrane z 
LKS Rosanów 3:7 oraz Gra-Lech Jor-
danów 0:3. 

Najbliższe mecze sparingowe:
8235%S,B0>%[>'/K#>#%g%"'1,%S,O,(CL<=>,%F'(C2%
@@G33
@?235%%n#+/'O#,%QP*#0<%g%S,B0>%[>'/K#>#
DE235%i$[%MP*OI&>,%g%S,B0>%[>'/K#>#
Kadra na wiosnę: (choć jeszcze może 
się zmienić): G. Heinzel, M. Krawiec 
vel Krawiecki, M. Blewąski, M. Bo-
gusławski, R. Blewąski, R. Góralczyk, 
A. Bagrodzki, P. Kapuściński, D. Gaj-
dziak, A. Czapliński, A. Sienkiewicz, 
R. Hampel, K. Ratajczyk, M. Kowal-
czyk, P. Terebiński, A. Ślęzak, D. Pio-
trowski, K. Misiak, B. Kadłubowski
Runda Wiosna 2009
@E2342%aMP*OI&>,b%S,B0>%[>'/K#>#%H%^C,OK#%
[B,O(C0&%%F'(C2%@@233 

D72342%aMP*OI&>,b%i$[%:#0+CK'%H%S,B0>%
[>'/K#>#%F'(C2%@@G33
Aktualna tabela:
@%i$[%__%:,\>I&0>% 6% ?@@% @6%H%@5% @7
D%[/OTF,%M'*#0=C>I&%% 6%% 4@D%% @E%H%@3%% @5%
5%WTO,F,K%[&)(I&%% 6%% 4@D%% @7%H%@7%% @5
4%S,B0>%[>'/K#>#%% 6%% 435%%@7%H%@3%% @D

?%[/,O/%[C+C,&#K%% 6%% DD5%% D@%H%@6%% 8
7%i$[%:#0+CK'%% 6%% D@4%% @5%H%@E%% 6
6%^C,OK#%[B,O(C0&%% 6%% D@4%% @5%H%@4%% 6
8%k0K#o%"PFOL%% 6%% @@?%% @@%H%D4%% 4
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W czasie przerwy zimowej bierze-
my udział w halowych rozgrywkach 
„Hal-Kop 08/09” na obiekcie zgierskie-
go MOSiR-u. Po pierwszej rundzie za-
jęliśmy piąte miejsce w grupie promu-
jące w drugiej fazie grą w 1 lidze. W 
pierwszy spotkaniu 1 ligi niestety ule-
gliśmy faworytowi rozgrywek Terma-
rowi 3:8. Najlepszym strzelcem druży-
ny jest Grzegorz Polasiński - 20 goli, a 
najlepiej asystującym Adam Czapliń-
ski – 10 asyst.

.%J'%5G%F87.4?5<HI<=K
Przemysław Sielski, (LKS Rosanów), 
Andrzej Bagrodzki (Zamek Skotni-
ki), Adam Czapliński (Zamek Skot-
niki), Krzysztof Misiak (Zamek Skot-
niki), Maciej Kowalczyk (Zamek 
Skotniki), Grzegorz Polasiński (LKS 
Rosanów), Grzegorz Heinzel (Zamek 
Skotniki), Michał Bogusławski (Za-
mek Skotniki), Andrzej Ślęzak (Za-
mek Skotniki), Krzysztof Borkow-
ski (niezrzeszony), Marcin Matusiak 
(Start Szczawin), Dariusz Piotrow-
ski (Zamek Skotniki), Adam Sienkie-
wicz (Zamek Skotniki), Rafał Ham-
pel (Zamek Skotniki), 
_n%$'10J>,%8235%S,B0>%[>'/K#>#%H%^,1('%@EGD3 
n%$'10J>,%@4235% 0*01B,O>%g%S,B0>%[>'/K#>#%
@EG33 
n_%$'10J>,%@?235%S,B0>%[>'/K#>#%H%!O'&0K/%@8G43 
n__%$'10J>,%DD235%!d$UR%g%S,B0>%[>'/K#>#%@8G53 
n___%$'10J>,%D8235%S,B0>%[>'/K#>#%H% UA%@6G43 
_p%$'10J>,%4234%^,==#'N0,%g%S,B0>%[>'/K#>#%
@6G532
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Uczniowie ZS w Dalikowie biorą czyn-
ny udział we wszystkich zawodach orga-
nizowanych na szczeblu powiatowym. 
W dniach 17-18 lutego chłopcy z gim-
nazjum wzięli udział w zawodach pił-
ki koszykowej (Uniejów). Naszym naj-
większym sukcesem w roku szkolnym 
2008/09 było zdobycie II miejsca w Ha-
lowej Piłce Nożnej w kategorii gimna-
zjum. W czasie ferii zorganizowano w 
naszej szkole Gminne Zawody w Tenisa 
Stołowego w kategoriach: klasy IV - VI 
SP, I - III GIM i starsi. Zwycięzcy otrzy-
mali puchary, dyplomy i nagrody rzeczo-
we. W ramach dodatkowych zajęć spor-
towych w czasie ferii zorganizowano tak-
że wyjazdy na łyżwy do Łodzi i na basen 
do Aleksandrowa Ł. Dodatkowe zajęcia 
(SKS) odbywają się trzy razy w tygodniu.  

