
W numerze:
Fundacja „PRYM”  
na  AGROTRAVEL
12 kwietnia grupa lokalnych liderów z obszaru  
działania Fundacji „PRYM” uczestniczyła w warszta
tach z zakresu agroturystyki organizowanych  
w ramach VI Międzynarodowych Targów Agroturys
tyki i Turystyki Wiejskiej AGROTRAVEL.

Nowa szkoła w Lutomiersku 
W Lutomiersku zakończono dużą inwestycję –  
dobudowano dwupiętrowy łącznik szkoły  
z planowaną do budowy salą gimnastyczną.

Święta wielkanocne  
u wschodnich sąsiadów
Z Haliną  Trociuk – prawosławną Ukrainką z okolic 
Kowla rozmawia Zofia Dziwisz

Wiosenne emocje  
w parzęczewskiej szkole 
Pierwszy dzień wiosny jest w SP w Parzęczewie  
Dniem Samorządności., którego hitem od paru  
sezonów jest konkurs MAM TALENT. Tym razem  
zwyciężyła Weronika Czwońda

Zwyciężczyni  
z Topoli Królewskiej
Alicja Wróblewska z klasy IIIB Gimnazjum w Topoli 
Królewskiej została laureatką Wojewódzkiego  
Konkursu Przedmiotowego z Biologii.

Gdzie ci mężczyźni... 
O Profesorze Bartoszewskim, polityce społecznej  
i Balu Czerwonej  Róży z posłanką na Sejm RP  
Agnieszką Hanajczyk rozmawia Ewa Mikołajczyk.

Sukces aleksandrowskich 
lekkoatletów 
Tegoroczne Halowe Mistrzostwa Świata były niezwykłe 
dla dwóch podopiecznych trenera Leszka Lipińskiego: 
Adriana Strzałkowskiego i Karola Hoffmanna.

CBA w urzędzie 
Na początku stycznia tego roku odbyła się  
w aleksandrowskim urzędzie kontrola CBA.

Nauka może być przyjemna 
W Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej dzięki  
dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi otwarto  
nową ekopracownię.
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Wielkanocne pisanki
malowała Krystyna Walczak z Topoli Szlacheckiej

fot. Renata Janiszewska

W miłości siła – niech zbliżające się Święta Wielkanocne będą inspiracją, do tego  
by jej moc sprawcza zagościła na co dzień w Waszym życiu,  

a świąteczne dni niech obfitują w rodzinne spotkania, pozytywne emocje i wiosenną radość  
– tego Czytelnikom „Do Rzeczy” życzą władze gmin:  

Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz,  
Zarząd Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz Redakcja
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L.p.
Czy projekt  
jest zgodny  

z LSR?

Liczba  
uzyskanych 

punktów

Nazwa  
wnioskodawcy Nazwa projektu Numer  

identyfikacyjny

Kwota  
dofinansowania 

(w zł)

1
TAK Średnia

78,38 Gmina Wartkowice
Remont południowej elewacji  

Zabytkowego Pałacu  
w Starym Gostkowie

060136235 58 160,00

2 TAK Średnia
78,00

Gmina  
Aleksandrów Łódzki

Remont świetlicy wiejskiej w Nowym 
Adamowie 062173080 90 929,00

Wyniki naboru 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 

dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
17 marca br. zakończył się kolejny nabór w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” organizowany 
przez Zarząd Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”. Wnioskodawcy ubiegali 
się o dofinansowanie dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.

Złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 149.089,00 zł. Oceny wniosków Grupa Decyzyjna ds. 
osi Leader dokonała w dniu 20 marca br. Obydwa wnioski zostały wybrane do dofinansowania. 

Lista operacji złożonych w naborze OW/5/2014,  
wybranych do dofinansowania zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD  

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz lokalnymi kryteriami, w ramach działania  
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom  

przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  

prowadzonego przez Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”

Na początku stycznia tego roku 
w aleksandrowskim urzędzie odby
ła się kolejna kontrola. Tym razem, 
przeznaczony specjalnie dla służb 
sprawdzających pracę urzędu pokój 
na parterze ratusza, zajęli pracownicy 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

– W ubiegłym roku mieliśmy 14 
kontroli, więc praktycznie w każdym 
miesiącu 2013 roku nasza praca była 
sprawdzana – mówi Grzegorz Siech, 
skarbnik Aleksandrowa Łódzkiego 
– 2014 rok rozpoczęła kontrola CBA. 
Tego typu wizyty można podzielić na 
trzy typy. Po pierwsze te, wynikające 
z obowiązku ustawowego – np. Regio-
nalna Izba Obrachunkowa kontroluje 
nas obligatoryjnie raz na cztery la-
ta – kontynuuje Grzegorz Siech. – To 
zwykle najdłuższa i najbardziej szcze-
gółowa weryfikacja pracy samorządu, 
gdzie w szerokim zakresie sprawdza-
na jest gospodarka finansowa, wyko-
nanie budżetu, zamówienia publiczne 
czy prowadzenie ewidencji księgowej. 
Taka kontrola trwa około dwóch mie-
sięcy i angażuje spore grono pracow-
ników urzędu – tworzone są zestawie-
nia, przygotowywane dokumenty czy 
informacje wyjaśniające – wszystko, 
czego potrzebują urzędnicy z kontroli.

– Do tych obligatoryjnych należą 
też kontrole dotyczące wydatkowania 
środków i realizacji projektów unijnych 
– dodaje Grzegorz Torzewski, naczel
nik Wydziału Pozyskiwania Funduszy 
Unijnych – na zakończenie projektu 
sprawdzana jest ewidencja finansowo – 
księgowa, wydatki w ramach realizacji 
projektu, czy potwierdzenie wykonania 
rzeczowego projektu oraz ogólnie, jego 
rzetelność i prawidłowość.

Zdarzają się także kontrole nie
zapowiedziane, związane np. z wnio
skiem przekazanym przez inne in
stytucje do RIO, jako organu, który 
może potwierdzić bądź rozstrzygnąć 
problematyczne kwestie. Urząd Kon

troli Skarbowej, Najwyższa Izba Kon
troli czy Urząd Skarbowy sprawdzają 
też niektóre kwestie tematycznie. Na 
przykład ostatnio NIK kontrolował 
działalność aleksandrowskiego samo
rządu przy ochronie zwierząt. Kolejny 
rodzaj kontroli to te, przeprowadza
ne na podstawie donosu. – Takie też 
przeżyliśmy – mówi skarbnik Alek
sandrowa Łódzkiego – Co ciekawe, 
odbywają się zazwyczaj w roku wy-
borczym. Tak było w 2010 roku, kiedy 
złożono doniesienie o rzekomych nie-
prawidłowościach przy rozpoczęciu 
prac budowlanych przy hali sportowej 
przy Zespole Szkół Sportowych. Donos 
do Urzędy Nadzoru Budowlanego za-
blokował prace do momentu wyjaśnie-
nia sprawy. Teraz mamy kolejny rok 
wyborczy, kolejne donosy i kolejne ich 
konsekwencje czyli kontrole.

CBA sprawdzało postępowania 
przetargowe dotyczące aleksandrow
skiego MOSiRu, umorzenia podatko
we oraz limity na kartach płatniczych 
urzędu. – To już kolejna kontrola pra-
widłowości przy realizacji inwestycji 
na stadionie – dodaje Grzegorz Siech 
– Być może wynika to z tego, że wybra-
liśmy oferenta, który nie był najtańszy 
ale zapewniał satysfakcjonujący nas 
poziom realizacji inwestycji.

– Obecnie trwa postępowanie wy-
jaśniające dotyczące korzystania z kart 
płatniczych – mówi Krzysztof Kopania, 
rzecznik prasowy Prokuratury Okrę
gowej w Łodzi. – Z uwagi na długi czas 
do sprawdzenia nie mogę określić kiedy 
postępowanie się zakończy. Kontrole 
dla aleksandrowskiego magistratu to 
sprawa powszednia. Do tego stopnia, że 
4 kwietnia br. burmistrz Jacek Lipiński 
na zaproszenie Rektora Uniwersytetu 
Łódzkiego, wygłosi referat na semi-
narium „Kontrola państwowa w jed-
nostkach samorządu terytorialnego.”

