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W numerze:
Ogłoszenie o naborze
W terminie 14–31 maja można składać  
w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”
wnioski o przyznanie pomocy w ramach  
działania „Wdrażanie lokalnych strategii  
rozwoju”.

Walne zebrania OSP 
Dobiegają końca walne zebrania sprawozdawcze 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Dalików. Na jej terenie działa obecnie  
12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Pogrzeb legendy sportu
Kilka tysięcy osób wzięło udział w pogrzebie  
jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy  
– Włodzimierza Smolarka, który zmarł  
7 marca w wieku 54 lat w Aleksandrowie  
Łódzkim.

Wierzba energetyczna 
Z Tomaszem Maciaszczykiem z Podola  
(gm. Zgierz) o uprawie energetycznej wierzby 
krzewiastej rozmawia Małgorzata Klauzińska

Fundusz Sołecki
Parzęczewscy radni przyjęli uchwałę  
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy  
na 2013 rok funduszu sołeckiego. Za środki te 
można np.: zbudować plac zabaw dla dzieci,  
naprawić chodniki, posadzić drzewa, 
lub wyremontować wiatę przystankową.

List od królowej 
„Powodzenia w dniu 9 marca i wszystkiego 
najlepszego dla Waszej Szkoły” – takie życzenia 
przekazała uczniom aleksandrowskiego  
Liceum Ogólnokształcącego osobista sekretarz 
królowej Danii – Astrid Ruge 

Dzień Teatru... w przedszkolu
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola  
w Wartkowicach świętowały  
Międzynarodowy Dzień Teatru  poprzez udział  
w VI Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków 
Przedszkolnych „Kolorowa Scena” .

„Tour de Powiat”  
– drogami gminy Parzęczew 
19 maja 2012r. odbędzie się trzeci  
z czterech etapów maratonu rowerowego  
po ziemi zgierskiej o puchar Starosty  
Zgierskiego.

Z okazji 
nadchodzących 

Świąt Wielkanocnych 
składamy Wam, Drodzy Czytelnicy, 

życzenia miłości, 
która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, 
pokoju ducha, wiary w Boga i w Ludzi 

oraz umiejętności dostrzegania piękna tego świata. 

Władze Gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz, 
Zarząd Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” 

oraz Redakcja „Do Rzeczy”
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Zarząd Województwa Łódzkiego  
informuje o możliwości składania za pośrednictwem  

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

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

przyznania pomocy dla działań:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
„Różnicowanie w kierunku  
działalności nierolniczej”

„Odnowa i rozwój wsi”

„Małych projektów”,  
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom  

przyznania pomocy w ramach osi 3,  
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:  
od 14 do 31 maja 2012r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie,  

ul. Ozorkowska 3 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00. 

Wnioski należy składać w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu 
w wersji papierowej i elektronicznej  

(na informatycznym nośniku danych).

Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych działań:
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 115.850, 00 zł 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  
– 100.000,00 zł

„Odnowa i rozwój wsi” – 1.797.607,00 zł
„Małe Projekty” – 836.347,64 zł

Dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  i „Róż
nicowanie w kierunku działalności nierolniczej” preferowane 
będą operacje w wyniku których tworzone będą nowe miejsca pracy, 
szczególnie w branży turystycznej i usługach.

Dla działania „Odnowa i rozwój wsi” preferowane będą operacje 
z zakresu:

1 budowa, przebudowa remont lub wyposażenie obiektów pełnią-
cych funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne,

2 budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek 
rowerowych,szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji,

3 zakup towarów w celu kultywowania lokalnych tradycji,
4 związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie 
lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia 
ulicznego,

5 urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków,
6 budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej,
7 rewitalizacja zabytków i obiektów małej architektury, odnawianie 

lub konserwacja pomników historycznych i miejsc pamięci,
8 zakup i odnawianie charakterystycznych dla danego regionu lub 

tradycji budownictwa wiejskiego obiektów i ich adaptacja na cele 
publiczne,

9 budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowla-
nych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, 
w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub 
witryn,

10 odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych bu-
dynkach architektury sakralnej,

11 zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzysta-
nia ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości,

12 wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych 
w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeśli niemożliwe 
jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym 
do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1–11,

13 zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wielo-
letnich,

14 zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji,
15 koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem 

i realizacją operacji

Cenne znalezisko uświetni miej-
skie muzeum w Aleksandrowie Łódz-
kim, a przy okazji 190. rocznicę założe-
nia miasta, która przypada w tym roku. 
Mowa o odnalezionej, najstarszej jak 
do tej pory, mapie topograficznej wo-
jewództwa łęczyckiego, a więc okolic 
przyszłego Aleksandrowa z 1793 r,. 

– Gdyby powstała 25 lat później, był-
by na niej zaznaczony również Aleksan-
drów – mówi Rafał Kowalski z wydzia-
łu geodezji i gospodarki przestrzennej 
UM. – Replika mapy znajduje się w za-
sobach Uniwersytetu Łódzkiego i Archi-
wum Państwowego w Łodzi. Informacja 
o tym trafiła do nas dzięki aleksandro-
wianinowi – historykowi Tomaszowi 
Pietrasowi. Będziemy występować do 
obu tych instytucji o zgodę na wykorzy-
stanie mapy w naszych publikacjach i na 
stronie internetowej. W Bibliotece Uni-
wersytetu Łódzkiego jest też fragment 
rosyjskiej mapy topograficznej okręgu 
warszawskiego, tzw. trójwiorstówki, 
z lat 1872–1874. Ta mapa również bę-
dzie dla nas cennym nabytkiem. 

Obecnie Urząd Miejski w Aleksan-
drowie Łódzkim jest już w posiadaniu 
replik map z 1818  i 1821 roku. Pierw-

Dobiegają końca walne zebrania spra-
wozdawcze Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Dalików. Początek 
roku to dobry czas na podsumowanie 
roku ubiegłego i przedstawienie pla-
nów na przyszłość. 

Na terenie gminy Dalików działa 
obecnie 12 jednostek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Większość z nich to sto-
warzyszenia posiadające wpis do Kra-
jowego Rejestru Sądowego. Głównym 
celem OSP jest zapobieganie pożarom 
oraz branie udziału w akcjach ratow-
niczych. Do zadań jednostek należy 
również informowanie ludności o ist-
niejących zagrożeniach i sposobach 
ochrony przed nimi. OSP prowadzi tak-
że działalność kulturalno-oświatową, 
uświetniając swoją obecnością uro-
czystości oraz udostępniając miesz-
kańcom świetlice wiejskie.

Dysproporcje w wyposażeniu po-
między poszczególnymi jednostkami 
są bardzo duże. – Większość sprzętu, 
jakim dysponują Ochotnicze Straże Po-
żarne, jest niestety bardzo wyeksploa-
towana i wymaga ciągłych remontów 
– przyznaje Karol Arkusz, który corocz-
nie prowadzi inwentaryzację jednos-
tek OSP z gminy Dalików – Do najlepiej 
wyposażonych należą OSP w Dalikowie 
oraz OSP w Krzemieniewie, działają-

ce w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym. System KSRG został utwo-
rzony w celu ochrony zdrowia, mienia 
i środowiska. Jest on spójnym układem 
wiążącym ze sobą podmioty ratowni-
cze w taki sposób, aby możliwe było 
sprawne i szybkie niesienie pomocy. 
Jednostki z gminy Dalików włączone 
do systemu kilka razy w roku biorą 
udział w manewrach organizowanych 
przez Komendę Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Poddębicach. 
Poddawane są również systematycznej 
kontroli gotowości bojowej i sprzętu.

Jak wynika z danych Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Poddębicach w roku ubiegłym na 
terenie gminy Dalików doszło do 45 
zdarzeń, w których interweniowały 
jednostki ochrony przeciwpożaro-
wej. Większość to pożary i zdarzenia 
w komunikacji drogowej. Najczęstszą 
przyczyną powstawania pożarów był 
brak ostrożności przy posługiwaniu 
się ogniem, wady środków transportu 
oraz umyślne podpalenia. Największy 
wpływ na minimalizację strat w wy-
niku powstałych zdarzeń miała zde-
cydowana i szybka akcja prowadzo-
na przez strażaków. Dlatego też dużą 
wagę przywiązuje się do odpowied-
niego ich wyszkolenia. W jednostkach 

na terenie gminy Dalików działa 253 
druhów z wyszkoleniem podstawo-
wym, 38 operatorów sprzętu, 30 do-
wódców sekcji, 23 naczelników oraz 
12 ratowników medycznych. Już nieba-
wem osób tych przybędzie, gdyż rozpo-
częły się kursy prowadzone przez Ko-
mendę Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Poddębicach. Są one szansą 
zwłaszcza dla młodych druhów. – Bez 
odpowiedniego przeszkolenia nie mogę 
uczestniczyć w akcjach ratowniczych – 
ubolewa Damian Andrzejczak, który 
działa w OSP Dalików od 3 lat – Swoją 
przygodę ze strażą rozpocząłem w wie-
ku 16 lat od udziału w zawodach stra-
żackich, teraz chciałbym również po-
magać przy gaszeniu pożarów. 