Terminarz rozgrywek:
%%%%?%>&#0/K#,%g%K#0(C#01,.%F'(C2%@7G33%H%i$[%ROC0\%
!,OC)+C0&%H%i$[%ROC0\%!#P/>'&#=>'%%%%%%%%%%%
@3a@@b%>&#0/K#,%g%='*'/,%aN#P/0>b%H%$[%ROC0\%eI(j%
H%i$[%ROC0\%__%!,OC)+C0&
@E%>&#0/K#,%H%K#0(C#01,.%F'(C2%@6G33%H%i$[%ROC0\%__%
!,OC)+C0&%H%S,&#=C,%__%QCFI&%%%%%%%%%%%%%%%%
D7%>&#0/K#,%g%K#0(C#01,.%F'(C2%@6G33%H%i$[%ROC0\%
__!,OC)+C0&%%H%i$[%RO1#>%['*#0<%%%%%%%%%%%%%%%%
Da5b%B,J,%g%='*'/,%aK#0(C#01,b%H%i$[%[,OKI&%%H%
i$[%ROC0\%__%!,OC)+C0&%
@3%B,J,%H%K#0(C#01,.%F'(C2%@6G33%H%i$[%ROC0\%__%
!,OC)+C0&%H%['>I\%iT/'B#0O=>%%%%%%%%%%%%%%%%
@7%B,J,%H%='*'/,%H%A[%n#+/'O#,%QP*#0<%H%i$[%
ROC0\%__%!,OC)+C0&%%%%%%%%%%%%%
D4%B,J,%g%K#0(C#01,.%F'(C2%@6G33%H%i$[%ROC0\%__%
!,OC)+C0&%H%:$[%$=,&0OI&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
53%B,J,%g%='*'/,%H%:i$[%cTOC,%!,&1#>'&#+0%H%
i$[%ROC0\%__%!,OC)+C0&%%%%%%%%%%%%%
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!,OC)+C0&%H%_=>O,%M'*O'<%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Trener: Marek Łuczak
Kierownik drużyny: Dariusz Wiliń-
ski
Zawodnicy: Paweł Jakoniuk, Ryszard 
Świątkowski, Krzysztof Kaźmierczak, 
Andrzej Wydra, Krzysztof Stasiak, 
Mateusz Kunka, Damian Bąk, Mar-
cin Cieślak, Bartosz Fiutowski, Bartło-
miej Grabowski, Arkadiusz Zylak, Da-
riusz Mikulski, Mateusz Gagat, Grze-
gorz Sadowski, Adam Niedźwiedź, Ka-
mil Olczyk, Krzysztof Stachyra, Zbi-
gniew Henzler, Robert Woźniak, Pa-
weł Komar.
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Terminarz spotkań u siebie IV ligi w 
rundzie wiosennej 2009:
D@235.%='*'/,%F'(C2%@?G33%%g%C%U=/OP%S(TKL%
34234.%='*'/,%%F'(C2%@7G33%g%C%:,1%:,C%:,10&#+0
@8234.%='*'/,%F'(C2%@7G33%g%C%$[%!,O,(Lf
D?234.%='*'/,%F'(C2%@6G33%g%C%!'F'K#P%e,=>%
$'1TBK,
3E23?.%='*'/,%F'(C2%@6G33%g%C%"\I>K#,OC0B%
S01I&
@723?.%='*'/,%F'(C2%@6G33%g%C% $!%SF#0OC
D523?.%='*'/,%F'(C2%@6G33%g%%C%n#=0B%D336%
[>#0OK#0&#+0
5323?.%='*'/,%F'(C2%@6G33%g%C%!#1#+P%!OC0(*IOC
@3237.%;O'(,%F'(C2%@6G33%g%C%S,&#=CP%QCFI&