Ewa Mikołajczyk

Jakie są obowiązki sprawozdawcze 
organizacji pozarządowych, jakie 
obowiązki spoczywają na członkach 
zarządu i walnego zgromadzenia 
Ochotniczej Straży Pożarnej i innych 
organizacji pozarządowych? Jak 
powinna wyglądać rachunkowość 
w OSP? Jak prawidłowo prowadzić 
księgowość? Odpowiedź na te i inne 
pytania związane z funkcjonowaniem 
organizacji pozarządowych można 
było uzyskać podczas szkolenia, któ
re odbyło się 28 marca br. w siedzi
bie Fundacji „PRYM” w Parzęczewie.

W Gminie Łęczyca wprowadzono 
innowacyjny System Informacji 
Przestrzennej, który ułatwi 
pozyskanie informacji o grun
tach, znajdujących się na tym 
terenie.

W ramach projektu pod nazwą „Bu
dowa i wdrożenie Systemu Infor
macji Przestrzennej Gminy Łęczy
ca” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Fundu
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne
go Województwa Łódzkiego na lata 
20072013 (Oś priorytetowa IV spo
łeczeństwo informacyjne – Działanie 
IV.2– eUsługi publiczne), w listopa
dzie 2013 Gmina Łęczyca podpisała 
umowę z Samorządem Województwa 
Łódzkiego na dofinansowanie tego 
przedsięwzięcia.

Koszt budowy i wdrożenia syste
mu SIP po przetargu, wyniesie ok. 34 
tys. zł. z czego 85% dofinansuje Samo
rząd Województwa Łódzkiego. Gmina 
Łęczyca zapłaci nieco ponad 5.000 

Szkolenie dla organizacji 
pozarządowych 

W szkoleniu uczestniczyli zarów
no przedstawiciele istniejących orga
nizacji pozarządowych, jak i osoby 
zainteresowane utworzeniem nowych 
stowarzyszeń. Uczestnicy szkolenia 
mogli również uzyskać wyjaśnienia 
dotyczące indywidualnych zapytań 
np. sposobu rozliczania dotacji otrzy
mywanych od gminy czy obowiązku 
wystawiania faktur przez podmio
ty, które nie są podatnikami podatku 
VAT. Szkolenie poprowadził Grzegorz 
Gembalski z Instytutu Europejskiego 
w Łodzi. 

Ostatnia część szkolenia została 
poświęcona realizacji i rozliczaniu 
Małych projektów czyli operacji ob
jętych działaniem „Wdrażanie lokal
nych strategii rozwoju” w ramach 
PROW 20072013. Prezes Fundacji 
„PRYM” Jolanta Pęgowska przedsta
wiła uczestnikom szkolenia zasady 
przyznawania pomocy w ramach 
działania „Małe projekty”, wyso
kość pomocy i koszty kwalifikowal
ne projektu. 

Renata Jesionowska-Zawadzka 

zł. System powinien działać już w IV 
kwartale tego roku.

System Informacji Przestrzennej 
ułatwi mieszkańcom gminy Łęczyca 
lub innym osobom zainteresowanym 
gruntami znajdującymi się na tym tere
nie pozyskanie informacji o konkretnej 
działce. System będzie działał w sieci 
internetowej. Znajdą się w nim dane 
dotyczące miedzy innymi numerów 
i granic działek, numery nierucho
mości, przeznaczenie działek w pla
nie zagospodarowania przestrzenne
go. Informacje o obszarach cennych 
przyrodniczo, turystycznie, zabytkach, 
uzbrojeniu w media (wodociąg, ener
getyka, drogi). Potencjalni inwestorzy 
będą mogli wyszukać działki przezna
czone do sprzedaży. W SIP znajdzie 
się baza danych o działających przed
siębiorstwach i instytucjach na tere
nie gminy wraz z ich teleadresami. 
System Informacji Przestrzennej uła
twi więc życie i oszczędzi czas peten
tom, przedsiębiorcom i potencjalnym 
inwestorom.

Zofia Dziwisz

Ułatwienia dla petentów

CBA w urzędzie
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Właściciele gospodarstw agrotury
stycznych, członkowie Stowarzysze
nia Agroturystycznego Ziemi Zgier
skiej, Stowarzyszenia KRZEMIENIEW 
i osoby zainteresowane tematyką 
agroturystyki zdobywali wiedzę na 
temat estetyki w gospodarstwach 
agroturystycznych, możliwościach 
wykorzystywania źródeł energii  
odnawialnej w funkcjonowaniu ta
kich gospodarstw czyli ogranicza
niu kosztów działania takich obiek
tów czy szansach, jakie daje małe 
przetwórstwo dla rozwoju turystyki 
w gminie.

Poza organizacją wyjazdu na war
sztaty, Fundacja „PRYM” zaprezento
wała na targach AGROTRAVEL rów
nież stoisko promocyjne. Staraliśmy 
się zainteresować zwiedzających na
szą nową ofertą turystyczną czyli que
stami – nieoznakowanymi szlakami, 
których przejście łączy się z rozwią

Fundacja „PRYM” na AGROTRAVEL 

zaniem zagadek, najczęściej sformuło
wanych w formie wierszowanej. Przy
pomnijmy, że na obszarze działania 
Fundacji w ramach realizacji projektu 
współpracy powstało 7 ścieżek que
stowych: w Bełdowie, w Dalikowie, 
w Chociszewie, w Starym Gostkowie, 
w Lutomiersku, w Topoli Królewskiej 
i w Szczawinie.

Na naszym stoisku można było 
również podziwiać wyroby twórców 
z terenu działania Fundacji: mister
ne serwetki szydełkowe i kurczaczki 
pani Teresy Lewandowskiej ze Śliw
nik, piękne wielkanocne palmy pani 
Elżbiety Zając z Mikołajewa i zachwy
cające pisanki pani Krystyny Walczak 
z Topoli Szlacheckiej. 

Targi były też oczywiście znakomi
tą okazją do zapoznania się z bogatą 
ofertą wypoczynku na wsi. 

Renata Jesionowska-Zawadzka

12 kwietnia br. grupa lokalnych liderów z ob
sza  ru działania Fundacji „PRYM” uczestniczyła 
w warsztatach z zakresu agroturystyki orga ni
zo wanych w ramach VI Międzynarodo wych 
Targów Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej 
AGROTRAVEL. 

Wiosna to doskonały czas, żeby wy
brać się na rodzinną wycieczkę. Pro
ponujemy Państwu zwiedzanie tras 
questowych, które powstały w ra
mach realizacji projektu współpra
cy „Questing umożliwi innowacyjne 
zwiedzanie”. Łącznie powstało 35 
ścieżek, w tym 7 na obszarze działania 
Fundacji „PRYM”. Trasy są opisane za 
pomocą wierszowanych wskazówek 
zawierających zagadki, które należy 
rozwiązać, aby odkryć hasło i znaleźć 
znajdujący się na końcu trasy skarb.

Pobierz aplikację i ruszaj na poszukiwania 
Dla innowacyjnych turystów, 

którzy korzystają z nowoczesnych 
rozwiązań mamy dobrą wiadomość 
– działa już aplikacja, którą można 
pobrać na smartfona lub inne urzą
dzenie mobilne – wystarczy wejść 
na stronę internetową www.quiz.
questing.pl i wybrać system Andro
id lub iOS.

 Dla tych, którzy wolą tradycyjne 
ulotki i mapy – można je otrzymać 
w biurze Fundacji, w sześciu szko
łach i bibliotece w Dalikowie, które są 

opiekunami questów. Ulotki questów 
można też pobrać i wydrukować ze 
strony internetowej projektu www.
quiz.questing.pl.

Projekt współpracy jest realizo
wany ze środków Europejskiego Fun
duszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Ob
szarów Wiejskich w ramach działania 
„Wdrażanie projektów współpracy” 
objętego Programem Rozwoju Ob
szarów Wiejskich na lata 20072013.