Ważnym elementem doskona-
lenia i przygotowania do działań ra-
towniczych jest utrzymanie wysokiego 
poziomu sprawności fizycznej stra-
żaków. Udział w zawodach pożarni-
czych i osiągnięte wyniki są tego po-
twierdzeniem. We wrześniu 2011 r. na 
stadionie w Dalikowie odbyły się VII 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożar-
nicze jednostek OSP powiatu poddę-
bickiego. Zawody zostały rozegrane 
w dwóch konkurencjach: ćwiczenia 
bojowe i sztafeta pożarnicza z prze-
szkodami. W rywalizacji wzięło udział 
12 drużyn męskich i 7 drużyn żeńskich. 
Drużyny z terenu naszej gminy zajęły 
wysokie pozycje. W grupie mężczyzn 
OSP Krzemieniew osiągnęła 3 miej-
sce, natomiast Dalików zajął 5 pozycję. 
Wśród kobiet Dalików zajął 2 miejsce, 
natomiast Krzemieniew uplasował się 
na 6 pozycji. 

Cykl walnych zebrań sprawozdaw-
czych służy zebraniu danych obrazu-
jących kondycję Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Spotkania, w których 
uczestniczą druhowie z wielu jedno-
stek są okazją do wymiany cennych 
doświadczeń. Dla najbardziej aktyw-
nych OSP przygotowano wyróżnienia, 
które wręczył Wójt Gminy Dalików 
Paweł Szymczak. W tym roku otrzy-
mały je OSP z Brudnowa, Krzemienie-
wa, Dalikowa oraz Marcinowa-Huty 
Bardzyńskiej. 

Justyna Ługowska

Walne zebrania OSP

sza, ręcznie malowana, przedstawia 
centrum miasta, ale opisana jest jako 
Wierzbny. Trzeba bowiem pamiętać, że 
Aleksandrów uzyskał prawa miejskie 
dopiero w 1822 roku. Ręcznie malo-
wana mapa pochodzi ze zbiorów ar-
chiwum archidiecezji łódzkiej.

Druga z map to pochodzący z 1821 
roku plan centrum Aleksandrowa, 

Najstarsza mapa Aleksandrowa
również ręcznie wykonany przez 
Bernarda de Szuttenbacha na zlece-
nie Rafała Bratoszewskiego – założy-
ciela i fundatora miasta. Obie repliki 
mapy dostępne są na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego i w Mu-
zeum Miasta. 

Krystyna Buda-Sowa 
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Dla działania „Małe Projekty” preferowane będą operacje 
z zakresu:

1 organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych,

2 zakup i udostępnienie oprogramowania, urządzeń i sprzętu kom-
puterowego, w tym umożliwiającego dostęp do Internetu,

3 organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych, 
sportowych, związanych z promocją lokalnych walorów

4 promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub 
aktywnego trybu życia z wyłączeniem remontu i budowy bu-
dynków mieszkalnych,

5 kultywowanie języka regionalnego i gwary,

6 kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

7 kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

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

9 przygotowanie i wydawanie folderów i innych publikacji in-
formacyjnych i  promocyjnych dotyczących obszaru LGD

10 budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z moder-
nizacją,  zagospodarowanie lub oznakowanie małej infrastruk-
tury turystycznej i rekreacyjnej  oraz wyposażenie obiektów 
pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z  wyłączeniem 
hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej

11 promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub 
oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego 
i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszcze-
gólnymi formami ochrony przyrody, w tym Obszarów NATURA 
2000

12 odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznako-
wanie obiektów  wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 
ewidencją zabytków,

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

15 remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istnieją-
cych świetlic wiejskich  oraz innych obiektów pełniących ich 
funkcje oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych 
obiektów

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

17 wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kul-
turalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie 
pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności 
rolniczej,

18 udostępnianie urządzeń i sprzętu z wyłączeniem środków 
transportu napędzanych mechanicznie

19 zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów 
drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

20 promocja lokalnej przedsiębiorczości

21 prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru 
operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem 
wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na 
stronach internetowych następujących instytucji:

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”:
www.fundacjaprym.pl  

w dziale „Pobierz wniosek o przyznanie pomocy”

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:  
www.arimr.gov.pl

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:  
www.prow.lodzkie.pl

Informacje udzielane są  
w Biurze LGD Fundacji „PRYM” 

tel. 42 235 33 96/97, 664 450 260

L.p. Lokalizacja  
operacji

Nazwa  
wnioskodawcy Nazwa/cel operacji

Kwota  
dofinansowania 

(w zł)

Czy operacja  
mieści się  

w limicie środków
360.000,00 zł?

1

Gmina Parzęczew, 
powiat zgierski, 

 woj. łódzkie,  
Chociszew

„Indianie Świata” 
Park Edukacyjno-

-Rozrywkowy  
Eulalia  

Białobrzeska

Poprawa konkurencyjności obszaru  
w Dorzeczu Bzury i Neru oraz wzrost 
dochodu z prowadzonej działalności 
gospodarczej poprzez wykonanie 
modelu (repliki) Wielkiego Kanionu 
w parku rozrywki we wsi Chociszew, 
co spowoduje wzrost zatrudnienia

100.000,00 TAK

2 Gmina  
Aleksandrów 

Łódzki,  
powiat zgierski,  

woj. łódzkie,  
Antoniew

Marcin  
Sardygiewicz

Wzrost dochodu z pozarolniczej 
działalności gospodarczej i wzrost 
zatrudnienia poprzez postawienie 
nowoczesnej hali produkcyjnej wraz 
z wyposażeniem oraz zakup środka 
transportu do produkcji konstrukcji 
metalowych

100.000,00 TAK

3 Gmina  
Aleksandrów  

Łódzki,  
powiat zgierski,  

woj. łódzkie,  
Stary Adamów

Arkadiusz  
Krawczyk

Wzrost dochodu z pozarolniczej 
działalności gospodarczej i wzrost 
zatrudnienia poprzez zakup hal 
namiotowych z wyposażeniem oraz 
przyczepy i laptopa

 44.150,00 TAK

L.p. Lokalizacja  
operacji

Nazwa  
wnioskodawcy Nazwa/cel operacji

Kwota  
dofinansowania 

(w zł)

Czy operacja  
mieści się  

w limicie środków
149.897,00 zł zł?

1
Gmina Lutomiersk, 
powiat pabianicki, 

woj. łódzkie,  
Charbice Dolne

Joanna Kijańska

Poprawa konkurencyjności obszaru 
w Dorzeczu Bzury i Neru oraz wzrost 
dochodu z pozarolniczej działalności 
gospodarczej poprzez zakup maszyn 
do produkcji brykietu ze słomy i 
siana

100.000,00 TAK

2 Gmina  
Aleksandrów 

Łódzki,  
powiat zgierski,  

woj. łódzkie,  
Zgniłe Błoto

Suzanna Różycka

Wzrost dochodu z pozarolniczej 
działalności gospodarczej i wzrost 
zatrudnienia poprzez uruchomienie 
gospodarstwa agroturystycznego

 49.897,00 TAK

3
Gmina  

Aleksandrów  
Łódzki,  

powiat zgierski,  
woj. łódzkie,  
Zgniłe Błoto

Marcin Różycki

Wzrost dochodu z pozarolniczej 
działalności gospodarczej i wzrost 
zatrudnienia poprzez zakup nowego 
ciągnika wraz z pługiem odśnieżnym, 
ładowaczem czołowym i kosiarką 
komunalną do odśnieżania dróg  
i usług porządkowych

100.000,00 NIE

Wyniki naboru dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań:
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

„Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

przeprowadzonego za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w okresie 5–18 marca 2012 r.

Lista operacji złożonych w naborze M/3/2012, wybranych do dofinansowania  
zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz lokalnymi kryteriami,   

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom  
przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” :

Lista operacji złożonych w naborze R/3/2012, wybranych do dofinansowania 
zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz lokalnymi kryteriami, 
 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania 

pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku”
„Mikroprzedsiębiorca Roku” to kon-
kurs organizowany przez Funda-
cję Kronenberga przy merytorycz-
nym wsparciu Microfinance Centre 
for Central and Eastern Europe oraz 
Koalicji na rzecz mikroprzedsiębior-
czości. Patronat honorowy nad Kon-
kursem objął Wicepremier i Minister 
Gospodarki Waldemar Pawlak. Ce-
lem konkursu jest nagradzanie mi-
kroprzedsiębiorców zakorzenionych 
w lokalnych społecznościach, prowa-
dzących z sukcesem tradycyjny lub 
nowoczesny biznes.

Do konkursu mogą przystąpić 
przedsiębiorcy, którzy zatrudniają 
mniej niż 10 pracowników, a roczny 
obrót lub całkowity bilans roczny ich 
przedsiębiorstw nie przekracza 2 mi-

lionów euro. Zgłoszenia do VIII edy
cji można nadsyłać do 18 maja.

