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Najważniejsze, to budować partnerstwo
Rozmowa z Jolantą Pęgowską – Prezesem Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

W tym roku mija 10 lat
działalności Fundacji „PRYM”.
Kto był inicjatorem
jej powstania?
Jakie były początki, jakie
założenia wam wtedy
towarzyszyły?
Inicjatorem powstania Fundacji i całego partnerstwa był wójt Ryszard
Nowakowski. On zaprosił sąsiednich
wójtów do współpracy. Ponieważ dotacje unijne bardzo promują projekty,
które są składane w partnerstwie,
zaowocowało to nie tylko założeniem
lokalnej grupy działania, ale pozyskaniem środków finansowych na wiele
różnych, ciekawych inicjatyw oraz
zacieśnieniem kontaktów między samorządami. Uważam, że dzięki temu
cały nasz region prężnie się rozwija.
Tutaj czuje się lokalną przyjaźń.
Jak zmieniła się Fundacja
na przestrzeni 10 lat?
Zaczynaliśmy w składzie 5 gmin.
Obejmowaliśmy swoim działaniem
35 tys. mieszkańców. Obecnie mamy
9 gmin i 73 tys. mieszkańców, więc po
10 latach dwukrotnie zwiększyliśmy
zasięg działania. Jesteśmy organizacją doświadczoną, bardzo dobrze
i wysoko ocenianą za wdrażanie lokalnej strategii rozwoju. Mamy dużą
rozpoznawalność w terenie, dlatego
zechciały się do nas przyłączyć kolejne gminy: Uniejów, Świnice Warckie i Konstantynów Łódzki. Natomiast bardzo jest mi żal inicjatyw
środowisk społecznych i przedsiębiorców z terenu wiejskiej gminy Łęczyca, z którymi pracowaliśmy prze
te 10 lat. Ta współpraca nie będzie
kontynuowana. Gmina Łęczyca niestety nie podjęła intencji współpracy
na następne 7 lat w ramach naszego
partnerstwa.
Cieszy nas, że mamy bardzo dobrą opinię w środowisku lokalnym.
Ludzie mają pomysły i swoje potrzeby potrafią przekuć na projekt. To
jest najważniejsze. Najważniejszymi
lokalnymi liderami w środowisku powinni być sołtysi i radni. To są osoby,
które można potem zweryfikować,
czy sprawdzili się jako lokalni liderzy,
czy nie. Szczególnie po ostatnich wyborach samorządowych bardzo wielu
naszych lokalnych liderów, sołtysów
zostało radnymi. Na terenach, gdzie
nie było stowarzyszeń te osoby się
uaktywniają i chcą powoływać różnego rodzaju grupy, zespoły do pracy, więc uważam, że sukces oddolny
Fundacji jest duży i daje nam energię
do dalszej pracy.

Na co przyznajecie pieniądze?
W ostatnich latach najczęściej
przyznawaliśmy pieniądze na poprawianie infrastruktury, która była zaniedbana przez lata przez samych mieszkańców. Często bywa, że
świetlica wiejska była wybudowana
w czynie społecznym 30, 40 lat temu, a przez 20 lat nie było dobrego
gospodarza obiektu i budynek był
w bardzo złym stanie technicznym.
Staraliśmy się jak najwięcej zainwestować w świetlice wiejskie, żeby
stworzyć dobrą bazę do realizacji
oddolnych inicjatyw. Obecnie jeszcze trochę zostało nam do zrobienia, ale generalnie teraz najwięcej
potrzeb związanych jest z tym, co
ma się dziać w tych świetlicach. Są
przeróżne pomysły. Chcemy realizować działania skierowane dla młodzieży, dzieci, różnego rodzaju zajęcia manualne, rekreacyjne, bo tego
zawsze u nas brakuje. Nie mamy tylu instruktorów. Na przykład ciężko jest założyć kapelę ludową, zespół śpiewaczy – dzieci chcą, rodzice
chcą, jest sala do ćwiczeń, ale nie
ma instruktora. Jest wiele orkiestr
dętych, które zawiesiły działalność.
Żeby ją wznowiły, trzeba je wzmacniać kapelmistrzami, przeprowadzić
renowację instrumentów muzycznych, czy dokupić jakieś instrumenty. Chcemy też inwestować w stroje
ludowe, bo bardzo nam zależy, żeby
kultywować folklor łęczycki. Cały
czas namawiamy, aktywizujemy, są
potrzeby w tym zakresie. Uczymy
też, jak mieszkańcy wsi mogą zarabiać na swoich obiektach, wykorzystując np. zdrową żywność, którą
mają w przydomowych ogródkach.
Tu jest potrzeba tworzenia inkuba-