Renata Jesionowska-Zawadzka

50 lat razem

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego  
obchodzą Państwo:

Zofia i Bronisław Arendt (Sarnów)
Krystyna i Józef Bednarkowie (Oleśnica)
Teodora i Henryk Korolewscy (Złotniki)

Anna i Kazimierz Krzewina (Kazimierzów)
Janina i Jan Łuczakowie (Brudnów Drugi)
Halina i Czesław Miszczakowie (Oleśnica)
Kazimiera i Zdzisław Nowakowscy (Psary)

Aniela i Tadeusz Pilazy (Dobrzań)
Tekla i Henryk Piotrowscy (Gajówka-Parcel)

Jadwiga i Józef Sobczakowie (Sarnówek)
Czesława i Stanisław Urbańczykowie (Dalików)

Helena i Antoni Zychowie (Domaniewek)

28 lutego br. w Urzędzie Gminy w Da
likowie odbyła się uroczystość związa
na z jubileuszem 50lecia pożycia 
małżeńskiego par z terenu naszej 
gminy. Medale Prezydenta RP wrę
czył jubilatom Wicewojewoda Łódzki 
Paweł Bejda. Przekazał on również 
życzenia jak najdłuższych wspólnych 
lat życia w zdrowiu i miłości. Dobrych 
słów nie zabrakło także od Wójta Gmi
ny Dalików Pawła Szymczaka, Staro
sty Powiatu Poddębickiego Ryszar

da Ryttera oraz Wicestarosty Piotra 
Bindera. Dla jubilatów przygotowano 
listy gratulacyjne, drobne upominki 
i słodki poczęstunek. Miłą atmosferę 
zapewniły zespoły śpiewacze „Jawor” 
i ”Biała Róża” przy akompaniamencie 
kapeli „Dalikowiacy”. Medale dla osób, 
których stan zdrowia nie pozwolił na 
udział w uroczystości zostały wręczo
ne w domach. 

Justyna Ługowska
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Początek wiosny był wyjątkowym 
dniem dla uczniów Szkoły Podsta
wowej w Leźnicy Małej. Oficjalnie 
i uroczyście otwarto ekopracownię. 
Jej powstanie było możliwe dzięki 
projektowi z jakim wystąpiła szkoła 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. Projekt uzyskał dostatecz
ną ilość punktów i zakwalifikował 
się do realizacji i dofinansowania. 
Z WFOŚiGW przyznano kwotę 40.500 
zł, z Gminy Łęczyca 4.500 zł. Z pozy
skanych funduszy poprzednia klasa 
przyrodnicza zmieniła się diame
tralnie. Poczynając od podłogi, ścian, 
oświetlenia, nowych mebli po pomoce 
naukowe – wszystko jest nowe i w naj
lepszej jakości!!! Zainstalowano inter
aktywną tablicę dotykową, laptop, mi
kroskopy. Zakupiono albumy i atlasy, 
co jest istotne, bo rodzice nie muszą 
wydawać na nie pieniędzy, a ucznio
wie mają lżejsze tornistry. Na ścianach 
zawisły tablice poglądowe, w szafach 
i gablotach znajdują się niezliczone 

Obecnie w Szkole Podstawowej uczy 
się 326 dzieci w tym 66 w oddziałach 
przedszkolnych. Pozytywnym zjawi
skiem jest coroczny przyrost liczby 
uczących się w tej szkole. Nowy budy
nek rozwiązuje napiętą sytuację loka
lową istniejącej podstawówki poprzez 
zapewnienie 4 sal lekcyjnych (po 5657 
m2), sali gimnastyki korekcyjnej (82,06 
m2), magazynu sprzętu sportowego 
(58,11 m2) oraz pokoju trenera (17,57 
m2). Wyposażono go także w toalety 
na I i II piętrze (po 27,37m2) co rów
nież poprawia komfort użytkowników. 
Powierzchnia zabudowy obiektu wy
nosi 242 m2, natomiast powierzchnia 

Z wielką satysfakcją informujemy, 
iż Alicja Wróblewska z klasy 
IIIB Gimnazjum w Topoli 
Królew   skiej została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Biologii, do 
którego przygotowywała się pod 
kierunkiem pani Bożeny Kuś.

Alicja zamiłowanie do biologii wy
niosła już ze szkoły podstawowej. 
W gimnazjum swą pasję mogła tylko 
pielęgnować. Poświęciła dużo wolne
go czasu na naukę, ponieważ materiał 
objęty formą konkursu znacznie wy
kraczał poza podstawę programową 
– był niejako uszczegółowieniem tego, 
co obowiązuje wybitnego ucznia gim
nazjum, a nawet liceum. – Wyciągnę-
łam wnioski z etapu rejonowego. Na 
początku nie wierzyłam, że przejdę da-
lej. To było szczęście i zaskoczenie za-
razem. Po etapie wojewódzkim byłam 
raczej pewna, że zostanę laureatką. 
Dobrze mi poszło – wspomina Alicja. 

– Uczennica bardzo zdolna, ale 
również pracowita. Żeby dobrze przy-
gotować się do poszczególnych etapów 
przedmiotowego konkursu z biologii 
zostawała w każdą środę na zajęciach 
dodatkowych – tłumaczy pani Bożena 

preparaty, modele (np. komórki). Są 
lornetki, luneta, chwytaki owadów, 
aparat fotograficzny i inne urządze
nia przydatne do zajęć terenowych. 

Zaproszeni na symboliczne prze
cięcie wstęgi goście obejrzeli w wyko
naniu uczniów młodszych klas przed
stawienie – tematem była wiosenna 
przyroda. Kolejnym punktem progra
mu była prezentacja sprzętów i pomo
cy naukowych. Trzeba przyznać, że za
kup tych przedmiotów był ze wszech 
miar racjonalnym wydatkiem. Ucznio
wie ze znajomością rzeczy objaśniali, 
co do czego służy, swobodnie posłu
giwali się językiem wręcz naukowym 
i widać było, że tak zdobyta wiedza 
pozostanie im na długo w pamięci. Być 
może zainteresowania przyrodnicze 
będą rozwijać w dalszym kształceniu.

28 marca podobną pracow
nię otwarto w Szkole Podstawowej 
im. Władysława Łokietka w Topoli 
Królewskiej.

Zofia Dziwisz

Kuś, która ma na swym koncie kilkoro 
finalistów konkursów kuratoryjnych 
z biologii.

Do zadań Ali należało stosowanie 
prawidłowej terminologii biologicz
nej, analizowanie tekstów popular
nonaukowych, ich interpretowanie 
oraz formułowanie wniosków na ich 
podstawie, ponadto wykorzystywanie 
zdobytej wiedzy do objaśniania zja
wisk przyrodniczych i rozwiązywania 
różnorodnych problemów. Dziewczy
na poznała także fachową literaturę, 
a ponadto studiowała czasopisma, 
takie jak „Wiedza i Życie”, „Przyro
da Polska”. To były pozycje wyjątko
wo trudne. Ucząc się poszczególnych 
zagadnień, musiała zapamiętać też 
skomplikowane procesy zachodzące 
w organizmie człowieka, w jego ko
mórkach. Do tego doszły jeszcze poję
cia łacińskie. – Sukces ten to dla mnie 
wielkie wyróżnienie i zachęta do dal-
szej pracy – mówi nasza młoda biolog 
i prawdopodobnie przyszła studentka 
medycyny.

My ze swej strony gratulujemy Ali
cji i jej opiekunce. To kawał dobrej 
roboty! Tak trzymać!

Sławomir Doniak

użytkowa ponad 600 m2. Wykonawca 
robót budowlanych wyłoniony w na
stępstwie przeprowadzonej procedury 
przetargowej („Korporacja budowlana 
Darco” z Radomia) okazał się rzetel
ny i wykonał powierzone zamówienie 
w wymaganym terminie. Gmina uzy
skała już pozwolenie na użytkowanie 
i mogła przekazać obiekt do eksploa
tacji. Uroczyste otwarcie nowej części 
szkoły odbyło się 15 kwietnia 2014r.