Uczestnicy muszą spełniać wy-
mogi poszczególnych kategorii kon-
kursowych: SENIOR – przedsiębior-
cy, którzy założyli swoją firmę przed  
1 stycznia 2005 roku, PROGRES – 
przedsiębiorcy, którzy zarejestrowa-
li działalność gospodarczą między  
1 stycznia 2005 roku a 31 grudnia 2008 
roku, START – przedsiębiorcy, którzy za-
łożyli swoją firmę po 1 stycznia 2009.

Kapituła będzie oceniać:
– Pomysł na firmę i jego ewolucja, 

umiejętność przezwyciężenia kry-
zysów oraz trudności przy tworze-
niu i rozwoju firmy

– Nowatorstwo w stosunku do po-
dobnych przedsięwzięć

– Strategię rozwoju firmy
– Wpływ na rodzinę, lokalną społecz-

ność oraz przynależność do organi-
zacji przedsiębiorców

– Kluczową markę firmę (główny 
produkt usługę oraz jego metody 
promocji i dystrybucji) 

Spośród wszystkich zgłoszeń 
zostanie wybrany zwycięzca, któ-
ry otrzyma nagrodę główną w wy-
sokości 40 000 zł oraz wyłączność 
na używanie tytułu Mikroprzedsię-
biorca Roku 2012. Ponadto zostaną 
przyznane wyróżnienia w trzech ka-
tegoriach, po 15 000 zł każda. Ka-
pituła Konkursu może uhonorować 
wybrane firmy dodatkowymi wyróż-
nieniami. Nagrody zostaną wręczone 
zwycięzcom podczas uroczystej gali 
w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy 
Papierów Wartościowych we wrześ-
niu 2012 roku.
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Przedszkolaki z Publicznego Przed
szkola w Wartkowicach świętowa
ły Międzynarodowy Dzień Teatru 
poprzez udział w VI Powiatowym 
Przeglądzie Teatrzyków Przedszkol
nych „Kolorowa Scena” organizowa
nym przez Publiczne Przedszkole 
w Poddębicach. 

Tym razem mali artyści zaprezen-
towali utwór opracowany na podstawie 
europejskiej literatury dziecięcej,,Nie 
ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło”. Do wspólnej pracy na sce-
nie zaangażowanych było 11 dzieci 
przebranych w bajkowe postaci. Na 

Dzień Teatru... w przedszkolu
scenie pojawiły się: krasnale, Czerwo-
ny Kapturek, gajowy i babcia, czarow-
nica, zła królowa, wilk oraz Jaś i Małgo-
sia. Wspaniała atmosfera i przychylna 
publiczność pomogła pokonać tremę. 
Wszyscy artyści dali brawurowy wy-
stęp, za który jury przyznało im I miej-
sce. Specjalną nagrodę za kreację sce-
niczną otrzymały Zuzia Ircha i Kamila 
Sikora. Dzieci zostały także obdarowa-
ne upominkami ufundowanymi przez 
Urząd Gminy Wartkowice. 

Po powrocie do przedszkola mali 
aktorzy dzielili się wrażeniami: – Mia-
łam tremę, ale dzięki mamie, która ze 

mną pojechała trema zrobiła się ma-
lutka i występ się udał – powiedziała 
Kamila Sikora. – Najbardziej ciszę się z 
I miejsca i że dostaliśmy nagrody – mó-
wił zachwycony Oliwer Kłeczek. – Było 
fajnie bo występowały inne dzieci, a po-
tem mogliśmy się razem pobawić – do-
dał Błażej Pawełek. Chcielibyśmy jesz-
cze raz wystąpić – podsumował Kamil 
Kubiak. Swoim występem przedszko-
laki pochwalą się także podczas Święta 
Rodziny i Dni Otwartych organizowa-
nych przez nasze przedszkole.

Anna Grodzka

Właściwie codziennie obchodzimy ja-
kieś święto, mniej lub bardziej popu-
larne, ale gdy w kalendarzu pojawia się 
data 8 marca, zewsząd płyną życzenia, 
uśmiechy, serdeczności i kwiaty. I choć 
całkiem niedawno pojawiła się lutowa 
„konkurencja” – walentynki, a niektó-
rzy postrzegają marcowe święto jako 
relikt przeszłości, to w Drwalewie pa-
miętamy o nim zawsze i wpisało się już 
ono w szkolną tradycję. 

W tym roku imprezę zorganizowa-
liśmy w niedzielę, aby umożliwić wzię-
cie w niej udziału szerszemu gronu ko-
biet z okolicznych miejscowości. Były 
przepiękne tulipany, słodki poczęstu-
nek i oczywiście moc życzeń płynących 
z głębi dziecięcych serc. Dzieci zaprosi-
ły swoje mamy, babcie, ciocie, siostry, 
w sumie gościliśmy ponad 130 pań. 
W przygotowanie uroczystości zaanga-
żowali się wszyscy pracownicy szkoły, 
a także rodzice. Każda klasa, nie wyłą-
czając punktu przedszkolnego oraz od-
działu przedszkolnego, przygotowała 
piękną część artystyczną z elementami 
muzyki, poezji, tańca i oczywiście hu-
moru na temat kobiecej natury. Przed-
szkolaki z ogromnym wdziękiem za-
prezentowały znaną zabawę ruchową 
„Dwóm tańczyć się zachciało”, a dzieci 
z klasy drugiej i trzeciej przedstawiły 
ciekawą scenkę o statusie społecznym 
kobiet w czasach prehistorycznych. 
Zaskoczenie i zdziwienie pojawiło się 
na twarzach widzów za sprawą nie-
codziennego wyglądu recytujących 

dziewczynek z klasy pierwszej, które 
prezentowały się nad wyraz wdzięcz-
nie: szpilki, kapelusze, sukienki, maki-
jaż... czysta kwintesencja kobiecości.

Występy najmłodszych wzrusza-
ły, ale program kabaretowy w wyko-
naniu najstarszych uczniów rozbawił 
publiczność do łez. Klasa piąta prze-
prowadziła krótki „test” sprawdzający 
gotowość widowni do obchodów Dnia 
Kobiet, a później mogliśmy podziwiać 
występy uczniów klasy czwartej i szó-
stej. Niezapomniane wrażenia pozo-
stawiły wspaniałe popisy chłopców 
wcielających się w kobiece role i przed-
stawiających różne typy damskie, od 
kokietki po „groźną” teściową. A gdy 
na scenie pojawił się duet prezentu-

O kobietach… dla kobiet

jący skecz o Marianie i Heli, zrobiło 
się jeszcze bardziej zabawnie. Nale-
ży przyznać, że nie brak wyobraźni 
naszym młodym aktorom. Występy 
wzbogacone zostały również nieza-
pomnianymi solowymi wykonaniami 
starych przebojów, takich jak: „Damą 
być”, „O mnie się nie martw” czy „Gdzie 
te chłopy?!”. 

Niedzielna uroczystość była nie-
wątpliwie udana, sprawiła zaproszo-
nym paniom dużo radości i dostarczyła 
wielu pozytywnych emocji. Organiza-
torzy zadbali o to, by był to dzień pełen 
miłych gestów, a każda kobieta poczuła 
się wyjątkowo. 

Aleksandra Sroczyńska-Kisser

W wielu miejscowościach brakuje 
żłobków, a rodzice nie do końca wie-
dzą, skąd czerpać pomysły na zabawy 
ze swoimi pociechami. Dlatego właśnie 
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Ko-
meńskiego postanowiła przenieść na 
polski grunt Grupy Zabawowe – jedną 
z najbardziej popularnych form wspie-
rania rozwoju maluchów na świecie. 

9 marca ruszyła w Zespole Szkol-
no-Gimnazjalnym w Słowiku (gm. 
Zgierz) pierwsza Grupa Zabawowa re-
alizująca program „Od serca dla dzie-
cka”. Program powstał, aby zwiększyć 
szanse najmłodszych dzieci na pra-
widłowy rozwój oraz zaktywizować 
rodziców. Dzięki Fundacji grupa ro-
dziców odbyła 10-godzinne darmowe 
szkolenie „Zabawa jako podstawowa 
aktywność dziecka”. Rodzice zapo-
znali się z teorią dotyczącą zabawy 

Słowikowa  
Grupa Zabawowa

z dzieckiem, ale także mieli możliwość 
praktyki pod okiem wyspecjalizowa-
nych animatorek.

W spotkaniach „Słowikowej Grupy 
Zabawowej” biorą udział dzieci w wie-
ku od półtora roku do 3 lat. Program 
spotkań jest współtworzony przez 
rodziców oraz same dzieci. Podczas 
zajęć dzieci bawią się z rówieśnikami 
oraz dorosłymi. Dla rodziców nato-
miast jest to okazja do spędzenia cza-
su z dzieckiem poza domem. Dorośli 
współtworzą program zajęć i organi-
zują dzieciom inspirującą i bezpieczną 
przestrzeń, a także uczą się od innych 
rodziców, wymieniają się spostrze-
żeniami i doświadczeniami. Zajęcia 
trwają półtorej godziny, są bezpłatne 
i odbywają się raz w tygodniu. 