torów przetwórstwa lokalnego, gdzie
w ramach ustawy o sprzedaży lokalnej można, hodując bydło mleczne,
mając mleko, robić samemu kefiry,
lody i na lokalnym rynku je sprzedawać. Są pomysły również na zagospodarowanie osób starszych, nie
tyle 50+ ale 60+ i więcej – tworzenie
i rozwój uniwersytetów trzeciego
wieku, tworzenie kół zainteresowań,
czy na przykład warsztatów, które
doprowadzą do powstania publikacji, przygotowania wystawy. Praca
osób starszych jest bardzo cenna,
zwłaszcza kiedy połączy się ją ze
współpracą ze szkołami, instytucjami kultury. W Leaderze bardzo
ważna jest współpraca. Fundacja jest
platformą współpracy. My przez te
10 lat poznaliśmy bardzo wielu naszych wnioskodawców. Znamy już te
środowiska, znamy wielu lokalnych
liderów. Przez wyjazdy szkoleniowe,
konferencje prowokujemy do tego,
żeby Ci ludzie się poznawali i bardzo będziemy promować projekty
oparte na współpracy. Jeżeli osoby
starsze chciałyby się zaktywizować
niech mają zajęcia w świetlicy wiejskiej, ale przy udziale szkoły i niech
powstanie wspólna książka, płyta czy
wystawa, pokazywana w wielu różnych szkołach czy domach kultury.
Chcielibyśmy, żeby współpraca co
najmniej dwóch, trzech partnerów
zawsze w projekcie była, a to jest
możliwe, bo w gminach są instytucje kultury, szkoły, stowarzyszenia.
Mamy przecież lokalnych przedsiębiorców, którzy mogliby być naszymi
mecenasami kultury, którzy chętnie
się angażują w oddolne inicjatywy.
O nich też trzeba pamiętać.
Opowiedz o planach
na przyszłość.
Przez ostatnie 10 lat nasza lokalna
grupa działania miała osobowość
prawną jako fundacja. Na pewno będzie ona działać kolejne 10 lat, jestem tego pewna. Wszyscy nasi fundatorzy, partnerzy są za tym, żeby
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” dalej istniała i realizowała ciekawe projekty. Zostaliśmy natomiast zobligowani przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, żeby na lata 2015 –
2022 zmienić formę prawną lokalnej grupy działania na stowarzyszenie. W dniu 11 maja br. odbyło się

Kiedy będzie nabór?
Jakie są przewidywane terminy?
Nie jest to zależne od nas, tylko od
Ministerstwa Rolnictwa i Samorządu Województwa Łódzkiego, ale do
końca września br. przygotujemy się
do złożenia lokalnych strategii. Będziemy startować w konkursie na
wybór lokalnych grup działania do
wdrażania lokalnej strategii rozwoju w województwie łódzkim. Planuje
się, aby konkurs został rozstrzygnięty do końca marca przyszłego roku
i dopiero wtedy, kiedy podpiszemy
umowę na dofinansowanie, będziemy mogli ogłaszać nabory. Ale to nie
znaczy, że my już nie przygotowujemy wniosków. Cały proces przygotowania strategii polega na tym, że
zbieramy pomysły z terenu w ramach
konsultacji. Trzeba to uporządkować,
usystematyzować, na pewno część
tych pomysłów sfinansować z innych
funduszy.
Co wynika z tych konsultacji,
czego ludzie chcą?
Cały czas jeszcze remontów świetlic, doposażenia domów kultury,

chcą budować place zabaw, siłownie na powietrzu. Ludzie deklarują
chęć podejmowania takich inicjatyw
jak: remonty kuchni, ale już w stronę inkubatorów przetwórstwa lokalnego, zakupy strojów ludowych,
instrumentów muzycznych, wydawanie publikacji, głównie historycznych,
przygotowywanie wystaw i podejmowanie innych działań kulturalnych.
No i mamy wiele pomysłów od przedsiębiorców. Głównie dotyczą branż
usługowych, których u nas brakuje,
ale także produkcyjnych. Połowa pozyskanych środków, czyli ok. 4,5 mln
złotych przeznaczymy na wsparcie
przedsiębiorczości.
Czy wiadomo jakie będą
warunki dofinansowania?
Jeśli chodzi o przedsiębiorców, na ten
moment informacje są takie, że będzie bardzo wysokie dofinansowanie,
nawet do 100 % i może być to 100 tys.
zł na jedno miejsce pracy, ale nie ma
jeszcze szczegółowych wytycznych.
Czekamy na stosowne rozporządzenia ministerialne.
Wróćmy do podsumowania
minionego 10-lecia.
Ile projektów zostało
zrealizowanych?
Zrealizowaliśmy 150 projektów, na
które Fundacja pozyskała 13,5 miliona zł. Oprócz tego Fundacja doradzała przedsiębiorcom, którzy pozyskali
dofinansowanie poza naszą strategią – około 4 milionów zł pozyskali
przedsiębiorcy z naszego terenu na
swoją działalność. Myślę, że to jest
dobry bilans.
Czy zdarzyło się, że jakiś projekt
nie został rozliczony?
Kiedy startujemy w konkursach, to
nie zawsze jest tak, że je wygrywamy.
A czasami procedura biurokratyczna
tak długo trwa, że się wnioskodawcy rozmyślają, nawet my jako Fundacja rezygnowaliśmy z podpisania
umowy, bo realia w ciągu roku potrafiły się zmienić. Okres rozpatrywania wniosków dla przedsiębiorców był zbyt długi, w międzyczasie,
czekając na pieniądze sami wycofywali się lub zmieniali branżę. Jeśli
chodzi o projekty z gmin, to tutaj
praktycznie wszystkie się rozliczyły.
Natomiast zdarzało się, że mimo akceptacji projektu nie dochodziło do
jego realizacji. Bywały sytuacje, gdzie
np. brakło zaufania w zarządach stowarzyszeń, czyli skarbnik stowarzyszenia nie zgodził się na podpisanie
umowy, ponieważ nie chciał brać na
siebie takiej odpowiedzialności, lub
też zarząd nie chciał zaciągnąć pożyczki, żeby wyłożyć fundusze przed
zwrotem.
Jakie jeszcze problemy
się pojawiły?
Wszystkie problemy biurokratyczne,
poprawki, uzupełnienia są do przejścia, mamy tutaj wykwalifikowanych
pracowników, radcę prawnego. Myślę, że największy problem polegał
na niezrozumieniu przez samorząd
województwa potrzeby niektórych
kosztów ujmowanych w projektach. Czasem mieszkańcy chcą zrobić coś innowacyjnego, a samorząd
województwa uważa że ta potrze-
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Na jakie problemy
napotykaliście w swojej
działalności?
Nie zawsze było różowo. Nie lubię
mówić o przeciwnościach losu. Oczywiście zdarzały się, ale zostały pokonane przede wszystkim dlatego,
że jesteśmy bardzo konsekwentni
w swoim działaniu. Zaczynaliśmy
w 2009 r. od pozyskania 5 mln złotych na 5 gmin. W efekcie, na 7 gmin,
po rozszerzeniu o Aleksandrów i Lutomiersk udało nam się pozyskać 10
mln zł, co oznacza że podwoiliśmy
pulę. Przede wszystkim poprzez dochodzenie do kompromisu. Fundacja
jako lokalna grupa działania stara się
oddolnie wpływać na Urząd Marszał-