Kolejnym etapem – planowa
nym do realizacji na przełomie 2014 
i 2015r. – jest budowa sali gimnastycz
nej z zapleczem sanitarnym wraz z in
frastrukturą towarzyszącą tj. zewnętrz

Zwyciężczyni z Topoli Królewskiej

ną instalacją deszczową, zewnętrzną 
instalacją elektryczną, oświetleniem 
terenu, przebudową odcinka instalacji 
wodociągowej, zewnętrzną instalacją 
kanalizacji sanitarnej, przebudową na
powietrznej sieci telekomunikacyjnej, 
miejscami parkingowymi i utwardze
niem terenu.

Nowa sala gimnastyczna o wymia
rach 22 x 36 m będzie służyć zarówno 
uczniom jak i dorosłym mieszkańcom, 
którzy będą mogli rozwijać w niej swo
ją kulturę fizyczną.

 
Rafał Bujnowicz

Urząd Gminy Lutomiersk

Nowa szkoła w Lutomiersku
W Lutomiersku zakończono dużą inwestycję – nowy budynek szkolny 
oddany do użytku. Prace trwały w okresie od maja 2013 r. do stycznia 
2014r. Dobudowano dwupiętrowy łącznik szkoły z planowaną do budo
wy salą gimnastyczną. 

Nauka może być przyjemna
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Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Rudzie Bugaj jest już na półmetku. 
Wszystko wskazuje na to, że zgodnie 
z harmonogramem, w maju ścieki po
płyną już nową instalacją, bo mimo zi
my prace idą pełną parą. Oczyszczalnia 
powiększy się o nowe komory, reak
tory, osadniki, budynki i urządzenia, 
a tym samym stanie się super nowo
czesnym zakładem. 

– Będziemy przygotowani na do-
celowe przyjęcie 9 tysięcy metrów 
sześciennych ścieków na dobę – mówi 
z dumą Zbigniew Maśliński kierownik 
oczyszczalni. – Już w tej chwili mamy 
ich więcej niż w roku ubiegłym. Odbie-
ramy 4200 metrów sześciennych. na 
dobę, a jeszcze niedawno średnia do-

Od wielu lat polskim obyczajem szkol
nym jest huczne obchodzenie pierw
szego dnia wiosny – 21 marca. Ten 
dzień uczniowie najchętniej spędza
liby – podobnie zresztą jak i każdy in
ny – poza szkołą. Szczególnie trudno 
bowiem oprzeć się urokowi dopiero 
co obudzonej przyrody, przejawiają
cemu się w ptasich trelach, młodych 
pąkach, a nade wszystko pierwszych 
ciepłych promieniach słońca. Dlate
go młodsze klasy (0III) stroją swoje 
marzanny – słomiane kukły i podczas 
pierwszego wiosennego spaceru topią 
je lub palą na znak ostatecznego po
żegnania z zimą.

Tymczasem Samorząd Uczniowski 
główkuje, jak uczynić ze szkolnych mu
rów miejsce atrakcyjne dla młodzieży 
na tyle, by ta nie pomyślała o wznowie
niu innej tradycji związanej z powita
niem wiosny, zwanej Dniem Wagaro
wicza. Stąd pomysł przemianowania 
tegoż święta na Dzień Samorządności. 
Podczas apelu o godz. 8.00 Samorząd 
Uczniowski otrzymał z rąk pani dy
rektor symboliczny klucz do budyn
ku szkoły. Od tego momentu zwykły 
szkolny dzień staje się niezwykłym 
wiosennym dniem, mimo że spędzo
nym w szkole. Uczniowie klas IV – VI 
przez dwie godziny prowadzą zajęcia 

Nowocześnie i ekologicznie
bowa wynosiła 3900. Zwiększona ilość 
ścieków to efekt rozbudowy sieci kana
lizacji sanitarnej, która trwa od 2010 
roku. – Budowa kanalizacji i moderni-
zacja oczyszczalni ścieków to projekt, 
na który gmina Aleksandrów Łódzki 
otrzymała największe w województwie 
dofinansowanie z funduszy europejskich 
– mówi Grzegorz Torzewski – naczel
nik wydziału pozyskiwania funduszy 
unijnych. – Otrzymaliśmy w sumie 64 
mln złotych z programu Infrastruktura 
i Środowisko, w tym prawie 30 mln na 
modernizację oczyszczalni. W ramach 
projektu budujemy ponad 44 kilome-
try sieci sanitarnej, a więc jej długość 
zwiększamy dwukrotnie. 

W tej chwili trwają prace przy bu

we wszystkich klasach… Są do tego 
całkiem dobrze przygotowani – omó
wili wcześniej z nauczycielami tematy, 
wspólnie wykonali plan zajęć, materia
ły. Nauczyciele zasiadają w ławkach 
w roli obserwatorów lub uczniów, 
a dzieci mają okazję spojrzeć na sie
bie zza drugiej strony biurka. Wnioski 
są później nieocenione dla obu stron 
– pierwsi nie mogą wytrwać w roli 
biernych uczestników zajęć (odnajdują 
w sobie symptomy ADHD?), a drudzy 
rolą nauczyciela są po dwóch godzi
nach wykończeni (niektórzy zrzędzą 
jak starzy!). Jednogłośnie twierdzą, że 
to bardzo trudne zadanie zdyscyplino
wać klasę i do tego zainteresować ją 
tematem. Trud jednak się opłaca, bo za 
rzetelne przeprowadzenie lekcji moż
na otrzymać ocenę celującą z danego 
przedmiotu oraz pisemną pochwałę.

Jednak hitem Dnia Samorządno
ści od paru sezonów wiosennych jest 
konkurs MAM TALENT przeznaczo
ny dla wszystkich małych pasjonatów 
muzyki, tańca, sportu, recytacji, zręcz
ności i… czegokolwiek. Do tegoroczne
go konkursu zgłoszono 17 występów 
solowych, w duecie oraz grupowych. 
Uczestnicy pokazali swoje talenty 
w kategoriach: taniec, śpiew, gra na 
instrumentach, zręczność. Wszystki
mi publiczność była ogromnie zain
teresowana i każdemu gorąco dopin
gowała. Na widowni siedzieli także 
rodzice ciekawi efektów pracy swoich 
dzieci nad rozwijaniem zdolności. Byli 

W dniu 9 marca 2014 roku w hali Ze
społu Szkół w Wartkowicach odbyła 
się uroczystość związana z przypa
dającą w 2014 roku setną rocznicą 
utworzenia Legionów Polskich, w któ
rej udział wzięli tak znakomici go
ście jak: Piotr Polak – Poseł na Sejm 
RP, Jolanta Chełmińska – Wojewoda 
Łódzki, Dorota Ryl – Wicemarszałek 
Województwa Łódzkiego, Mieczysław 
Teodorczyk – Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Łódzkiego 
i Monika Błaszczyk – Radna Sejmiku 
Województwa Łódzkiego. Nie zabra
kło także władz powiatowych, przed

100-lecie utworzenia 
Legionów Polskich

stawicieli sąsiedzkich samorządów 
oraz miejscowych sołtysów, straża
ków, kierowników jednostek orga
nizacyjnych i zakładów pracy oraz 
innych mieszkańców naszej Gminy.

Podczas uroczystej XLV sesji Rada 
Gminy Wartkowice przyjęła uchwałę 
w sprawie podjęcia inicjatywy Związ
ku Legionistów Polskich i Ich Rodzin 
i przystąpienia do Wojewódzkich Ob
chodów 100. Rocznicy Utworzenia 
Legionów Polskich, którą Przewod
niczący Rady Gminy po podpisaniu 
wręczył Pani Jolancie Chełmińskiej 
Wojewodzie Łódzkiemu, sprawują

Wiosenne emocje w parzęczewskiej szkole

dowie kanalizacji w Rąbieniu AB. In
westycja ma się zakończyć w czerwcu, 
a cały projekt jesienią i wtedy też pełną 
parą ruszy zmodernizowana oczysz
czalnia. Gmina liczy, że do nowej sieci 
przyłączy się prawie 5 tysięcy LPRów, 
a więc firm i odbiorców indywidual
nych, którzy do tej pory korzystali je
dynie z szamba.