Alicja Nyczaj-Matusiak 

– takie życzenia przekazała uczniom 
aleksandrowskiego Liceum Ogólno-
kształcącego osobista sekretarz kró-
lowej Danii – Astrid Ruge. Królowa 
Małgorzata II kilka tygodni wcześ-
niej otrzymała list od uczniów, któ-
rzy pogratulowali jej 40-letniego 
panowania i poinformowali o za-
miarze zorganizowania Dnia Danii 
podczas dni otwartych w szkole 9 
marca. Nie spodziewali się, że list 
doczeka się odpowiedzi ze strony 
pani sekretarz.

– Jesteśmy pod wrażeniem – mówi 
Renata Święciak-Ruda, dyrektor lice-
um. – Nie mogłam uwierzyć, kiedy na 
moim biurku pojawiła się elegancka 
koperta z pieczęciami Amalienborg 

List od Królowej

– duńskiej siedziby królowej. To wiel-
kie wyróżnienie dla szkoły i dlatego 
list zostanie odpowiednio oprawiony 
i zawiśnie na pamiątkę w którymś ze 
szkolnych holi.

Dni Danii nie przez przypadek 
uświetnią w tym roku dni otwar-
te liceum, bowiem to Dania przeję-
ła prezydencję w Unii Europejskiej 
i uczniowie chcieli w ten sposób za-
akcentować to wydarzenie. Pomysł 
wysłania listu do królowej wyszedł od 
nauczyciela historii Adama Kasprzy-
ka. Podchwycili go uczniowie i teraz 
po Dniach Otwartych zostanie cenna 
pamiątka. 

Krystyna Buda-Sowa 

„Powodzenia w dniu 9 marca  
i wszystkiego najlepszego dla Waszej Szkoły” 
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Tradycje świąteczne

29 lutego w siedzibie Forum Inicja-
tyw Twórczych odbyło się, zorgani-
zowane przez Zuzannę Maślińską 
z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Bratoszewicach, spotka-
nie pod hasłem: „Obrzędy i tradycje 
świąteczne w całym roku kalenda-
rzowym”. Szkolenie przeprowadzi-
ła przedstawicielka ŁODR – Edyta 
Kijak. Uczestnicy spotkania, prócz 
wysłuchania prelekcji, mieli możli-
wość zakupu nowo wydanych przez 
ŁODR publikacji.

Biesiada w Dobieszkowie
Tradycyjnie już, jak co roku w ostatki, 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go zorganizował Powiatową Biesiadę 
Karnawałową. Tym razem impreza 
odbyła się w Dobieszkowie, w Gmi-
nie Stryków. Przedstawicielki Kół Go-
spodyń Wiejskich z gmin powiatu 
zgierskiego zastawiły stoły, nie tylko 
pysznymi, ale i pięknymi potrawami. 
Gminę Parzęczew reprezentowały 
gospodynie z Trojan i Opola. Wszyst-
kie panie otrzymały nagrody – sprzęt 
AGD. Podczas uroczystości dr Aldona 
Plucińska – etnograf z Muzeum Ar-
cheologicznego i Etnograficznego 
w Łodzi opowiadała o dawnych ostat-
kowych tradycjach. 

Pokaz kosmetyczny
W lutym w siedzibie Forum Inicjatyw 
Twórczych odbył się pokaz kosmetycz-
ny, w którym uczestniczyło kilkanaście 
pań. Kosmetyczka przeprowadziła ana-

lizę skóry każdej z uczestniczek i dopa-
sowała kosmetyki do codziennej pie-
lęgnacji. Była także praktyczna nauka 
nakładania kremów, podstawy sztuki 
makijażu i pielęgnacji dłoni. Na koniec 
prowadząca spotkanie przedstawiła 
możliwości pracy w firmie Mary Kay.

Dzień Kobiet
W sobotę, 10 marca w Forum Inicja-
tyw Twórczych odbyła się impreza 
z okazji Dnia Kobiet. Tym razem FIT 
zaprosił na koncert Danieli Zabłockiej 
i Jacka Malanowskiego. Daniela Zabło-
cka koncertowała w Parzęczewie nie 

po raz pierwszy, miłośnicy jej fanta-
stycznego głosu nie zawiedli się i tym 
razem. Daniela śpiewała swoje nowe 
piosenki, ale także znane przeboje, ta-
kie jak „Kasztany”, „Jesienny pan” czy 
„Wakacje z blondynką”. Duże wrażenie 
na publiczności zrobił towarzyszący 
Danieli, grający na klawiszach i śpie-
wający Jacek Malanowski, który na co 
dzień występuje z legendarnym zespo-
łem Trubadurzy. W jego wykonaniu 
usłyszeliśmy między innymi przeboje 
z repertuaru Czesława Niemena czy 

Krzysztofa Krawczyka. Po koncercie 
na uczestników imprezy czekał słodki 
bufet i symboliczna lampka wina. 

Zwycięstwo Parzęczewiaków
Zespół śpiewaczy z Parzęczewa zajął 
I miejsce w kategorii zespołów wo-
kalnych w III Przeglądzie Ruchu Arty-
stycznego Seniora, który odbył się 24 
marca 2012 r. w Łęczycy. W przeglą-
dzie wzięły także udział kapele ludowe 
i podwórkowe, kabarety i soliści. Łącz-
nie wystąpiło ponad 200 osób. Specjal-
ną nagrodę dla najlepszego klarnecisty 
otrzymał Marcin Seweryński.

Warsztaty wielkanocne
Po raz kolejny w Forum Inicjatyw 
Twórczych odbyły się warsztaty ozdób 
z sizalu, tym razem o tematyce wielka-
nocnej. Pod kierunkiem Agaty Wło-
darczyk, każda z uczestniczek zajęć 
wykonała i zabrała ze sobą do domu 
świąteczny stroik. Wytwarzanie wyro-
bów plastyki zdobniczo-obrzędowej 
z sizalu staje się coraz modniejsze. 
Członkinie kół gospodyń wiejskich 
z Gminy Parzęczew także polubiły te 
formę zajęć. Z uwagi na bardzo duże  
zainteresowanie warsztaty wielkanoc-
ne odbyły się w dwóch edycjach. Łącz-
nie wzięło w nich udział 40 osób.

Palmy ze Śniatowej
Plastyczne zajęcia przeprowadziła 
także z ramienia FIT Donata Bugajska. 
Tym razem warsztaty zorganizowane 
zostały dla członkiń Stowarzyszenia 
Wiejski Ośrodek Kultury w Światowej. 
W piątek poprzedzający Niedzielę Pal-
mową uczestniczki warsztatów wyko-
nały piękne palmy z bazi, bukszpanu 
i kwiatów z bibuły.

Renata Nolbrzak

Przegląd wydarzeń w FIT

Choć na świat przyszli w dniu, który 
w kalendarzu widnieje tylko raz na 
cztery lata, urodziny obchodzą każ
dego roku. Wszyscy przyznają jed
nak, że te „przestępne” są bardziej 
huczne. Pogodni, młodsi duchem niż 
wskazuje metryka – są wyjątkowi. 

W ostatni dzień lutego do wydziału 
informacji i promocji Urzędu Miejskie-
go w Aleksandrowie Łódzkim zawitali 
urodzeni 29 lutego mieszkańcy miasta 
i gminy Aleksandrów Łódzki. Otrzyma-
li drobne upominki, a tortem osobiście 
częstował jubilatów burmistrz Jacek 
Lipiński. – Potwierdzam, że osoby uro-
dzone w lutym są wyjątkowo dobrze 
nastawione do świata i do ludzi – po-
wiedział, składając życzenia. – Życzę 
dzisiejszym jubilatom, by pogoda ducha 
i dobre usposobienie czyniła Was jeszcze 
bardziej wyjątkowymi niż jesteście. 

Jako pierwsza na nasze zaprosze-
nie odpowiedziała pani Aneta Plem, 
która we „właściwym” dniu mogła 
obchodzić urodziny zaledwie siedem 
razy, choć jest już od dawna pełnolet-

nia. – Ponieważ „osiemnastka” nijak nie 
wypadała w roku przestępnym, czyli 
w dniu moich urodzin, postanowiłam 
zrobić ją w najlepszym możliwym czasie 
i obchodziłam ją dopiero w lipcu – mó-
wi pani Aneta. – W każdym „zwykłym” 
roku rodzina i znajomi pamiętają o mo-
ich urodzinach i składają życzenia albo 
28 lutego, albo 1 marca. Ale najwięcej 
życzeń odbieram oczywiście 29 lutego 
– co cztery lata – śmieje się pani Aneta. 
Huczne obchody tegorocznych urodzin 
zapowiada pani Ewelina Kuźmińska. 
– Zwykle nie obchodzę urodzin, ale te, 
które wypadają 29 lutego są zazwyczaj 
wyjątkowe. Tak będzie również w tym 
roku. Pan Piotr Sikora, który odwiedził 
naszą redakcję dzień wcześniej, jest 
bardzo zadowolony, że urodził się 29 
lutego: – Dzięki temu, że mam urodzi-
ny co cztery lata, czuję się bardzo mło-
do. Podobnie jak moja kuzynka i druga 
dalsza krewna, które również urodziły 
się 29 lutego. To chyba u nas rodzinne 
– zastanawia się pan Piotr. Aktywne 
i pełne energii są dwie kolejne jubi-
latki, które „skusiły się” na pyszny tort 