Trener: Dariusz Podolski
Asystent: Krzysztof Janicki
Kierownik: Zbigniew Różycki
Zawodnicy: Michał Zawadzki, Se-
gun, Krzysztof Bartosik, Krystian 
Głodek, Krzysztof Janicki, Ja-
kub Kiełbasa, Tomasz Leśniewski, 
Krzysztof Nowakowski, Tomasz 
Brzeski, Tomasz Charuba, Alek-
sander Olczyk, Yomy Abayomy, 
Adam Idczak, Mateusz Kolasa, Mi-
chał Zuchniewicz, Damian Krawc-Damian Krawc-
zyk, Damian Ciesielski, Piotr Pajor, 
Michał Giecel, Michał Grzywacz, 
Łukasz Kumur, Mateusz Gieraga, 
Kamil Łuczak, Jacek Błaszczuk, 
Hubert Pisera, Grzegorz Itczak, 
Grzegorz Mędra, Ivo Ten, Jarosław 
Witon.

 !"#,4>%BC)
Trwa przerwa zimowa w rozgrywkach 
ligi okręgowej seniorów. Piłkarze LKS
-u Rosanów przygotowują się do roz-
grywek trenując na własnych obiektach 
a także na hali:
Q'=,KI&%g%n#+/'O#,%QP*#0<%DHD
Q'=,KI&%g%S,B0>%[>'/K#>#%6H5
Q'=,KI&%g%n#+/'O#,%eI(j%7H@
Q'=,KI&%g%"\I>K#,OC%SF#0OC%3HD
W styczniu zawodnicy LKS-u Rosanów 
brali udział w zawodach o Puchar Starosty 
Powiatu Zgierskiego. Ostatecznie zajęliśmy 
czwarte miejsce. Wyniki: Rosanów – Orzeł 
Parzęczew 2-1, Rosanów – Zamek Skotni-
ki 1-0, Rosanów -  Boruta Zgierz 0-3. W 
swojej grupie zespól zajął drugie miejsce. W 
meczu o trzecie miejsce Rosanów uległ IV 
ligowej Borucie Zgierz dopiero w rzutach 
karnych. W regulaminowym czasie gry 
był wynik 3-3 w rzutach karnych Rosanów 
przegrał 1-3. Najlepszym strzelcem turnieju 
został wybrany min. zawodnik  LKS-u Ro-
sanów Marcin Pytlowski. 
Po rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 ze-
spół jest na 15 miejscu w tabeli. W 18 me-
czach zespół zgromadził 19 punktów 4 razy 
wygrywając, 7 remisując i 7 razy przegry-
wając. Zespół strzelił 29 bramek a stracił 33. 
Prezes klubu Paweł Pietrzak: „W prze-
rwie zimowej dokonamy kilku znaczących 
wzmocnień, aby móc spokojnie utrzymać 
się w lidze. Nie chcemy powtórki z zeszłe-
go sezonu, kiedy to losy pozostania i spadku 
toczyły się do ostatniej kolejki. Dotychcza-
sowe sparingi pokazują, że będziemy mieć 
silniejszy zespół niż jesienią. Cieszy mnie 
duża ilość strzelonych bramek...”
Runda wiosenna:
%D@2352%Q'=,KI&%g%A]Q%RC'O>I&%F'(C2%@?
342342%Q'=,KI&%g%$$[%$'1T=C>#%F'(C2%@7
@@2342%Q'=,KI&%g%[/,O/%cOC0C#KL%F'(C2%@7
@82342%Q'=,KI&%g%[/,O/%eI(j%F'(C2%@7
DD2342%Q'=,KI&%g%iS[%M\T/I&%F'(C2%@6253
D23?2%Q'=,KI&%g%!'F'<%Q'FI&%F'(C2%@7
E23?%Q'=,KI&%g%Y0O%!'(()*#+0%F'(C2%@7
D523?2%Q'=,KI&%g% $[%D333%AT=CLK%F'(C2%@7                                                   
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Czekamy na fotogra!e lub zaproszenie: dorzeczy@gmail.com  
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Poziomo:
1) inaczej nieletni 8) miasto z jeżem 