Zaletą zmodernizowanej za 30 mln 
oczyszczalni będzie na pewno to, że 
hermetycznie zamknięte instalacje nie 
powinny zbytnio drażnić nosów. Po
za tym nowe ciągi technologiczne po
zwolą na odzysk ciepła z osadów czy 
przetworzenie ich w rolniczy nawóz. 

(kbs)

cej patronat honorowy wojewódz
kich obchodów oraz Panu Adamowi 
Przepałkowskiemu Przewodniczące
mu Zarządu Głównego Związku Le
gionistów i Ich Rodzin, z inicjatywy 
którego przystąpiono do organizacji 
tych obchodów.

Kolejnym punktem uroczystości 
było wygłoszenie referatu przez Pana 
dr. Tadeusza Bogaleckiego pt.: Działa
nia bojowe oddziałów Legionów Pol
skich w październiku 1914 r. w rejonie 
Łęczycy – Wartkowic – Poddębic, któ
ry przywołał nam wydarzenia sprzed 
100 laty, od których rozpoczął się dłu
gi marsz ku niepodległości. Uroczy
stość zakończył koncert pieśni legio
nowych w wykonaniu Stowarzyszenia 
Śpiewaczego Harmonia pod dyrekcją 
Pana Jerzego Rachubińskiego.

Karoliona Banaszkiewicz

przede wszystkim wzruszeni odwagą 
i zaangażowaniem małych artystów. Na 
scenie każdy zachowywał się jak profe
sjonalista – nie było żadnych „wpadek” 
– zapominania tekstów, fałszowania 
melodii, mylenia kroków w układzie 
choreograficznym. Widać było, że nasz 
mały szkolny konkursik potraktowano 
z powagą godną wielkiego show. Tym 
trudniejsze zadnie miało jury. Nie spo
sób przecież uznać za prosty wybór 
kilku szczególnych talentów spośród 
różnych dziedzin i grup wiekowych (od 
6latków po 13latków). Toteż obrady 
komisji w składzie: Renata Janiszew
ska (przedstawicielka Forum Inicjatyw 
Twórczych – przewodnicząca jury), 
Renata Baran (nauczycielka), Katarzy
na Mierzejewska (przedstawicielka 
Rady Rodziców), Stanisława Chojna
cka (przedstawicielka pracowników 
obsługi szkoły) były dość burzliwe. 
Uzgodniono jednak werdykt:
I miejsce – Weronika Czwońda (kl. 
Vb) za anglojęzyczne wykonanie utwo
ru Seleny Gomez
II miejsce – Maciej Suligowski (kl. 
IVb) za solową grę na perkusji do pro
fesjonalnego podkładu
III miejsce – Angelika Nowakowska 
(kl. IIIa) za solowy autorski układ 
choreograficzny

Wyróżnienia otrzymali:
grupa taneczna SŁOWIANKI (Anita 
Chmielecka – Vb, Alicja Seweryńska 
– Vb, Wiktoria Klauze – Vb, Weronika 
Klauze – Vb, Weronika Opas – kl. Vb,  
Justyna Graczyk – Ib, Konstan
cja Kisser – Ib, Anna Andrzejczak  
– 0a) za zespołowy autorski układ 
choreograficzny

Klaudia Kamińska – kl. VIb (śpiew)
Mateusz Cybulski – kl. IIIa (perkusja)

Ogromne wrażenie na wszystkich 
zrobiły również pozostałe występy, 
ale liczba nagród i wyróżnień zawsze 
jest ograniczone. Pociechę i nadzie
ję dla zawiedzionych niech stanowi 
przyszłoroczny konkurs oraz słowa 
uznania widzów. Jednak symboliczną 
nagrodę i dyplom uczestnika otrzy
mał każdy, a zwycięzcom szczegól
ne wyróżnienia zostaną wręczone na 
specjalnym apelu szkolnym podsu
mowującym sukcesy uczniów w II se
mestrze. Organizatorami tej imprezy 
byli opiekunowie SU – Ewa Dominczyk 
i Sylwia Gabryelczyk, dekoracje sali 
wykonała Jolanta Paszkowska (nieza
wodna jak zawsze w tym względzie), 
a sponsorami byli Rada Rodziców oraz 
Samorząd Uczniowski.

Emocji, jakie panowały podczas 
występów, nie da się ani opisać, ani 
powtórzyć. Po zakończeniu konkur
su jeszcze brzmiało po korytarzach 
szkolnych echo saksofonu (na którym 
akompaniował perkusistom Marcin 
Seweryński z FIT –u), echo bębnów 
i talerzy. Widzowie nucili przeboje, zaś 
mali artyści przeżywali swój pierwszy 
aplauz od publiczności najbardziej wy
magającej, bo rówieśniczej. Wszystkim 
serca zabiły szybciej... jak to wiosną. 
Okazuje się, że ta pora roku, budząc 
życie, miłość, przyrodę, budzi też na
sze talenty. Zatem budzi w nas wielkie 
emocje! 

Sylwia Gabryelczyk
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8 marca był dla kobiet ze Stowarzy
szenia Krzemieniew niezwykle atrak
cyjny. Wczesnym popołudniem człon
kinie stowarzyszenia wybrały się do 
Cinema City w Łodzi, gdzie z przy
jemnością obejrzały komedię Piotra 
Wereśniaka pt. „Wkręceni”. Rewela
cyjna gra znanych polskich aktorów 
sprawiła, że panie wyszły z seansu 
bardzo rozbawione. Po filmie uczest
niczki wycieczki miały dwie godziny 
wolnego czasu – niektóre wybrały 
się na spacer po rynku Manufaktury, 
inne na kawę czy na zakupy. W dro
dze powrotnej pasażerki wspominały 
obejrzany film, analizując komiczne 
dialogi. Raz po raz słychać było wy
buchy zarażającego śmiechu, który 
bardzo optymistycznie wszystkich 
nastrajał. Około godziny osiemnastej, 
„wesoły autobus” wrócił do rodzinnej 
miejscowości. 

Na uczestniczki wycieczki cze
kała jeszcze jedna bardzo miła nie
spodzianka. Po powrocie do Krze
mieniewa, w sali stowarzyszenia 
zastały wspaniałą kolację przygoto
waną przez panów – członków ro
dzin i przyjaciół. Na samym początku 
mężczyźni złożyli serdeczne życzenia 

„Poczuj teatr” – pod takim hasłem 
przebiegało w marcu, w Aleksandro
wie Łódzkim, już trzeci raz, Święto 
Teatru, wpisujące się w obchody Mię
dzynarodowego Dnia Teatru. Obcho
dy organizuje Partnerstwo na Rzecz 
Aleksandrowa Łódzkiego wspólnie 
z Biblioteką Publiczną im. Jana Ma
chulskiego, Herbaciarnią Klimaty, 
Towarzystwem Śpiewaczym im. St. 
Moniuszki oraz zaprzyjaźnionymi ar
tystami. Celem przedsięwzięcia jest 
rozwinięcie zainteresowań mieszkań
ców naszej gminy teatrem, rozbudze
nie ekspresji twórczej, zainspirowanie 
do twórczości artystycznej, odkrywa
nie i doskonalenie umiejętności ak
torskich, rozbudzenie potrzeby obco
wania ze sztuką teatralną, integracja 
środowiska osób zainteresowanych 
własnym rozwojem, poszukujących 
interesujących sposobów na wyra
żanie swojej ekspresji oraz sposobów 
na aktywne i kreatywne spędzanie 
wolnego czasu.

W marcu teatr zawładnął naszym 
miastem, był głównym bohaterem 
wielu interesujących wydarzeń.