Urodzeni 29 lutego
i zechciały odwiedzić urząd – pani Ha
lina Patora i pani Helena Lichańska. 
Obydwie panie zawsze mają wiele do 
zrobienia. Pani Halina prowadzi sklep 
i czuje się bardzo młodo: – Nie dzielę 
co prawda swojego wieku przez czte-
ry, ale przez dwa to na pewno – śmieje 
się i widać, że faktycznie rozpiera ją 
energia. – Nie wyobrażam sobie, że-
bym mogła nic nie robić. Pani Helena 
Lichańska jak dotąd najlepiej wspomi-
na swoje urodziny sprzed czterech lat: 
– Wtedy postanowiłyśmy z koleżankami 
założyć koło gospodyń wiejskich we wsi 
Grunwald, gdzie mieszkam. 29 lutego 
odbyło się pierwsze zebranie, a moje 
urodziny były do tego pretekstem. To 
w ogóle dobry dzień: mam znajomych, 
którzy dwadzieścia lat temu właśnie 
29 lutego wzięli ślub. W tym roku będą 
obchodzić dopiero piątą rocznicę ślubu. 
Mówią, że czują się prawie jak nowożeń-
cy – śmieje się pani Helena. 

Pięknym wiekiem może się po-
chwalić pani Stanisława Komorow
ska, która urodziła się 29 lutego 1924 
roku. Pani Stanisława ze względu na 
chorobę nie mogła do nas dotrzeć, ale 
odwiedził nas jej syn z żoną. – Mama 
cieszy się, że jest najmłodsza w rodzinie, 
bo ma przecież dopiero 22 lata – żar-
tuje pan Kazimierz. Pani Stanisława 
przeżyła w związku małżeńskim 55 lat, 
ale niestety, owdowiała. Była w Armii 
Krajowej, ma stopień podporucznika 
rezerwy. 

Najmłodsi jubilaci – Roksanka Wiś
niewska i Wiktor Westfal, choć mają 
osiem lat, dopiero drugi raz obchodzą 
„prawdziwe” urodziny, są więc jeszcze 
bardzo nieśmiali i stremowani. 

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy 
poznać tylu  niezwykłych aleksan-
drowian. Mamy nadzieję, że za czte-
ry lata znów nas odwiedzą. A może 
„przestępnych” jubilatów będzie wte-
dy więcej? 

Dorota Bełdowska-Zemła 

Od lewej stoją: Halina Patora, Aneta Plem, Ewelina Kuźmińska,  
burmistrz Jacek Lipiński, Helena Lichańska, Wiktor Westfal,  
w drugim rzędzie od lewej stoją: Roksanka, koleżanka i brat Wiktora. 

Powrót przebierańców

Od niepamiętnych lat, bez względu 
na pochodzenie, stan, wykształcenie 
i zasoby majątkowe, ludzie starali się 
uprzyjemniać sobie życie rozrywkami. 
Doskonałą okazją w okresie zimowym 
był i jest karnawał, a szczególnie jego 
ostanie dni poprzedzające Środę Po-
pielcową i następujący Wielki Post. 
W czasach staropolskich hucznie świę-
towano urządzając bale w pałacach 
i dworach, kuligi, zabawy w karczmach. 
Nieodłącznym elementem świętowa-
nia były korowody przebierańców wę-
drujących po wsiach i wstępujących do 
chałup. Bale i zabawy karnawałowe na-
dal trwają, ale zwyczaj przebierańców 
w ostatnich latach zaczął zanikać. Na 
szczęście, jak zwykle pełne inwencji, 
druhny strażaczki z OSP w Lubieniu 
postanowiły reaktywować ten ciekawy 
obrzęd. Od 18 lutego przez trzy dni po 
wsi krążyła malownicza grupa przebie-

rańców wzbudzając ogólną wesołość 
mieszkańców, zwłaszcza najstarszych 
i najmłodszych. 

W składzie zespołu byli: diabeł 
i anioł, król, śmierć, młoda para, ksiądz 
i żołnierz. Wygłaszali przy tym bar-
dzo dowcipne teksty, których autor-
ką jest Ewa Domańska. Na powitanie 
Anioł z pięknymi skrzydłami, aureolą 
i w stosownej szacie wygłaszał wier-
szem: „Witajcie nam gospodarze, jak 
obyczaj stary każe idziemy dziś po ko-
lędzie, by wesoło było wszędzie. Nasza 
służba rzecz ofiarna – Ochotnicza Straż 
Pożarna. Wśród śnieżycy, zawieruchy na 
kolędę idą druhy...” Dalej młoda para 
narzekała na ogólną biedę i bezrobo-
cie, ksiądz błogosławił, śmierć stra-
szyła razem z diabłem ale wszystkich 
bronił żołnierz, który na pożegnanie 
składał gospodarzom takie życzenia: 
„Melduje się szeregowy i życzenia jest 
gotowy, złożyć wszystkim bez wyjątku, 
po żołniersku od początku. Niech wam 
kury znoszą jajka i smakuje zalewajka, 
niech wam mleko dają byki a Bruksela 
śle ciągniki. Dziś przed wami salutuję, 
za kolędę wam dziękuje!”

Po usłyszeniu takich życzeń każdy 
był zadowolony. Pragnę zaznaczyć, że 
przebierańcy mieli dobrą dykcję, którą 
nie każdy aktor zawodowy poszczycić 
się może. Również stroje były tak do-
brane, że nie trzeba się było domyślać 
kto jaką gra rolę. Jak oznajmiły organi-
zatorki przebierańcy ostatkowi poja-
wią się również w przyszłym roku.

Zofia Dziwisz
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Na ostatniej sesji parzęczewscy 
radni przyjęli uchwałę w sprawie 
wyodrębnienia w budżecie gminy 
na 2013 rok funduszu sołeckiego. Za 
środki te można np.: zbudować plac 
zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, 
posadzić drzewa, lub wyremontować 
wiatę przystankową.

15 marca w Urzędzie Gminy odby-
ły się konsultacje w sprawie tworzenia 
funduszu sołeckiego, w których uczest-
niczyli sołtysi, władze gminy oraz pani 
Agata Hermanowicz – trener Krajo-
wego Stowarzyszenia Sołtysów. Ce-
lem spotkania było przybliżenie zasad 
funkcjonowania funduszu oraz sposo-
bu korzystania ze środków pochodzą-
cych z tego źródła. O tym na co zostaną 
przeznaczone środki w konkretnym 
sołectwie decydują mieszkańcy, gło-
sując w trakcie zebrania wiejskiego, 
na którym zostanie uchwalony wnio-
sek o przyznanie środków z funduszu 
sołeckiego. Wniosek może być podjęty 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Parzęczewie ponownie przystąpił 
do realizacji projektu systemowego 
na rok 2012, pt.: „Aktywizacja furt-
ką do zatrudnienia” współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach PO 
Kapitał Ludzki. W projekcie bierze 
udział 15 osób bezrobotnych korzy-
stających z pomocy GOPS w Parzę-
czewie. Tegoroczny projekt opiera się 
na Programie Aktywności Lokalnej, 
o charakterze wielowymiarowym i no-
watorskim, a jego celem jest szeroko 
rozumiana aktywizacja uczestników 
oraz zmiana ich dotychczasowej sy-
tuacji życiowej.

Osoby uczestniczące w projekcie 
objęte zostaną kompleksową pomocą 
ze strony powołanego zespołu specja-
listów, w skład którego wchodzą: kura-
tor sądowy, prawnik, pedagog, psycho-
log, osoba do spraw uzależnień oraz 
doradca zawodowy. Zadaniem zespołu 
w trakcie wspólnych, comiesięcznych 
spotkań jest utworzenie planu pomocy 
dla każdego uczestnika i jego rodziny 
tak, aby w jak najlepszy sposób zakty-
wizować podopiecznych GOPS.

W ramach projektu została utwo-
rzona świetlica pn. „Społeczne SPA”w 
pomieszczeniach bloku nauczyciel-
skiego w Parzęczewie, które komplek-
sowo wyremontowano. Zakupiono 
także niezbędny do realizacji spot-
kań i warsztatów sprzęt: laptop, ekran 
z rzutnikiem i flipchart.  W świetlicy od 
początku kwietnia ruszyły warsztaty 
kompetencji społecznych, doradztwo: 
kuratora sądowego, prawne, pedago-
giczne oraz zawodowe. Uczestnicy i ich 
rodziny wezmą również udział w te-
rapii rodzinnej z psychologiem oraz 
osobą do spraw uzależnień. Specjalnie 
dla uczestników projektu i ich rodzin 
w świetlicy zostaną wyznaczone dy-
żury pracowników socjalnych, których 

z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 
też co najmniej 15 pełnoletnich miesz-
kańców danego sołectwa. 

Aby przedsięwzięcie mogło być 
zrealizowane w ramach funduszu, mu-
si spełniać trzy warunki: służyć popra-
wie życia mieszkańców, należeć do za-
dań własnych gminy oraz być zgodne 
ze strategią rozwoju Gminy.