w tle 9) sanki z kierownicą 11) najwyż-
szy wulkan w Europie 12) coś małego  
16) zasłona ... 17) kotlet 19) np. uro-
dzenia 21) menu 24) pierwszego dnia 
wiosny 25) teczka radnego 26) miejsco-
wość między Wartkowicami a Poddę-
bicami 28) paplanina teściowej 31) w 
dawnym wojsku starszy szeregowy 32) 
imię Mozarta

Pionowo:
2) dobra karta w ręku 3) ści-

ska stalówkę 4) zagadka 5) aparta-

ment na wsi 6) lubią to chłopaki 7) 
krzesło króla 10) złudzenie 11) ... z 
ziół do picia 13) gwiazdor kung-fu,  
14) inaczej kajet 15) bóg wojny 18) su-
per wyjątkowe 20) imię żeńskie 22) 
mała bruzda 23) często przed dyskote-
ką 27) zdradzony małżonek 29) opra-
wa dla wody 30) szpulką ze sznurkiem 
do zabawy.  !"

Zapraszamy do przesyłania do redak-
cji zdjęć swoich zwierzaków wraz z ich 
imieniem oraz zapraszamy do współpra-
cy osoby tworzące rebusy, zagadki, krzy-
żówki.
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Nadziewane Skrzydełka Lubień-
skie według wspólnego pomysłu dru-
hen Jadwigi Kamińskiej, Iwony Ko-
seckiej, Marii i Haliny Olczak, Joanny 
i Urszuli Sulima z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubieniu, gmina Łęczyca.
Składniki: 
2 kg średniej wielkości skrzydełek dro-
biowych
80 dag mięsa mielonego wołowo-wie-
przowego
50 dag pieczarek
2 jajka
4 łyżki bułki tartej 
2 średnie cebule 
3 łyżki mąki ziemniaczanej
3 łyżki masła
3 łyżki posiekanej natki pietruszki

sól, pieprz, przyprawa do drobiu.
Ze skrzydełek usunąć kości, dokład-

nie umyć, osuszyć, natrzeć przyprawa-
mi i odstawić na 3-4 godziny do lo-
dówki. Pieczarki umyć, zetrzeć na tar-
ce i przesmażyć w tłuszczu z posieka-
ną drobno cebulą. Następnie odcedzić i 
przestudzić. Mięso mielone wyłożyć do 
miski, dodać przygotowane pieczarki, 
tartą bułkę moczoną w mleku, mąkę 
ziemniaczaną, całe jaja, przesmażoną 
cebulę, natkę i przyprawy. Dokładnie 
wyrobić farsz i wypełnić nim skrzydeł-
ka. Ułożyć skrzydełka na blasze i wsta-
wić do upieczenia na półtorej godziny 
w temperaturze do 200°C.

Chętnie zamieścimy Państwa orygi-
nalne przepisy kulinarne.
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Nadziewane Skrzydełka Lubień- sól, pieprz, przyprawa do drobiu.