„Plakat teatralny”
Przez cały marzec można było od
być niezwykłą podróż po łódzkich 
teatrach. Zorganizowaliśmy bowiem 
nietypową wystawę „Plakat teatral
ny”. Była prezentowana w miejscach, 
w których odbywały się imprezy 
związane ze Świętem Teatru, a więc 
w Bibliotece, Herbaciarni Klimaty, 
w Chórze Moniuszkowców. Plakaty 
ze spektakli łódzkich teatrów: Wiel
kiego, Muzycznego, Nowego Jaracza, 
Pinokio, Studyjnego, Powszechnego – 
piękne niezwykłe dzieła sztuki zapro
jektowane przez mistrzów plakatu in
trygowały, zaciekawiały i zachęcały do 
obejrzenia przedstawień. Całkowicie 
zawładnęły przestrzeniami w których 
odbywały się wydarzenia teatralne.

Wyprawa za kulisy  
Teatru Wielkiego

Dla chętnych zorganizowaliśmy wy
cieczkę za kulisy Teatru Wielkiego 
w Łodzi. Uczestnicy mogli poznać 
funkcjonowanie machiny teatralnej, 
pracownie działające w teatrze: mo
delarską, malarską, krawiecką. Zwie
dzano garderoby, strefy za kulisami, 
sceny. Oglądano kostiumy, peruki, ele
menty scenografii. Poznano teatralne 
zawody: perukarz, inspicjent, sceno
graf, choreograf i inne.

Warsztaty teatralne
15 marca o godzinie 13.00 w czytel
ni biblioteki Małgorzata Flegel po
prowadziła warsztaty teatralne. We 
wspólnej zabawie wzięli udział ża
rówo dorośli, jak i młodzież. Mał
gorzata Flegel, aktorka teatralna, 
filmowa i telewizyjna, wykładowca 
w łódzkich uczelniach artystycznych 
(w Szkole Filmowej i Akademii Mu
zycznej) wprowadziła uczestników 
warsztatów w tajniki gry aktorskiej. 
Uczyła poruszania się na scenie, pub
licznego występowania, autoprezen
tacji. Wszystko w konwencji świetnej 
zabawy.

Poezja w teatrze  
„...na przesileniu zimy 

i wiosny nierychliwej” – 
piosenki i poezja  
Juliana Tuwima

Kolejnym wydarzeniem akcji „Po
czuj teatr” w Aleksandrowie Łódz
kim był koncert w wykonaniu słu
chaczy Szkoły Muzycznej II stopnia 
im. St.Moniuszki w Łodzi, wydziału 
wokalnego pod kierunkiem Małgo
rzaty Flegel. Usłyszelismy piosenki 
Juliana Tuwima, fragmenty „Kwiatów 
Polskich”. Młodzież zaśpiewała naj
większe szlagiery: „Miłość ci wszystko 

Święto Teatru w Aleksandrowie

wybaczy”, „Tomaszów” i inne, do któ
rych muzykę napisali Henryk Wars, 
Andrzej Konieczny i inni popularni, 
wszechstronni kompozytorzy. By
ło to bardzo interesujące spotkanie 
z poezją, świetną muzyką i piosenką 
aktorską.

„WioSenne marzenia”.  
Piosenki z teatru

W Dniu Święta Teatru – 27 marca 
zaprosiliśmy na koncert piosenek: 
„WioSenne marzenia” w wykonaniu 
studentów wydziału wokalnoaktor
skiego Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Dzień Kobiet w Krzemieniewie 
z okazji Dnia Kobiet oraz zaśpiewali 
tradycyjne „Sto lat”. Na stole znalazło 
się wiele smacznych potraw, zimnych 
zakąsek oraz deserów. W nienaganny 
i bardzo uroczysty sposób panowie 
nakryli stoły dla kilkudziesięciu osób. 
W tle płynęła spokojna, nastrojowa 
muzyka, a w całej sali unosił się za
pach kwiatów i aromatycznych dań. 
Panowie uświetnili wieczór swoją 
elegancką aparycją – chcąc skutecz
nie wejść w role kelnerów, ubrali się 
w garnitury, pieczołowicie wywiąza
ne czarne muchy pod szyją i... czer
wone fartuchy. 

Mężczyźni przez cały wieczór ob
sługiwali panie – przemieszczając się 
z tacami, sprawnie donosili jedzenie 
oraz ciepłe napoje. Impreza upłynęła 
w bardzo miłej atmosferze. Chcąc po
dziękować panom za włożony trud, 
prezes stowarzyszenia – pani Jolan
ta Łomnicka wraz z zarządem oraz 
wszystkimi członkiniami wzniosła 
toast i poprosiła o gromkie brawa. 
Jednym słowem – panowie spisali 
się na medal. 

Justyna Łomnicka 

Było to wspaniałe widowisko muzycz
ne, podczas którego studenci zaśpie
wali najpopularniejsze piosenki i arie 
z operetek i musicali. Przygotowa
li zabawny spektakl, w którym po
kazali swoje umiejętności aktorskie 
i wokalne.

„Przypadek Adasia 
Miauczyńskiego”

Na zakończenie obchodów Między
narodowego Dnia Teatru, czyli na 
zakończenie akcji „Poczuj teatr” za
prezentowaliśmy „Przypadek Ada

sia Miauczyńskiego” według opowia
dań Marka Koterskiego – monodram 
w wykonaniu Włodzimierza Twar
dowskiego. Adaptacja i reżyseria: An
drzej Czerny.

Wyprawa do Teatru  
Wielkiego na „Traviatę”

Wspólnym wieczorem w Teatrze Wiel
kim zakończyliśmy obchody Święta 
Teatru w Aleksandrowie.

Elżbieta Grochulska

Za kulisami Teatru Wielkiego

WioSenne marzenia
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Tradycją Gminy Lutomiersk jest ob
chodzenie Dnia Kobiet podczas uro
czystości organizowanych przez 
Gminne Koło Emerytów i Renci
stów w Lutomiersku. W tym roku 
dnia 4 marca w dużej sali Ochotni
czej Straży Pożarnej w Lutomiersku 
o godzinie 11.00 społeczność Gminy 
Lutomiersk świętowała z okazji Dnia 
Kobiet. W uroczystości brały udział 
przedstawicielki płci pięknej z Gmi
ny Lutomiersk, władze Gminy Luto
miersk na czele z Wójtem – Panem 
Tadeuszem Borkowskim i Przewod
niczącym Rady – Panem Tadeuszem 
Rychlikiem, przedstawiciele Gmin
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lutomiersku oraz Gminnego Domu 
Kultury w Lutomiersku. Obecni byli 
również przedstawiciele Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In
walidów w Zduńskiej Woli, członko
wie Związku Emerytów i Rencistów 
w Lutomiersku oraz sponsorzy. Pod
czas części oficjalnej Przewodnicząca 
Związku Emerytów i Rencistów w Lu

Tematów do omówienia jest kilka, 
a wywiad jeden, niech więc Pani 
profil na Facebooku, będzie ich 
elementem łączącym, bo wszelka 
aktywność poselska jest tam 
publikowana. Lubi Pani ten serwis 
społecznościowy?
Facebook to nie jest moje podstawowe 
miejsce informowania o działalności. 
Bardziej stawiam na stronę interne
tową. Jednak przyznaję, że to szybki 
i bezpośredni sposób pokazania swojej 
prywatności. Oczywiście są minusy, bo 
przez tą bezpośredniość jaką dają te 
media, ludzie nie tylko pozytywnie wy
rażają swoje opinie. Dodajmy, w bardzo 
bezpośredni sposób, tak jakbym była 
ich koleżanką – no ale takie są minusy 
bycia na Facebooku.

Niedawno na FB pojawiło się Pani 
zdjęcie w towarzystwie profesora 
Władysława Bartoszewskiego. 
Pisała Pani: „To nie tylko najwy
bitniejsza postać życia publicz
nego, ale z całą pewnością mogę 
powie dzieć: „Gdzie ci mężczyźni 
prawdziwi tacy...”. Czym więc ujął 
tak silną i niezależną kobietę?
– Wiele kobiet pociąga u mężczyzny 
inteligencja, a tej, delikatnie mówiąc, 
Pan profesor ma aż nadto. Elegancki, 
czarujący, z wielką atencją traktujący 
kobiety, potrafiący zajmująco opowia
dać anegdoty, których nie czuję się upo
ważniona opowiadać, bo dotyczą ludzi 
z życia publicznego. Jest to człowiek 
szalenie zapracowany. Jest w trakcie pi
sania dwóch książek, trzecią dopiero co 
wydaną nam pokazywał równocześnie 
z artykułami publikowanymi w świa
towej prasie – jednym słowem guru.