Fundusz sołecki jest częścią bu-
dżetu gminy, dlatego to wójt oraz ra-
da gminy dysponuje tymi pieniędzmi. 
Jednakże aktywność sołtysa i miesz-
kańców na pewno będzie miała duże 
znaczenie przy podejmowaniu decyzji 
o uruchomieniu środków na zakup to-
warów lub usług ujętych we wniosku 
danego sołectwa. Rada Gminy, podej-
mując uchwałę brała pod uwagę, że 
fundusz sołecki będzie źródłem wielu 
cennych inicjatyw mieszkańców na-
szych sołectw. Zapraszamy zatem do 
współpracy.

Marta Gmerek

zadaniem będzie logowanie osób na 
portalach internetowych z ogłoszenia-
mi o pracę oraz pomoc w aplikowaniu 
i przygotowaniu podopiecznego do 
rozmowy kwalifikacyjnej.

Dla 5 osób od marca zorganizowa-
ne zostały w ramach projektu prace 
społecznie użyteczne, które odbywają 
się na terenie gminy Parzęczew. Osoby 
te wykonują drobne prace gospodar-
cze po 10 godzin tygodniowo. Prace 
te w 50 % finansowane są z Funduszu 
Pracy. Wszyscy uczestnicy od kwietnia 
do października skorzystają ze szko-
leń zawodowych. 11 kobiet zostanie 
przeszkolonych na kursie „Wizaż, ma-
kijaż, stylizacja i kreowanie wizerunku 
połączonego ze stylizacją paznokci”, 4 
osoby wezmą udział w szkoleniu „Ma-
gazynier z uprawnieniami na wózki 
jezdniowe”. Ponadto jedna z uczest-
niczek będzie miała opłacony koszt 
nauki w liceum zaocznym oraz zostaną 
dla niej zakupione pomoce naukowe 
i dydaktyczne. Dodatkowymi bonusa-
mi czekającymi na uczestników będą 
talony na zakup usługi fryzjerskiej oraz 
wyjazd do kina razem z rodziną. 

Projekt zakłada również działania 
o charakterze środowiskowym. Dla 
dzieci uczestników zostanie zorgani-
zowany wyjazd do figloraju i ZOO Sa-
fari w Borysowie. Jednak największe 
atrakcje czekają na dzieci podczas pla-
nowanych obchodów Dnia Dziecka. 

Projekt zostanie zakończony or-
ganizacją wieczoru wigilijnego dla 
uczestników i ich rodzin oraz spe-
cjalistów prowadzących warsztaty 
i spotkania. Dzieci otrzymają paczki 
ze słodyczami, natomiast każdy pod-
opieczny komplet pościeli. Na spot-
kaniu zostaną przedstawione wyniki 
realizacji projektu. 

Koordynator projektu
Sylwia Szymańska-Galon

Czek na 75 000 złotych, symbolizu
jący rekordową kwotę zebraną pod
czas Charytatywnego Balu Czerwo
nej Róży, otrzymało zgierskie koło 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
Osobiście wręczyła go przewodni
czącej zarządu stowarzyszenia, po
mysłodawczyni i organizatorka balu 
– posłanka Agnieszka Hanajczyk. 

Pieniądze zebrano podczas czwar-
tej edycji Balu Czerwonej Róży, który 
odbył się 18 lutego w zajeździe Bory-
na. 250 gości nie tylko bawiło się, ale i 
licytowało cenne przedmioty, by wes-
przeć stowarzyszenie, które obejmu-

je swoją opieką i rehabilitacją ponad 
400 osób upośledzonych umysłowo z 
powiatu zgierskiego. Nic dziwnego, że 
balowicze, wśród których nie zabra-
kło ludzi ze świata polityki i biznesu, 
licytowali chętnie, podbijając ceny. W 
ten sposób udało się zebrać rekordo-
wą kwotę – 75 tysięcy złotych.

– Pieniądze są nam bardzo potrzeb-
ne i pozwolą na normalne funkcjono-
wanie stowarzyszenia przez najbliższe 
pół roku, bez ciągłego zagrożenia, któ-
re stale nam towarzyszy, że w którymś 
momencie zabraknie na rehabilitację 
i opiekę dla wszystkich naszych pod-
opiecznych – mówi Bożenna Piotro-
wicz, prezes stowarzyszenia. 

Aby wyjść naprzeciw problemom 
podopiecznych, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Dalikowie od kilku 
lat realizuje projekt współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej pod 
nazwą „Jestem aktywny”. Program jest 
skierowany do tych, którzy chcą zmie-
nić swoją sytuację życiową. Uczest-
nicy projektu to osoby narażone na 
działanie niekorzystnych zjawisk 
społecznych, takich jak: bezrobocie, 
nieaktywność zawodowa, alkoholizm 
i bezradność.

Problem bezrobocia dotyka coraz 
większej liczby osób. Według danych 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poddę-
bicach na koniec lutego 2012 liczba 
bezrobotnych w gminie Dalików wy-
niosła 247 osób. Wśród bezrobotnych 
aż połowa pozostaje bez pracy po-
nad sześć miesięcy. – Brak znajomo-
ści wymagań stawianych przez praco-
dawców w odniesieniu do konkretnych 
zawodów, nieumiejętne sporządzanie 
dokumentów aplikacyjnych oraz brak 
doświadczenia zawodowego, bądź od-

powiednich kwalifikacji to bariery, któ-
re trudno pokonać samemu. Okazuje 
się jednak, że jeszcze trudniejszy do 
przezwyciężenia jest brak wiary we 
własne możliwości – podkreśla psy-
cholog Bożena Michalska. 

Uczestnicy projektu mają zapew-
nione poradnictwo prawne i psy-
chologiczne. Biorą również udział 
w warsztatach interpersonalnych 
i motywacyjnych. Wraz z wykwali-
fikowanym doradcą pracują nad za-
planowaniem swojej ścieżki rozwoju 
zawodowego. W celu podwyższenia 
kwalifikacji zawodowych beneficjenci 
korzystają ze szkoleń zgodnych z pre-
dyspozycjami oraz potrzebami rynku 
pracy. Oferta jest różnorodna. Można 
wybrać np.: naukę obsługi kas fiskal-
nych, kurs dla operatorów wózków 
jezdniowych lub kurs fryzjersko-kos-
metyczny. Zainteresowaniem cieszy 
się również kurs na prawo jazdy ka-
tegorii B.

Do tej pory z szansy na zmianę 
swojej sytuacji życiowej skorzystało 
21 osób. Jak twierdzą sami uczestnicy, 
nie jest łatwo pokonać własne słabo-
ści i zmobilizować się do działania, 
a podniesienie kwalifikacji nie gwa-
rantuje zdobycia posady. Nie należy 
jednak oceniać sytuacji zbyt pesymi-
stycznie. – Nawet jeśli dzięki projek-
towi poprawiłaby się sytuacja tylko 
jednej osoby uznalibyśmy, że warto 
było podjąć ten trud – zapewnia Ewa 
Zalasa, Kierownik GOPS.

Witold Kuźniak

Pomoc z GOPS-u
Aktywizacja  

furtką do zatrudnienia

Fundusz sołecki 

Pieniądze z balu przekazane 
– Mówiąc szczerze, w dobie kryzy-

su, o którym coraz częściej słyszymy, 
nie spodziewałam się, że zbierzemy 
aż tak duża sumę – mówi posłanka 
Agnieszka Hanajczyk. – Cieszę się, że 
się udało. Dziękuję wszystkim, którzy 
pomogli zebrać tą rekordową kwotę. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
- Koło w Zgierzu czeka  również na 
Państwa pomoc. Wystarczy przekazać  
1 procent podatku na konto: 

BS O/Zgierz 
19878300040020594220000002  

(Nr KRS 0000046184). 

Krystyna Buda-Sowa
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Od kilku lat temat pozyskiwania 
energii pochodzącej z odnawial
nych źródeł jest w Polsce bardzo 
głośny. Przyczyn zainteresowania 
metodami uzyskiwania biomasy, 
czyli masy organicznej wytwarza
nej przez rośliny, przydatnej do 
wytwarzania energii cieplnej, jest 
wiele. To m.in. spadek opłacalności 
tradycyjnych form produkcji rolni
czej, wzrost świadomości ekolo
gicznej społeczeństwa oraz zmiany 
w prawodawstwie związane z do
stosowaniem prawa polskiego do 
prawa obowiązującego w Unii Eu
ropejskiej. Największą popularnoś
cią wśród roślin energetycznych 
cieszy się wierzba krzewiasta. O jej 
uprawie i opłacalności rozmawia
my z Tomaszem Maciaszczykiem 
z Podola (gm. Zgierz).