kowski, na ministerstwo przy upraszczaniu biurokratycznych procedur.
Działamy w grupach roboczych przy
Ministerstwie Rolnictwa. Jestem
członkiem zarządu Łódzkiej Sieci
Lokalnych Grup Działania, więc staram się tak lobbować i tak opiniować
wszystkie dokumenty prawne, żeby
Leader naprawdę działał na wsi tak,
jak trzeba. Możemy się bardzo długo
chwalić, ale największy nasz sukces
to właśnie to, że się nas zaprasza do
rozmów, że się nas prosi o opiniowanie dokumentów, że jesteśmy bardzo
wiarygodną instytucją.

zebranie założycielskie, na którym
podjęliśmy uchwałę o ustanowieniu stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania „PRYM”, która obejmowałaby swoim zasięgiem siedem gmin:
Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Parzęczew, Wartkowice,
Zgierz, Konstantynów Łódzki, bez
gminy Łęczyca. Dokumenty są już
w sądzie, myślę że w niedługim czasie otrzymamy wpis do KRS. Odbyło
się również spotkanie z włodarzami
gmin: Uniejów i Świnice Warckie,
i jak tylko otrzymamy wpis do KRS,
odbędzie się walne zebranie członków w celu przyłączenia tych gmin
do naszej lokalnej grupy działania.
Lokalną strategię rozwoju będziemy
składać we wrześniu br. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na
obszar 9 gmin. Planujemy pozyskać
na naszą strategię rozwoju 9 mln
zł i środki niezbędne na funkcjonowanie biura, szkolenia, aktywizację.
Te 9 mln zł to środki Europejskiego
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Chcielibyśmy również pozyskać dodatkowe
fundusze z Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego. W ramach
Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze na lata 2014-2020 chcielibyśmy przygotować lokalną strategię rozwoju skierowaną do gmin, na
których terenie są rolnicy i przedsiębiorcy, posiadający stawy hodowlane, czy związki wędkarskie, które
zarybiają zbiorniki wodne. Mamy
tych zbiorników sporo, ponieważ jest
dużo terenów po kopalniach, żwirowiskach, które zostały zagospodarowane w naturalny sposób, czyli
właśnie jako zbiorniki wodne. Sporo
jest również terenów bagiennych,
podmokłych, które też oczyszczane i w ten sposób zagospodarowywane. Wiadomo, nie jesteśmy województwem pomorskim, ale nasze
położenie w dorzeczu Bzury i Neru
powoduje, że mamy możliwość pozyskania dodatkowych 12 mln zł na tę
strategię. Bardzo zachęcam wszystkie osoby zainteresowane rozwojem
rybactwa do kontaktu z nami.
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Gospodarstwa opiekuńcze
– Ostatnio zetknęłam się z ideą
gospodarstw opiekuńczych
– mówi prezes Fundacji „PRYM”
Jolanta Pęgowska – Od wielu
lat system takich gospodarstw
rozwija się w Europie, a szcze
gólnie w Holandii. Uważam, że to
doskonały pomysł dla rolników
na zwiększenie dochodów. Dla ich
potencjalnych podopiecznych to
także rozwiązanie przynoszące
wiele korzyści. Jako prezes LGD,
będę dążyła do zaszczepienia tej
idei na naszym terenie.
Rolnictwo i produkcja żywności są
podstawowymi elementami gospodarki i życia społeczności obszarów
wiejskich w Europie. Równocześnie
na całym świecie widoczna jest tendencja do spadku znaczenia rolnictwa
jako źródła utrzymania mieszkańców wsi. Wielu młodych mieszkańców wsi nie postrzega rolnictwa jako atrakcyjnego zajęcia, co skutkuje
spadkiem liczby rolników. Zachęcanie
młodych ludzi do podejmowania pracy na roli oraz zapewnienie ciągłości międzypokoleniowej jest realnym
wyzwaniem dla rozwoju obszarów
wiejskich. Małe gospodarstwa często nie wytrzymują konkurencji na
rynku i zmuszane są do zaprzestania
działalności rolniczej.
Nic więc dziwnego, że szuka się dla
rolnictwa nowych rozwiązań. Powstają
koncepcje rolnictwa wielofunkcyjnego.
Idea ta zakłada kompleksowe łączenie
w działalności rolniczej funkcji m.in.
produkcyjnej, ale też społecznej, kulturowej czy środowiskowej. Społecznie zaangażowane rolnictwo obejmuje