Co było powodem wizyty?
To były odwiedziny urodzinowe, na 
które wybrałam się razem z posłanką 
Ewą Drozd. Wcześniej, dokładnie 5 lat 
temu, byłam u Profesora z Hanną Zda
nowską i o dziwo doskonale pamiętał 
naszą wizytę. Niesamowitym wyróż
nieniem była dla nas prośba Profesora 

o pozostawienie kontaktów do siebie 
i zaproszenie na herbatę w sejmowej 
kawiarni.

No właśnie a’propos Sejmu, 
protest matek niepełnospraw  nych 
dzieci trwa. Nadal podtrzymują, że 
będą walczyć o wyższe zasiłki. 
Pani zdaniem w Polsce inaczej się 
nie da? Jeśli chce się coś osiągnąć 
to trzeba straszyć, krzyczeć, 
okupować instytucje państwowe?
Twierdzę, że ten wybuch agresji był 
w dużym stopniu inspirowany przez 
polityków. Dramatem jest ich cynizm 
i kunktatorstwo w tej sprawie, bo cho
dzi przede wszystkim o dzieci. Oczywi
ście jest też pozytyw, że w końcu temat 
znalazł się w światłach jupiterów. Co 
prawda bohaterem tego zamieszania 

jest osoba Arkadiusza Mularczyka, któ
ry myli świadczenie pielęgnacyjne z za
siłkiem pielęgnacyjnym, ale pozwoliło 
to zwrócić uwagę wszystkich na wielki 
problem jakim jest finansowanie poli
tyki społecznej. 

Wspomniała pani, że wielu 
Polaków powie, że trzeba wybrać 
pomiędzy rozwojem, a ogólnie 
mówiąc opiekuńczością. A czy 
wielu Polaków nie powie, że te 
środki są zwyczajnie marnotra
wio ne? Pamiętam bardzo 
kontrowersyjną wypowiedź 
jednego z polityków kanapowej 
partii – tego od masakrowania 
lewaków, że pieniądze na 
niepełnosprawnych w ostatniej 
kolejności trafiają do niepełno

Gdzie ci mężczyźni... 
sprawnych. Oczywiście było to 
wyrażone niezbyt parlamentar
nym językiem i to o tym 
dyskutowano w mediach, a nie 
o istocie problemu. 
Nie uważam, że ludzie nie chcą poma
gać niepełnosprawnym i liczy się dla 
nich tylko powiększanie PKB i inwe
stowanie w rozwój. Gdyby zrobić son
daż, podejrzewam, że ludzie chcieliby 
aby pieniądze znalazły się na jedno 
i drugie. Co prawda źle, że wycofano 
się z klasyfikacji niepełnosprawnoś
ci, bo zdecydowanie uszczelniłoby 
to system, trwają jednak prace nad 
zmianami przepisów, a wielu polity
ków mówi o konieczności wprowa
dzenia zmian systemowych, która co 
prawda będzie generowała większe 
środki, ale mają one być lepiej wyda
wane. To jednak wymaga odwagi po
litycznej. Poza tym, jako osobę, która 
w czasie całej pracy miała do czynie
nia z potrzebującymi – jako kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej, zastępcy 
burmistrza czy w końcu poseł, oburza 
mnie przytaczanie słów człowieka, któ
ry najchętniej odizolowałby pełno od 
niepełnosprawnych.

A nie oburza pani widok zdjęć 
facebookowych walczącej 
o wyższe zasiłki Iwony Hartwich 
z wakacji w Chorwacji? 
Dlaczego? Chcę żeby jeździła i by było 
ją stać na takie wakacje i na normalne 
życie. I tylko ją podziwiać, że w całej 
tej biedzie potrafiła wygospodarować 
środki na wypoczynek.

Nie mniej rozmawiamy o nie
pełno sprawnych, bo niedawno 
w aleksandrowskiej telewizji 
razem z mamą Mariuszka – 
Wiolettą Łabędzką temat ten  
był poruszany i link do programu 
znalazł się na pani profilu na 
Facebooku. To właśnie sama 
Wiola, mama dziecka niepełno
sprawnego opowiadała o naduży
ciach niektórych rodziców.
Dlatego właśnie trzeba opracować taki 
system, by nadużyć nie było. Mama Ma
riuszka, oprócz zasiłku korzysta z po
mocy organizacji pożytku publicznego, 
sama zbiera pieniądze na leczenie syna 
i ciężko pracuje na to, by dziecko się 
rozwijało. Fundacje mają doskonały 
system finansowania pomocy. Robią to 
na zasadzie zwrotu kosztów po przed

stawieniu rachunków i co najważniej
sze, oceniają czy dana rzecz bądź usłu
ga była w poszczególnym przypadku 
zasadna. To rozwiązuje problem nie
właściwego wydawania funduszy, któ
re nota bene pochodzą od prywatnych 
osób – bo wbrew wszystkiemu Polacy 
lubią pomagać innym. 

Pani też lubi? To pytanie retorycz
ne, bo chcę się trochę cofnąć 
w czasie i wrócić do opublikowa
nych na FB na początku marca 
zdjęć z VI Balu Charytatywnego 
Czerwonej Róży. Rekordowa ilość 
gości, rekordowa ilość licytowa
nych gadżetów, i zebrana kwota  
– też rekordowa. 120 tysięcy 
złotych. To robi wrażenie. 
Tak. Też jestem pod wrażeniem, że 
w jednym miejscu i czasie udało się 
zebrać tyle osób chcących otworzyć 
swoje serca by pomagać innym.

Bal Czerwonej Róży  
to już instytucja. 
Przyznaję, że o wiele łatwiej jest po
zyskiwać przedmioty na licytację niż 
na początku. Przygotowania zaczynają 
się już w październiku. Wtedy wysy
łamy listy z prośbami o przekazanie 
gadżetów do ludzi związanych z poli
tyką, sztuką i szeroko rozumianą kul
turą. Bal organizowany był po raz VI 
więc mamy swoją historię, pamiętają 
nas z lat ubiegłych i bardzo chętnie 
wspierają. 

Nie myślała Pani o sformalizo
waniu tego przedsięwzięcia 
i założeniu fundacji?
Może w przyszłości…. Wiem, że pro
wadzenie takiej organizacji wymaga 
wielkiego zaangażowania

Patrząc na sukces Balu i innych 
fundacji i stowarzyszeń czy nie 
jest tak, że przyszłość polityki 
społecznej leży w instytucjach 
pozarządowych niosących pomoc?
Fundacje i stowarzyszenia zawsze 
będą podmiotami wspomagającymi 
działania na rzecz niepełnosprawnych, 
natomiast oczywistym jest, że pomoc 
niepełnosprawnym to konstytucyjny 
obowiązek państwa i to się nie zmieni. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Ewa Mikołajczyk 

Dzień Kobiet w Lutomiersku
tomiersku Pani Daniela Leśniewska 
powitała wszystkich gości, następnie 
Wójt Gminy Lutomiersk oraz Prze
wodniczący Rady Gminy Lutomiersk 
w imieniu Rady Gminy złożyli wszyst
kim kobietom najserdeczniejsze ży
czenia. Wszystkie panie zostały także 
obdarowane pięknymi różami. Uro
czystość Dnia Kobiet została połączo
na z ostatkami dlatego też uczestnicy 
spotkania prześcigali się w pomysłach 
związanych z przebraniem, wcielając 
się w najdziwniejsze postacie z litera
tury, świata show biznesu czy życia 
codziennego. Po części oficjalnej go
ście zasiedli przy sowicie zastawio
nych stołach. Dalsza część biesiado
wania odbywała się przy dźwiękach 
przebojów muzycznych. Recytowano 
wiersze, wspólnie śpiewano piosenki 
oraz tańczono – wszyscy uczestnicy 
bawili się doskonale.