Na czym polega uprawa  
wierzby energetycznej?
Uprawa wierzby to uprawa rolnicza. 
Ale wierzbę sadzi się raz i ma się co 
najmniej dwadzieścia lat spokoju. Sku-
piamy się w zasadzie tylko na zbiorze. 
To biznes o bardzo krótkim okresie 
zwrotu, nie ma dużego niebezpieczeń-
stwa niepowodzenia. Nie słyszałem, 
by ktoś w Polsce likwidował planta-
cję. Mimo to, wśród rolników panuje 
nadal przekonanie, że tylko niepo-
trzebnie zachwaszcza się pole. Nie 
mówię, że tego problemu nie będzie, 
ale pojawi się on dopiero za 25-30 lat. 
Przez ten czas można racjonalnie za-
gospodarować nieużytki i jeszcze na 
tym zarobić.

Jakie jest obecnie zainteresowa
nie tą tematyką w Polsce?
Duże, ale nie wśród rolników. Zazwy-
czaj są to ludzie biznesu, przedsię-
biorstwa. Firma, z którą współpra-
cuję prowadzi działalność w zakresie 
wierzby już około 15 lat. W tym cza-
sie założyła usługowo około stu plan-
tacji. Najczęściej są to plantacje od 50 
do 300 hektarów i właśnie one przy-
noszą największy zysk. Zakładaliśmy 
plantacje w różnych rejonach Polski, 
m.in. w Kudowie Zdroju, Opolu, pod 
Wrocławiem, we Fromborku, okoli-
cach Szczecina, Zielonej Góry, Pajęcz-
nie. Kiedy zaczynaliśmy, robiliśmy 
pracę u podstaw prowadząc szkole-
nia i konferencje w całej Polsce. Po 
kilku latach w końcu pojawiło się za-
interesowanie zakładaniem plantacji, 
ale znowuż nie było zainteresowa-
nia ze strony odbiorców drzewa. Bo 
trzeba zaznaczyć, że jest to uprawa 
drewna i elektrociepłownie są głów-
nymi odbiorcami. Teraz popyt jest 
większy niż podaż. W zeszłym roku 
kosiliśmy w Kaliszu małą plantację 
dla oczyszczalni ścieków. Zadzwoni-
liśmy do dwóch odbiorców, którzy 
notabene dostarczają do tej samej 
ciepłowni w Koninie i była rywaliza-
cja między nimi. Łódzkie ciepłownie 
chciałyby spalać rocznie na poziomie 
50 tysięcy ton zrębka. Wiem, bo ogło-
szono przetarg, który został zresztą 
nierozstrzygnięty.

W gminie Zgierz jest Pan  
jedynym producentem  
wierzby energetycznej,  
a w woje wództwie?
W województwie łódzkim jest nas 
kilkunastu na obszarze kilkuset 
hektarów.

Jak przedstawia się bilans 
kosztów i zysków?
Opłacalność w przeliczeniu na hektar 
wychodzi całkiem przyzwoita. Zało-
żenie plantacji obecnie, przy zleceniu 
firmie usługowej, to koszt rzędu około 
5.000 złotych. Koszty zbioru łącznie 
z załadunkiem i transportem do od-
biorcy to 1.500 – 2.000 złotych. Średni 
plon przy dobrze prowadzonej plan-
tacji to 30 ton z hektara, co drugi rok. 
Ciepłownie są w stanie zapłacić 23 – 
25 złotych za 1GJ (gigadżul) energii. 
W tonie takich gigadżuli mamy od 7 
do 8. Czasem zdarza się 8,5. To zależy 
od warunków pogodowych, okresu 
w który się zbiera. Średnio to więc 
zysk 200 zł za tonę. 

Powiedział Pan co drugi rok,  
czyli nie co roku są zbiory?
Od kilku lat współpracuję z Duńczy-
kiem, właścicielem ogromnej plan-
tacji, który wychodzi z założenia, że 
można kosić co roku. Ja jednak uwa-
żam, że na polskich gruntach to nie 
jest najlepiej uzasadnione ekonomicz-
nie. Chodzi o wartość kaloryczną zręb-
ka. Ciepłownia nie płaci za tonaż, tyl-
ko za ilość energii zawartej w tym co 
się przywiezie. Chodzi o zdrewnienie 
surowca, o minimalną zawartość wo-
dy. Im bardziej surowiec suchy, tym 
bardziej kaloryczny. Jeżeli zetniemy 
drzewo posadzone w pierwszym ro-
ku, to tam są same włókna i woda, nie 
ma rdzenia, który stanowi zawartość 
kalorii. Z wierzbą jest tak samo. Poza 
tym, po pierwszym roku plon nie bę-
dzie rewelacyjny. 

Na jakie czynniki trzeba  
zwrócić uwagę podejmując 
decyzję o założeniu plantacji?
Wierzba jest o tyle dobrą rośliną, że 
powodzie czy mrozy są jej niegroźne, 
jedyne co mocno wpływa na jej wzrost 
to susza. Ale to też w pierwszych la-
tach od posadzenia. Może być niska 
klasa bonitacyjna gleby. Najbardziej 
optymalna jest IV klasa gleby. Klasy 
V i VI – pod warunkiem, że poziom 
wód gruntowych jest dosyć wysoki. 
Jedynek, dwójek i trójek szkoda pod 
wierzbę, bo trzeba przecież gdzieś 
produkować żywność. 

Kiedy pierwszy zbiór?

Pierwszy zbiór produkcyjny, z którego 
będziemy mieli konkretne pieniądze 
jest po trzech latach. Po pierwszym 
roku wykonujemy tzw. ścinkę sani-
tarną. Chodzi o lepsze rozkrzewienie 
się. Potem należy glebę odpowied-
nio nawieźć nawozami mineralnymi. 
Można stosować osady ściekowe, ale 
to już ograniczają pewne przepisy. 
W kolejnych latach będzie większa 
masa, która urośnie na tym samym 
korzeniu. Zbiory odbywają się tylko 
zimą. Od końca października do koń-
ca marca. 

Czy do uprawy wierzby 
niezbędny jest specjalistyczny 
sprzęt?
Jeśli chodzi o sadzenie to wykorzy-
stuje się standardowy sprzęt, który 
każdy rolnik ma w swoim gospodar-
stwie. Pole trzeba przygotować jak 
pod sianie zboża, zaorać, uprawić i dać 
jakiś nawóz pod korzeń. Inaczej spra-
wa wygląda w przypadku zbiorów, 
gdzie niezbędna jest maszyna koszą-

ca, rębak. To drogi sprzęt. Sam rębak 
to koszt 30-40 tysięcy złotych. Jeżeli 
będziemy kosili kosami spalinowy-
mi, a potem zbierali ręcznie na jakieś 
platformy, zwozili do gospodarstwa, 
to robią się potężne koszty. Trzeba 
jeszcze policzyć pracę człowieka. Na 
kilku hektarach lepiej więc wynająć 
kogoś, kto to skosi. 

Czy można skorzystać z dotacji  
na ten cel?
Do tej pory można było wspomóc 
się dotacją na założenie plantacji. Co 
prawda najpierw trzeba było wyłożyć 
własne środki, ale później refinanso-
wano 50 proc. kosztów. Teraz są kre-
dyty na zakładanie upraw energetycz-
nych z dotacją do oprocentowania. 
Ja skorzystałem jeszcze ze środków 
przedakcesyjnych, z SAPARD-u. Po-
sadziłem wtedy pierwszych 5 hek-
tarów wokół domu. Teraz bazuję 
na własnym budżecie. Znam jednak 
przedsiębiorców, którzy z kredytów 
korzystają. 

Skąd pomysł  
na uprawienie wierzby? 
Gdzieś coś przeczytałem, później 
nadarzyła się okazja. Wtedy, kiedy 
ja się tym mocno zainteresowałem, 
w Parzęczewie zorganizowano aku-
rat ogólnie dostępną konferencję na 
temat zakładania i użytkowania plan-
tacji wierzb krzewiastych. Stworzo-
ny został tam też agroinkubator i po-
wstawały pierwsze plantacje. Wśród 
materiałów konferencyjnych był m.in. 
kontakt do firmy w Łodzi, która zaj-
mowała się sprzedażą sadzonek. 

Czy zachętą była możliwość 
dofinansowania do uprawy?
To była chyba największa zachęta. To 
jakby zobligowało pewne działania. 
Chociaż pierwszy hektar posadziłem 
bez żadnego dofinansowania. Miałem 
około hektara łąki, która trzy czwarte 
roku była nieużytkowana. To są tere-
ny torfowe, bagniste. Nie można tam 
wjechać prawie żadnym sprzętem, 
poza okresem przymrozków. W mię-
dzyczasie zlikwidowałem chów bydła, 
trzeba było jakoś zagospodarować 
łąkę. Wierzba wydawała się dobrym 
pomysłem. Uprawiam ją od 2004 ro-
ku. Obecnie oprócz prowadzenia go-
spodarstwa rolnego, produkuję też 
sadzonkę wierzby i prowadzę usłu-

Wierzba energetyczna
gową działalność gospodarczą w za-
kresie zakładania plantacji wierzby, 
obsługi całorocznej plantacji, zbioru 
biomasy i organizacji sprzedaży zręb-
ka do elektrociepłowni.

Jak wykorzystywana jest 
biomasa?
Po prostu jest spalana i z niej wytwa-
rza się ciepło. Uprawiając wierzbę po-
jawił się u mnie pomysł niezależno-
ści energetycznej w gospodarstwie. 
Udało mi się to na razie w temacie 
ogrzewania. 