c.d. ze str. 2

ba lub koszt jest niezasadny np. po
co kupować podłogę przenośną na
imprezy plenerowe, jeśli można ją
wypożyczyć od firmy – takie było
stanowisko Urzędu Marszałkowskiego. Tymczasem wypożyczenie
to strata pieniędzy, niewiele więcej
trzeba wyłożyć, żeby ta podłoga została na stałe i dłużej służyła mieszkańcom. Bardzo dużo było takich
nieporozumień – np. nie było akceptacji dla prowadzenia warsztatów
stolarskich bezpośrednio w świetlicach, gdzie stolarz ze strażakami
mógłby wyremontować tę podłogę,
przy okazji ucząc ich fachu i byłyby
to warsztaty zawodowe. W aktywizacji jest bardzo ważne, żeby było
jak najwięcej takich szkoleń zawodowych. Myślę, że należałoby tutaj
nawiązać współpracę ze szkołami
zawodowymi z naszego terenu, żeby
zaangażować młodzież w takie projekty. Młodzi ludzie mogliby nauczyć
się zawodu przy okazji wykonywania
prac remontowych pod kierunkiem
mistrzów rzemieślników. Realizowaliśmy takie projekty z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizowaliśmy warsztaty zduńskie,
stolarskie, rzeźbiarskie, kowalskie,
które cieszyły się dużą popularnością wśród młodzieży. Zdarzało się, że
rzemieślnicy prowadzący warsztaty
oferowali pracę uczestnikom, swoim
uczniom. Dlatego widzę w takim podejściu głęboki sens i nie powinno
być tutaj żadnej blokady, jeśli chodzi
o zasadność kosztów. Innowacyjność
to jest zmiana, ale tylko taka innowacja ma sens, która nie jest wymuszona odgórnie, ale którą ludzie sami

działania wykorzystujące możliwości, jakie daje działalność rolnicza do
wspierania terapii, rehabilitacji, integracji społecznej, edukacji oraz usług
socjalnych na terenach wiejskich. Rolnictwo wychodzi więc naprzeciw wielu
problemom współczesnej cywilizacji.
Przedsięwzięcia w zakresie rolnictwa społecznego od jakiegoś czasu
są podejmowane na całym świecie. Ze
względu na zróżnicowane cele, gospodarstwa podejmujące misję społeczną można podzielić na opiekuńcze,
terapeutyczne, socjalne i edukacyjne.
Również w Polsce, gospodarstwa rolne
zaczynają realizować te pomysły. Między innymi w Borach Tucholskich, już
w maju zeszłego roku, zaczęto wdrażać ideę funkcjonowania gospodarstw
opiekuńczych jako alternatywną formę
rolniczej działalności. Odbywają się
warsztaty dla rolników mające przybliżyć rolnikom sposób funkcjonowania
gospodarstw opiekuńczych.
Gospodarstwa opiekuńcze to gospodarstwa rolne oferujące wsparcie osobom potrzebującym pomocy.
Z usług mogą korzystać np. seniorzy,
którzy lubią wypoczynek na wsi, ale
również ci zainteresowani dłuższym
pobytem. Mogą wykonywać różne
prace w domu i obejściu – np. opiekować się zwierzętami, dbać o kwiaty, zbierać owoce i warzywa. Gospodarze na zasadzie rodziny zastępczej,
mogą też opiekować się dziećmi. Gospodarstwa opiekuńcze oferują nie
tylko pobyty z noclegami, ale również dzienne zajęcia, podczas których
podopieczni mogą realizować swoje
pasje, np. majsterkować w warsztacie
stolarskim. Uczestnictwo w codzien-

nych zajęciach czy w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa
ma działanie terapeutyczne i pomaga
podopiecznym w zależności od potrzeb zachować aktywność, powrócić
do równowagi, odnaleźć swoje miejsce
w społeczeństwie.
Odbywają się również konferencje, m. in. jak ta zorganizowana
przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, której głównym celem było upowszechnienie wśród mieszkańców wsi, idei
funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych i opiekuńczych jako pozarolniczej działalności, ogólne zapoznanie z zasadami funkcjonowania
gospodarstw opiekuńczych w Europie, zachęcenie do różnicowania pozarolniczej działalności na obszarach
wiejskich. Uczestnikami byli rolnicy,
właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz doradcy
z terenu województwa podkarpackiego. Program konferencji obejmował zagadnienia dotyczące działalności edukacyjnej i opiekuńczej
gospodarstw, uwarunkowań formalno – prawnych w funkcjonowaniu
gospodarstw opiekuńczych w Polsce, możliwości finansowania działalności edukacyjnej i opiekuńczej.
Zaprezentowana tematyka wzbudziła
bardzo duże zainteresowanie wśród
uczestników.
Skutkiem wydłużenia życia i procesu starzenia jest rosnące zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, w tym
pielęgnację długoterminową oraz usługi czasu wolnego dla seniorów. Przełom XX i XXI wieku przyniósł radykalną

uznają za innowację. Pojęcie innowacyjności cały czas jest w naszym
kraju pojęciem względnym, mam
nadzieję, że w tym nowym dziesięcioleciu to my jako lokalni liderzy
będziemy określać, co dla nas jest
innowacyjne, a co nie.

stować w kapitał ludzki, ale to jest
nic innego jak zaufanie – zaufanie do
sąsiada, żony, dziecka, zaufanie do
wójta, do instytucji publicznych i do
Fundacji. Na przykład przychodzi do
mnie sołtys i wie, że tutaj znajdzie
wsparcie i zrozumienie i wie, że my
go nie oszukamy, a z drugiej strony
on deklaruje, że zrobi wszystko, że-