 Magdalena Antoniewicz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Lutomiersku

Rozmowa z posłanką na Sejm RP Agnieszką Hanajczyk
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Z dniem 1 kwietnia rozpoczęły się za
jęcia w ramach projektu „Multisport” 
– programu aktywizacyjnego rekomen
dowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Projekt, w który zaanga
żowała się również Gmina Parzęczew 
ma na celu organizację i prowadzenie 
bezpłatnych zajęć sportowych poza
lekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci 
z klas IVVI szkół podstawowych. Zgod
nie z założeniami zajęcia prowadzone 
będą w trzech blokach tematycznych. 
W gminie Parzęczew blok 1. to zaję
cia zawierające elementy gimnastyki 
i lekkiej atletyki, blok 2. przewiduje gry 
zespołowe, tj. piłkę ręczną, piłkę siatko
wą, koszykówkę oraz hokej, natomiast 

Tegoroczne Halowe Mistrzostwa Świa
ta były niezwykłe dla dwóch pod
opiecznych trenera Leszka Lipińskie
go. Zapisali się oni w sposób szczególny 
w historii polskiej lekkiej atletyki. Ad
rian Strzałkowski piątkowym skokiem 
na 8 metrów i 18 centymetrów wsko
czył do czołówki najlepszych skoczków 
na świecie. 24letni skoczek w dal wy
równał halowy rekord Polski ustano
wiony w 2008 roku przez Marcina Sta
rzaka. Nie potrafił jednak podtrzymać 
dobrej dyspozycji w sobotnim finale. 
Swój najdłuższy skok oddał na odle
głość 7.96 i zajął 6. miejsce. Świato
wej sławy eksperci potwierdzają, że 
Strzałkowski ma ogromny potencjał. 
Jest aktualnym mistrzem Polski na sta
dionie otwartym (7.76 m). Ponad dwa 
tygodnie temu, jeszcze przed Halowy

mi Mistrzostwami Świata, wywalczył 
mistrzostwo Polski w hali z wynikiem 
7.96 m. Dzięki temu otrzymał prze
pustkę na zawody międzynarodowe, 
po których stał się szóstym zawodni
kiem świata.

– Szóste miejsce to rezultat na miarę 
moich rzeczywistych możliwości na dziś. 
Skakało mi się w zasadzie dobrze, mia-
łem tylko minimalne problemy z rozbie-
giem. Ale szczerze mówiąc, nie bardzo 
wiem, jak te finałowe skoki wyglądały, 
będę musiał wszystko przeanalizować 
z moim trenerem Leszkiem Lipińskim. 
W ostatniej próbie wykonałem bardzo 
udany skok, minimalnie przekroczony. 
Nie wiem, ile tam było dokładnie, ale 
chyba koło ósemki. Chciałem powal-
czyć o medal, ale nie przyniosło to efek-
tów. Wszystkie moje skoki były w miarę 

dobre, jakkolwiek bez rewelacji wyni-
kowych. Mistrzostwa w Sopocie będę 
jednak wspominał bardzo dobrze, trak-
tując je jako punkt wyjścia do osiąga-
nia wyników na poziomie europejskim 
i światowym. Na razie mogę tylko po-
wiedzieć, że dobrze zrobiłem, przeno-
sząc się do Aleksandrowa Łódzkiego, 
gdzie znalazłem idealne warunki do 
treningu. Te przenosiny to był przeło-
mowy moment w mojej karierze. Do-
piero tam zacząłem uzyskiwać wyniki, 
które coś znaczą na świecie. Chciał-
bym wreszcie rywalizować jak równy 
z równym z najlepszymi – podkreślił 
Adrian Strzałkowski na łamach Prze
glądu Sportowego. Adrian rekord w ha
li dzieli z Marcinem Starzakiem, jednak 
zapowiada, że chce być samodzielnym 
rekordzistą Polski pod dachem i na 
stadionie otwartym. – Oby tylko zdro-
wie pozwoliło. Jeśli mam czynić dalsze 
postępy, muszę zdecydowanie poprawić 
szybkość i technikę skakania, bo z samą 
skocznością nie jest u mnie źle. Technika 
odgrywa kluczową rolę, a przy prędko-
ści, jaką trzeba rozwijać na rozbiegu 
nie bardzo sobie z nią radzę. Szybkość 
z kolei to moja zdecydowanie najsłabsza 
cecha, więc nad tym muszę szczególnie 
pracować – tłumaczy.

Multisport  
w gminie Parzęczew 

w ramach bloku 3. młodzież raz w tygo
dniu spędzi 90 minut na basenie. Zaję
cia odbywać się będą 3 razy w tygodniu 
w terminie do 15 grudnia z przerwą 
w okresie letnich wakacji. W projekcie 
uczestniczyć będzie łącznie około 20 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ju
liana Tuwima w Parzęczewie, których 
poprowadzą panowie: Paweł Kurow
ski oraz Marcin Kuzaniak. W ramach 
projektu zakupiony zostanie również 
sprzęt sportowy, który pozostanie na 
wyposażeniu szkoły i posłuży wszyst
kim dzieciom na obowiązkowych zaję
ciach wychowania fizycznego. 

Ewa Maślińska

Sukces aleksandrowskich lekkoatletów 

Karol Hoffmann  
piątym zawodnikiem świata

17.53 m – ten wynik od 1985 roku fi
guruje w statystykach polskiego trój
skoku na stadionie otwartym. A rekor
dzistą Polski jest Zdzisław Hoffmann, 
który ma już swojego następcę. Jest 
nim jego syn Karol, który podczas Ha
lowych Mistrzostw Świata w Sopocie 
wywalczył piąte miejsce. Podopieczny 
trenera Leszka Lipińskiego pobił już 
rekord ojca w hali (16.67 m z 1984 
roku) skacząc najpierw podczas MP 
(też w Sopocie) na odległość 16.71 
m. Ten wynik został poprawiony na 
ostatnich Halowych Mistrzostwach 
Świata w Sopocie. Karol uzyskał 16.89 
m i trafił do światowej czołówki trój
skoczków. 25letni trójskoczek od 
urodzenia był „skazany” na sport, 
a zwłaszcza na lekką atletykę. Jest 
synem świetnego trójskoczka i po
stanowił iść w ślady ojca. W swoim 
dorobku ma dwa złote i dwa srebrne 
medale mistrzostw Polski na stadio
nie otwartym. Dziennikarze po każdej 
udanej imprezie Karola, pytają, kie
dy pobije rekord Polski ustanowiony 
przez ojca. Trójskoczek ma ogromny 
potencjał i z pewnością dąży do ode
brania tacie tytułu.

Leszek Lipiński  
– złoty trener lekkoatletów

Trener Leszek Lipiński, który od po
nad 50 lat specjalizuje się w lekkiej 
atletyce, jest niezwykle uzdolnionym 
szkoleniowcem. A udowodnił to na 
przestrzeni całej swojej kariery. Po
trafił wychować wielu świetnych 
lekkoatletów, uczestników igrzysk 
olimpijskich – jak choćby trójskocz
ka Andrzeja Grabarczyka czy płotka
rza Tomasza Ścigaczewskiego. Wy
chował setki absolwentów Zespołu 
Szkół Sportowych im. Józefa Jawor
skiego w Aleksandrowie, którzy sięga
li po medale na arenie ogólnopolskiej 
i międzynarodowej. Sukces Adriana 
Strzałkowskiego i Karola Hoffman
na podczas Halowych Mistrzostw 
Świata w Sopocie, pokazuje, że jego 
praca nie poszła na marne. Podczas 
zawodów sportowych i zajęć trenin
gowych nagrywa każdy skok. Następ
nie wielokrotnie analizuje, pokazując 
podopiecznym, jakie błędy zostały 
popełnione. I tym sposobem, a także 
dzięki ogromnemu doświadczeniu, 
razem ze swoimi zawodnikami wra
ca z zawodów z podniesioną głową.

Michał Kiński