Jak kształtują się koszty 
ogrzewania biomasą 
w porównaniu np. z miałem 
węglowym?
To zależy jak duży jest dom. Ja mam 
zamontowany piec na poziomie 45 
KW, ponieważ dom jest w rozbudowie 
i docelowo będzie ogrzewał niecałe 
300 m2 powierzchni użytkowej. Teraz 
ogrzewa niecałe 200 m2. Przygotowa-
łem na zimę 5 ton owsa, 7 ton zrębka 
i 3 tony miału, aczkolwiek miał jest 
dosypywany w okresach bardzo du-
żego mrozu, chodzi o podwyższenie 
kaloryczności tej mieszanki. Jeśli cho-
dzi o koszty, które ponoszę, to owies 
mam swój, zrębek też, kupiłem 3 tony 
miału. Miał węglowy to koszt około 
500 zł za tonę. Ma 24-25 GJ w tonie, 
wierzba na poziomie 7-9 GJ. Sądzę, 
że opalając tylko miałem musiałbym 
spalić około 6-7 ton. 

Czy uważa Pan, że wierzba 
energetyczna może stać się 
paliwem przyszłości?
Tak. Dla mnie to najprostsze źródło po-
zyskania drewna odnawialnego, drew-
na które w miarę regularnie i dosyć 
szybko przyrasta. Według mnie w Pol-
sce mamy niesamowite możliwości 
uprawy tej rośliny, bo jest całe mnó-
stwo gruntów nieużytkowanych. 

Czy czuje się Pan ekologiem?
Jestem daleki od nazwania się eko-
logiem. Ale jeśli chodzi o korzysta-
nie z energii odnawialnej, segregację 
śmieci, oszczędność wody, energii – 
jak najbardziej jestem na tak. Jestem 
za tym, żeby powstawały wiatraki, 
elektrownie wodne, geotermia.

rozmawiała 
Małgorzata Klauzińska

Tomasz Maciaszczyk, fot. Małgorzata Klauzińska

Fotografia z archiwum Tomasza Maciaszczyka
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Oprócz rodziny i najbliższych przyja-
ciół obecni byli m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych, wojewódzkich, 
parlamentarzyści, działacze Polskiego 
Związku Piłki Nożnej z Grzegorzem 
Latą na czele, wicemarszałek Sejmu 
RP Cezary Grabarczyk, minister sportu 
Joanna Mucha, koledzy z boiska, trene-
rzy i kibice. W kościele byli także m.in. 
Jerzy Dudek i Jacek Krzynówek, Antoni 
Piechniczek, Dariusz Dziekanowski, 
Stefan Majewski, Andrzej Strejlau, Ro-
man Wójcicki oraz drużyna Widzewa 
z właścicielem Sylwestrem Cackiem.

Nabożeństwo żałobne rozpoczę-
ło się punktualnie o godzinie 12.00 

W dniu 16 marca 2012r. zakończyły się 
I Mistrzostwa Ligi Halowej Piłki Nożnej 
Gminy Wartkowice. Organizatorem im-
prezy była Gmina Wartkowice, Zespół 
Szkół w Wartkowicach oraz Klub Spor-
towy HAS Wartkowice. Do rozgrywek 
przystąpiło 14 drużyn: Ludzie Kochani, 
Czerwone Diabły JTI, FHT Zbyszko, KS 
Kłódno, Oldboys, Pełczyska, FC Bier-
ki, OSP Grom Powodów, Budowlani 
Nieprzygotowani, Kaskaderzy z Holly-
wood, FC Winston, Naprzód Jerozoli-
ma, DPS Gostków, Red Army. Mecze by-
ły grane systemem „każdy z każdym”. 
Po rozegraniu części zasadniczej, do 
dalszych rozgrywek zakwalifikowało 
się 8 drużyn, z których został wyłonio-
ny zwycięzca. Ostateczna klasyfikacja 
wyglądała następująco:

1 miejsce – Ludzie kochani
2 miejsce – Oldboys
3 miejsce – FHT Zbyszko 
4 miejsce – Czerwone diabły JTI

19 maja 2012r. odbędzie się trzeci 
z czterech etapów maratonu rowero-
wego po ziemi zgierskiej o puchar Sta-
rosty Zgierskiego. Impreza obejmowa-
ła będzie wyścig o trzech poziomach 
trudności:
– Trasa „Masters”: Parzęczew – Ma-
riampol – Chociszew – Bibianów –Śliw-
niki – Parzęczew, obejmująca dystans 
20km
– Trasa średnia: Parzęczew – Ignacew 
Parzęczewski – Ignacew Rozlazły – Pa-
rzęczew – 5km
– Trasa mała: Parzęczew, ul. Łęczycka – 
meta przy Urzędzie Gminy – 1km

W zależności od wieku uczestnicy 
będą mieli do pokonania jedno, dwa, 
a nawet trzy okrążenia na poszcze-
gólnych trasach. Udział w maratonie 

Pogrzeb legendy sportu

w kościele pw. św. Stanisława Kost-
ki. Mszę żałobną celebrował kapelan 
łódzkiego sportu ks. Paweł Miziołek, 
w towarzystwie sześciu księży. Tłumy 
kibiców i mieszkańców miasta mogły 
obserwować uroczystości na olbrzy-
mim telebimie ustawionym przed 
kościołem. Uroczystości pogrzebo-
we podzielono na dwie części: miej-
ską i kościelną. Podczas nabożeństwa 
wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska 
przekazała rodzinie zmarłego Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Odznaczenie to Włodzimierzo-
wi Smolarkowi przyznał pośmiertnie 
prezydent RP Bronisław Komorowski. 

może wziąć każdy, kto w dniu wyścigu 
wypełni kartę zgłoszeniową dostępną 
w Biurze Wyścigu mieszczącym się 
w Urzędzie Gminy w Parzęczewie. 
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać 
kaski ochronne!

Zainteresowanych gorąco zapra-
szamy do udziału w maratonie. Gwa-
rantujemy nie tylko dobrą zabawę na 
świeżym powietrzu, ale także atrak-
cyjne nagrody. Dla zdobywców pierw-  
szych miejsc czekają puchary, natomiast 
dla wszystkich pozostałych uczestni-
ków wyścigu zorganizowana zostanie 
loteria z cennymi nagrodami. 

Szczegółowy harmonogram oraz 
regulamin imprezy będzie dostępny 
w Urzędzie Gminy w Parzęczewie oraz 
na stronie www.parzeczew.pl 

Odczytała też przesłany przez Pre-
zydenta list, a w imieniu premiera 
Donalda Tuska złożyła kondolencje 
rodzinie zmarłego piłkarza.

– Nie jestem przygotowany na tak 
szybkie odejście mojego kolegi, przyja-
ciela z boiska. Włodku, zdecydowanie 
za szybko. Byłeś legendą polskiego fut-
bolu – tymi słowami żegnał zmarłego 
Grzegorz Lato.

– Byłeś ambasadorem naszego 
miasta, dowodem na to, że marzenia 
zwykłego chłopaka z Aleksandrowa 
Łódzkiego spełniają się – mówił bur-
mistrz Jacek Lipiński, żegnając legen-
dę polskiej piłki. Około 13.40 kon-
dukt żałobny opuścił kościół i udał się 
w kierunku cmentarza. Towarzyszył 
mu dźwięk syren. Przemarsz obser-
wowały tysiące ludzi stojących wzdłuż 
głównej ulicy miasta. Kibice Widzewa, 
żegnali Włodzimierza Smolarka bra-
wami, odpalanymi racami i uniesiony-
mi w górę szalikami klubowymi. 

Dorota Bełdowska-Zemła

Najlepszym strzelcem ligi został 
Dominik Bonikowski (Czerwone Dia-
bły JTI) – 29 bramek, natomiast naj-
lepszym bramkarzem – Maciej Mar-
ciniak z drużyny Ludzie Kochani. Obaj 
panowie otrzymali pamiątkowe statu-
etki. Wszystkie drużyny biorące udział 
w lidze otrzymały dyplomy, a najlepsi 
dostali puchary. Nagrody zwycięzcom 
wręczali Wójt Gminy Wartkowice – 
Piotr Kuropatwa i Przewodniczący 
Rady Gminy Wartkowice – Leonard 
Świątczak.

Dziękujemy wszystkim zawodni-
kom, za udział, a kibicom za obecność 
i żywiołowy doping. Mamy nadzieję, że 
kolejna edycja ligi halowej będzie cie-
szyła się równie dużym zainteresowa-
niem zarówno ze strony zawodników 
i drużyn, jak i kibiców. Do zobaczenia 
w sezonie jesień/zima (2012/2013).

Agnieszka Kiejnich

„Tour de Powiat”  
– drogami gminy Parzęczew

Piłkarskie mistrzostwa  
w Wartkowicach

Kilka tysięcy osób wzięło udział w pogrzebie 
jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy 
– Włodzimierza Smolarka, który zmarł  
7 marca w wieku 54 lat w Aleksandrowie 
Łódzkim.