Z czego, jako prezes Fundacji,
jesteś najbardziej dumna?
Jestem bardzo trudnym i wymagającym partnerem do współpracy. Jako
prezes zarządu i jako pracodawca
bardzo dużo wymagam od siebie, ale
i od innych. Bardzo sobie cenię i szanuję ludzi, na których mogę polegać
i do których mogę mieć zaufanie. Bez
porozumienia i bez motywacji do pracy niewiele by się udało zrobić. Poprzeczka w Fundacji jest postawiona
bardzo wysoko, ale dzięki temu efekt
pracy jest zadowalający. Mam trudny
charakter, jestem bezpośrednia i mówię prawdę prosto w oczy. Bywa, że
ludzie mnie nie lubią, albo że nie od
razu zyskuję sympatię. Bywają sytuacje trudne, kiedy mówię wprost,
że w świetlicy jest bałagan, że teren
jest nie wykoszony, pytam dlaczego nie ma miejsca dla kobiet i dzieci
w strażnicy… Nie zawsze znajduję
od razu zrozumienie, ale po jakimś
czasie, kiedy te emocje mijają, ludzie
wracają do Fundacji i chcą przez tę
poprzeczkę przeskoczyć. Z tego jestem najbardziej dumna.
Co oznacza w kontekście
Leadera wyrażenie „kapitał
ludzki”?
Dużo się mówi o kapitale społecznym, o tym, że powinniśmy inwe-

zmianę struktury demograficznej. Od
początku lat 50. XX wielu życie ludzi
wydłużyło się średnio o 20 lat, a w perspektywie roku 2050 ma się wydłużyć
o kolejne 10 lat. Z prognoz GUS wynika, że w Polsce w roku 2050 liczba
osób w wieku emerytalnym osiągnie
60 % populacji. Wzrost odsetka ludzi
w wieku emerytalnym stanowi wyzwanie dla polityki socjalnej, która ma zapewnić odpowiednią jakość życia osób
starszych i zagwarantowanie dostępu
do specjalistycznych usług socjalnych
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i zdrowotnych. Ponadto współczesne starsze pokolenie ma coraz większą świadomość zdrowotną i rosnące
oczekiwania w związku z tym. Poza
utrzymaniem sprawności ważna jest
również samodzielność, niezależność
oraz aktywność zawodowa i społeczna. Wydaje się więc, że pomysł gospodarstw opiekuńczych idealnie wpasowuje się we współczesne potrzeby
polityki socjalnej.
Milena Nolbrzak

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej
w gminie Parzęczew
Kolejni mieszkańcy gminy mogą podłączać swoje tereny do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacji. Dzięki temu gmina dynamiczniej
się rozwija oraz podnosi standard życia mieszkańców. Przeprowadzona
inwestycja została podzielona na IV
etapy. W ramach I etapu została rozbudowana kanalizacja sanitarna w Parzęczewie ul. Kasztanowa o długości
218,50 mb. II etap inwestycji polegał
na rozbudowie sieci wodociągowej
w miejscowościach: Tkaczewska Góra,
Pustkowa Góra, Wytrzyszczki, Julianki i Żelgoszcz o łącznej długości 1641
mb. W kolejnym III etapie zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Parzęczewie (został wymieniony układ
pomiaru ścieków, doposażono układ
w oczyszczanie wstępne na sicie, została przeprowadzona modernizacja układu napowietrzania i reaktora

biologicznego). W ramach ostatniego
IV etapu został zakupiony nowoczesny ciągnik marki URSUS typ 10014H
wraz z wozem asenizacyjnym marki
POMOT typ T544/1.
Projekt nosi tytuł: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w gminie Parzęczew – etap II” i jest
realizowany dzięki pozyskanym środkom finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007-2013 oraz
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Całkowita wartość projektu
wyniosła 669 330,56 zł, w tym dotacja z EF PROW i WFOŚ i GW wyniosły
465 058,00 zł.

by ten projekt się udał, no i to jest
właśnie budowanie kapitału ludzkiego. Niedawno na konferencji
Agrotravel w Kielcach usłyszałam
wypowiedź jednego z prelegentów,
że dzisiaj największą innowacyjnością jest zachowanie klimatu wsi na
wsi… Ja również, jak pan profesor,
mam przekonanie, że to nie kłóci się

z innowacyjnością. Chciałabym, żeby
cały czas ludzie chcieli mieszkać na
wsi, dlatego że tu czuje się ciepło,
zrozumienie, że się znamy i lubimy
i żeby ten sielski i anielski klimat
pozostał – takie jest moje marzenie...

Magdalena Borowska

Rozmawiała
Renata Nolbrzak
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Odjazdowy bibliotekarz w Dalikowie
Ambitne zadanie postawiła
w tym roku Gminna Biblioteka
Publiczna w Dalikowie przed
swoimi czytelnikami.
16 maja br. zaprosiła wszystkich
chętnych uczestników na trasę
rajdu rowerowego po gminach:
Dalików, Poddębice i Wartkowice.
Już po raz kolejny Gminna Biblioteka
Publiczna w Dalikowie bierze udział
w cyklicznej imprezie po nazwą „Odjazdowy Bibliotekarz”. Jest to coroczna
akcja, w której bibliotekarze i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając
przez najbliższą okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne
popołudnie w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Celem wyprawy pasjonatów z Dalikowa stało
się w tym roku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Bronowie. Trasa rajdu
obejmowała około 50 km i przebiegała
szlakiem wsi: Dalików – Krzemieniew
– Tarnowa – Tur – Wilkowice – Sędów
– Spędoszyn-Kolonia – Polesie – Bronów – Polesie – Spędoszyn-Kolonia –
Sędów – Wilkowice – Małe – Sworawa
– Poddębice – Tarnowa – Krzemieniew
– Dalików.
30 uczestników wycieczki rowerowej stawiło się o godzinie 9.00 na starcie przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie. Najmłodsi
cykliści: Julia i Patryk liczą sobie po
9 lat. Nie brakowało rodzin z dziećmi i seniorów. Wszyscy zaopatrzeni
w kamizelki odblaskowe i w dobry humor wyruszyli na spotkanie z przygodą. Pogoda dopisała: było nie za
ciepło i bezchmurnie. Pomarańczo-