Przed wielu laty w naszej wsi żyła 
piękna i młoda pani o imieniu Jadwi-
sia. Była uroczą dziewczyną. Nie tyl-
ko piękną, ale wielce dobrotliwą. Po-
siadała bardzo duże gospodarstwo, o 
które musiała sama dbać. Jak moż-
na się domyślić, wiązało się to z wie-
loma zbyt ciężkimi dla młodej kobie-
ty obowiązkami. Jadwisia zdawała so-
bie sprawę z tego, że mieszkańcy wsi 
mają trudne warunki, które wynikały 
z panującej biedy. Nie lubiła patrzeć 
na to, jak inni cierpią, dlatego też po-
zwalała mężczyznom i kobietom ob-
rabiać pola, a zebrane plony zabierać 
do domów. Sobie zaś, zostawiała tylko 
niewielkie części. Wszyscy byli jej za 
to bardzo wdzięczni, a Jadwisia cie-
szyła się z tego, iż może pomóc swoim 
bliższym i dalszym sąsiadom, a także 
z tego, że jej ziemie nie marnowały się. 

W niedługim czasie kobieta doszła 
do wniosku, że rozdzieli pola pomię-
dzy wszystkich mieszkańców. Twier-
dziła, że im przydadzą się bardziej 
niż jej. Jak pomyślała, tak uczyniła. 
Radość i wdzięczność nie miały granic. 
Jednak szczęście nie trwało zbyt dłu-
go, ponieważ wkrótce po przydzieleniu 
ludziom ziem dziewczy-
na zmarła. 
Jej śmierć 
spowo-
dowa-
ła wiel-
ki smu-
tek wśród 
obdaro-
wanych. 
Nie-

długo po pogrzebie dobrodziejki na 
wsi rozpoczęły się spory i kłótnie po-
między mieszkańcami. Dotyczyły one 
granic przydzielonych im ziem. Jed-
ni chcieli wziąć choć część pól, a dru-
dzy całe. Wśród mieszkańców zapano-
wała wielka niezgoda. Kłótniom nie 
było końca. Mówi się, że mieszkań-
cy wioski ściągnęli na siebie gniew Ja-
dwisi. Przejawiał się on w postaci ma-
łych robaczków świecących w ciemno-
ści. Nazywano je świetlikami. Skupia-
ły się w miejscu, gdzie przebiegały sta-
re granice pól. 

Ludzie bali się wychodzić o zmroku z 
domów. Nigdy nie wiedzieli, co może im 
się przytra#ć i co może ich spotkać. W koń-
cu doszli do wniosku, że to prawdopodob-
nie Jadwisia prosi ich o przywrócenie wy-
znaczonych przez nią granic. Bojąc się 
sprzeciwu jej woli, postanowili, że zrobią 
właśnie tak, jak chciała kobieta. Gdy chło-
pi rozdzielili ziemie tak samo, jak zrobi-
ła to Jadwisia, świetliki przestały się poja-
wiać. Być może to cud, przypadek lub na-
prawdę znaki dawane przez dobrodziej-
kę. Cokolwiek to znaczyło, ludzie uznali to 
za po- uczenie przekazane im 

przez Jadwisię. 

Wtedy też mieszkańcy postanowili nazwać 
swoją wieś Jadwisinem na jej cześć i na 
znak, że od tej pory zobowiązują się szano-
wać jej wolę po wsze czasy.    
 Justyna Ciesonik     

W ubiegłym roku w Zespole Szkół w 
Wartkowicach zakończyła się realizacja 
pomysłu „Nie tylko wspomnienia łączą 
pokolenia”. Efektem było wydanie książ-
ki „W każdej legendzie ziarnko prawdy 
drzemie” wraz z powyższą historią. Praca 
powstała pod kierunkiem Grażyny Jań-
czyk.

Jeśli w waszej szkole, bibliotece, świe-
tlicy powstają legendy, bajki, opowia-
dania, wiersze lub samemu piszecie ta-
kowe - prosimy o kontakt: dorzeczy@ 
gmail.com
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go, ponieważ wkrótce po przydzieleniu 
ludziom ziem dziewczy-
na zmarła. 
Jej śmierć 
spowo-
dowa-
ła wiel-ll
ki smu-
tek wśród 
obdaro-
wanych. 
Nie-

przez Jadwisię. kowe - prosimy o kontakt: dorzeczy@
gmail.com

ry
su

n
ek

i M
a

łg
or

z
at

a 
Ł

u
n

ie
w

sk
a

 !"#$%&!'()*+,-'!.-,&#/+01! 

2(!.-,/+*+,-'!34/5-6#*4+

%7,&#834&#