we chorągiewki z logo akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” powiewały wesoło
z bagażników rowerów i samochodu
z zapleczem technicznym dla wycieczkowiczów. Organizatorzy zapewnili
zapasowe rowery, zimne napoje i możliwość krótkiego odpoczynku w cieniu
dachu samochodu.
Bibliotekarze z Dalikowa zadbali zarówno o przeżycia duchowe jak
i wrażenia smakowe swoich wiernych
czytelników. Na miłośników historii
czekały opowieści o mijanych wsiach.
Smakosze mogli się delektować potrawami z grilla. W Bronowie uczestnicy
rajdu zwiedzili Muzeum im. Marii Konopnickiej i Muzeum Oświatowe. Zapoznali się z historią Bronowa, o którym
pierwsza wzmianka pochodzi z roku
1391. Posłuchali opowiadania o majątku rodu Konopnickich herbu Jastrzębiec, z którego wywodził się Jarosław
– mąż Marii Konopnickiej z domu Wasiłowskiej. Obecnie dworek pozostaje
pod opieką Biblioteki Pedagogicznej
w Sieradzu. W muzeum prezentowane
są dokumenty, fotografie, utwory i portrety poetki w oprawie XIX-wiecznych
mebli. W gablotach znajdują się m.in.
pierwsze wydania tomików dzieł poetyckich, najstarsze z nich sięgają 1888
r. W Muzeum Oświatowym podziwiać
można zrekonstruowaną klasę szkolną
z lat 50-tych z dawnymi ławkami, zeszytami szkolnymi i dziennikami lekcyjnymi. W Izbie Wystaw Czasowych
stałe miejsce zajmują prace dzieci
i młodzieży z corocznie organizowanego konkursu plastycznego na ilustrację i kukiełkę do wybranego utworu
Marii Konopnickiej.

Dworek Marii Konopnickiej otacza
przepiękny zabytkowy park z pomnikami przyrody. Wśród grabów, kasztanowców, dębów i brzóz pamiętających
czasy poetki biesiadowali uczestnicy
wycieczki rowerowej. Wspólny poczęstunek został zakupiony i przygotowany przez pracowników Gminnej
Biblioteki Publicznej w Dalikowie.
Spotkanie zakończyło się integracyjnymi śpiewami i planowaniem kolejnych wypraw.
– Tegoroczną edycję rajdu rowerowego z cyklu „Odjazdowy Bibliotekarz”

uważam za bardzo udaną – mówi Beatą
Olejniczak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie. – Pogoda
wyjątkowo nam dopisała. Rajdowicze
w dobrym nastroju pokonywali kolejne
etapy niełatwej wcale trasy. Staraliśmy
się unikać uczęszczanych przez samochody szlaków, dlatego nasza droga
wiodła czasem przez piaszczyste wertepy – śmieje się Beata Olejniczak –
Piękne widoki wynagrodziły nam drobne uciążliwości podróży.
Na pamiątkę przemierzonych
wspólnie kilometrów i przeżytej przy-

gody uczestnicy otrzymali przygotowane przez pracowników biblioteki
foldery informujące o historii mijanych miejscowości i o dziejach Dworku Marii Konopnickiej w Bronowie.
Wszystkim pasjonatom książek i wycieczek rowerowych dziękujemy za
udział i wsparcie dla naszego przedsięwzięcia i zapraszamy serdecznie
w przyszłym roku!
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dalikowie
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Jak minął rok
w SP w Wilczkowicach
Zbliża się koniec roku szkolnego – czas
podsumowań, ocen, refleksji... Co udało się zrealizować, osiągnąć, wypracować? Czy można było lepiej, skuteczniej,
ciekawiej?
Zacznijmy od sukcesów. Otóż
z ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością realizujemy rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Chociaż zadania w nim zawarte są rozłożone na lata 2014 – 2016, to wiele z nich
udało się wykonać w mijającym roku.
Szkolny dzień bezpieczeństwa we
wrześniu był realizowany przy udziale policji, straży pożarnej, ratowników
medycznych, pomagała także pielęgniarka szkolna.
Promowaniu zdrowego stylu życia
i aktywności fizycznej wśród uczniów
służyła realizacja projektu „Owoce i warzywa w szkole”, ponadto uczniowie
wzięli udział w czterech rajdach pieszych, wycieczkach oraz systematycznie uczestniczą w zajęciach SKS już od
II klasy, a także w zajęciach koła turystyczno-rekreacyjnego w wolne soboty.
Z dużym zaangażowaniem uczniów
i nauczycieli był realizowany szkolny
projekt „Szkoła bez przemocy” – odbyły się warsztaty dla uczniów kl. V – VI
o przeciwdziałaniu agresji i przemocy, dla kl. IV warsztaty „Zdrowym być,
dobrze żyć”, dla kl. IV – VI warsztaty
o cyberprzemocy. Wszystkie zajęcia
prowadzili psycholodzy i pedagodzy
Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Łęczycy. Ponadto uczniowie wykonali pomysłowe plakaty
związane z tematyką projektu i udekorowali drzewko życzliwości.
Do tematyki zdrowia i ochrony Ziemi wróciliśmy w szkolnym projekcie
„Dzień Zdrowia, Dzień Ziemi”. Spotkanie
z dietetykiem, stragan zdrowia, plakaty,
akcja „Coś z niczego”, pouczająca inscenizacja – to niektóre formy realizacji
projektu. Z sukcesami realizujemy także
program,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Mijający rok szkolny obfitował w indywidualne sukcesy uczniów w konkursach i turniejach. Uczennica klasy

II Amelia Błaszczyk zajęła II miejsce
w gminnym konkursie,,Matematyczne
potyczki”. Uczennice kl. III – Martyna
Malanowska, Aleksandra Gabrysiak,
Kinga Saganiak i Karolina Kamińska
wywalczyły I miejsce w międzyszkolnym konkursie czytelniczym „Wśród
bajek i baśni”. Uczniowie kl. IV – Aleksandra Graczyk i Bartosz Cieślarek zajęli
II i III miejsce w gminnym konkursie
czytelniczym „Wśród baśni Andersena”.
Uczennice kl. V – Żaneta Bartczak
i kl. VI – Patrycja Świątek odniosły sukces w konkursie literacko – plastycznym
na komiks zorganizowany z okazji III
Łódzkich Spotkań Pisarzy z Młodymi
Czytelnikami „Z książką na walizkach –
na tropie tajemnic”. Za najbardziej oryginalną uznano pracę Żanety Bartczak,
którą zakwalifikowano do finału wojewódzkiego w Uniejowie.
Uczennica kl. VI Julia Chwiałkowska
zajęła II miejsce w eliminacjach gminnych i III – w powiatowych, w konkursie recytatorskim „Pięknie być
człowiekiem”.
Sukces odniosły uczennice klasy VI
w Powiatowym Konkursie Literackim
„Łęczyckie w zbliżeniu”, organizowanym
przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Łęczycy. Julia Chwiałkowska
zajęła I miejsce, a Joanna Zasada II.
Uczennica kl. VI Patrycja Świątek zdobyła II miejsce w gminnym
konkursie plastycznym „Wsród baśni
Andersena”.
Uczniowie klasy VI Joanna Zasada,
Klaudia Brączkowska, Damian Kowalczyk i Paweł Gałamon uplasowali się na
II miejscu w gminnym i powiatowym
turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu
Drogowym”.
Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce
w powiatowych rozgrywkach w piłkę
nożną.
O tych i innych osiągnięciach uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Wilczkowicach można przeczytać na
stronie: www.szkoławilczkowice.wp.pl.
Łukasz Żmieńka

Plan rozwoju
bez zanieczyszczeń
Na VIII Sesji Rady Gminy w Parzęczewie, która odbyła się 28 maja br. został
zatwierdzony i przyjęty do realizacji
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Parzęczew.
Plan wyznacza cele strategiczne
i szczegółowe, a także zadania z zakresu rozwoju gminy do roku 2020,
uwzględniające działania przyczyniające się do ograniczania emisji zanieczyszczeń, powstających na terenie
gminy. Plan wskazuje działania z zakresu efektywności energetycznej,
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz zastosowania technologii
ograniczających emisję.
Posiadanie Planu jest jednym
z najważniejszych warunków jaki

należy spełnić przy ubieganiu się
o środki unijne w Nowej Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020.
Dokument został opracowany w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
– plany gospodarki niskoemisyjnej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na opracowanie
Planu Gmina Parzęczew otrzymała
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 52 275 zł, co stanowi 85%
całkowitych kosztów opracowania
planu.
Magdalena Borowska
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11 lat Polski w Unii Europejskiej
– rozwiane obawy
euro. Jeżeli wykorzystamy te środki, to łącznie „na czysto” dostaniemy 147 mld euro. Roman Giertych,
ówczesny lider Ligi Polskich Rodzin
straszył w 2004 r., że będzie 8 mln.
bezrobotnych. Tymczasem bezrobocie spadło z ponad 3 mln bezrobotnych do 2,3 mln w roku 2014.
Należy jednak uczciwe zaznaczyć, że
mimo dobrej koniunktury od czasu
akcesji, bezrobocie byłoby znacznie
większe, gdyby nie emigracja, głównie do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Obie partie niechętne akcesji, czyli
Samoobrona i LPR przepowiadały
upadek rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Nasz kraj miały zalać
tanie produkty z zachodu. Rolnicy
to najczęściej protestująca grupa
sprzed 11 lat. Tymczasem jak wykazują statystyki, średni przychód
z pracy indywidualnych gospodarstw
rolnych z jednego hektara wzrósł
z 1086 zł, w roku 2003 do 2431 zł
w roku 2012. Przyszły dopłaty bezpośrednie oraz inne formy wsparcia,
dzięki czemu nasze rolnictwo się rozwija, a eksport naszych produktów
rolnych na rynki unijne i nie tylko,
rośnie. Nawet mimo zamknięcia rynku rosyjskiego dla polskich towarów,
nasz eksport rośnie.

Oczywiście pozytywne przemiany nie objęły wszystkich. Nadal jest
spora grupa, zwłaszcza małych gospodarstw, które ledwie funkcjonują na rynku, a jedyną przyczyną ich
istnienia jest trudność ze znalezieniem innej pracy poza rolnictwem.
Niemniej dzisiejsze rolnictwo to już
zupełnie inna jakość. A trzeba również podkreślić, że dzięki funduszom
unijnym, zmienił się także obraz polskiej wsi i jej infrastruktura. Także
w Gminie Aleksandrów Łódzki, na
terenach wiejskich, dzięki środkom
unijnym dokonano wielu inwestycji. Tylko w roku 2013 za pośrednictwem Fundacji „Prym”, uzyskano
środki na remonty kilku strażnic
OSP. W 2014 środki uzyskało m.in.
Jastrzębie Górne (ponad 40 000)
na rozwój infrastruktury rekreacyjnej, oraz Adamów Nowy na remont
strażnicy 90 929 zł. Za ponad 140
000 zł, bowiem gmina dołożyła ok.
50 000 zł, został przeprowadzony
kompleksowy remont i termomodernizacja tego obiektu. A tych pieniędzy było znacznie więcej, m.in.
na remont kościoła w Bełdowie. Ale
to tylko drobna cząstka pieniędzy
z ponad 100 mln złotych, jaką nasza gmina pozyskała na realizację

25 lat samorządów

komunizmu. I dlatego konieczne jest
umożliwienie mu wpływu na sprawy
publiczne. Ten cel polityczny wysuwał się na pierwsze miejsce i dla nas
był oczywisty. Stąd też byliśmy przekonani, że nie można tu iść na żadne
kompromisy. Samorząd musi być autentyczny, aby spełnił oczekiwania.
Albo nie będzie go wcale.”
Obecnie struktura i działanie administracji samorządowej w Polsce
opiera się na trzech zasadach – samorządności, decentralizacji oraz pomocniczości. Zmiany ustrojowe, które

Kiedy 11 lat temu, 1 maja 2004 roku
Polska przystępowała do Unii Europejskiej, wielu polityków z różnych
stron sceny politycznej wieszczyło
katastrofę. Mimo to aż 77% Polaków
opowiedziało się za przystąpieniem
do Unii. Trwały też przepychanki
między prezydentem Aleksandrem
Kwaśniewskim, a premierem Leszkiem Milerem, kto będzie nas reprezentował podczas oficjalnej ceremonii otwarcia. Andrzej Lepper
straszył, że będziemy więcej wpłacać
do kasy Unii, niż z niej dostawać, tym
samym finansując bogatsze kraje.
Tymczasem, już w pierwszych latach
2004-2006 otrzymaliśmy 13,6 mld
euro, a wpłaciliśmy 6,3 mld. W nowej perspektywie finansowej 20072013 było jeszcze lepiej, bo płacąc
ok. 3 mld euro składki rocznie otrzymaliśmy 59,7 mld euro na politykę
spójności i 26 mld euro na wsparcie
polskiej wsi i byliśmy największym
beneficjentem pomocy unijnej. Podobnie będzie również w obecnej
perspektywie na lata 2014-2020.
Polska otrzyma 105,8 miliardów euro – 72,9 miliardów euro na politykę
spójności i 28,5 miliardów euro na
politykę rolną. W tym czasie nasze
składki wyniosą około 30 miliardów

Samorząd w Polsce funkcjonował już
od średniowiecza, jednak w zasadniczy sposób różnił się od samorządności w nowoczesnym ujęciu. Najbardziej podstawową różnicą jest fakt,
że władza samorządowa należała do
bardzo wąskiej grupy osób – szlachty,
która sprawowała władzę lokalną poprzez np. sejmiki. Rozwojowi szerszej
samorządności kraju przeszkadzał
fakt poddaństwa chłopów. Krótko
przed zaborami w Polsce pojawiły
się pierwsze przejawy samorządu
terytorialnego w nowoczesnym ujęciu (rozwijanym w świecie od czasów
rewolucji francuskiej) w postaci ordynacji miejskiej z kwietnia 1791
r. (zgodnie z nią miasta królewskie
mogły wybierać samodzielnie swoje władze, a na obszarach wiejskich
działały gromady). W okresie zaborów kształt samorządu terytorialnego na terenie Polski był uzależniony od polityki państw zaborczych.
W przypadku zaboru rosyjskiego
pewien rodzaj samorządu funkcjonował w oparciu o gromady (wsie)
jako najmniejsze jednostki administracyjne. W zaborze pruskim istniał
podział na gminy i powiaty, podobnie
w zaborze austriackim. Po zakończeniu I wojny światowej doszło do
ujednolicenia samorządu na terenie
kraju, konstytucja marcowa wprowadzała trójstopniowy podział kraju
na gminy. Po zakończeniu I wojny
światowej doszło do ujednolicenia
samorządu na terenie kraju, konstytucja marcowa wprowadzała trójstopniowy podział kraju na gminy
(miejskie, wiejskie), powiaty i województwa. Samorząd terytorialny II

RP był mocno uzależniony od władzy
centralnej i w dużej mierze podporządkowany administracji rządowej.
Po II wojnie światowej początkowo
reaktywowano samorząd, jednak następnie – w roku 1950 – zlikwidowano go (na mocy ustawy z 20 marca
1950 o terenowych organach jednolitej władzy państwowej) i zastąpiono
radami narodowymi.
Kształt obecnych struktur samorządu terytorialnego zaczął krystalizować się po roku 1989. Tak pisze
o jego początkach prof. Jerzy Regulski, prezes FRDL, współprzewodniczący zespołu ds. samorządu terytorialnego podczas rozmów Okrągłego
Stołu: „25 lat temu Senat zainicjował
proces, który doprowadził do odbudowy samorządności. Ale pierwsze koncepcje zaczęły się kształtować blisko
dziesięć lat wcześniej. W ciągu tych
lat, powoli krystalizował się podstawowy cel odbudowy samorządu. W początkowej fazie zainteresowanie nim
wynikało z różnych powodów szczegółowych. Nie myślano jeszcze wtedy
o całkowitej przebudowie państwa.
Chciano je jedynie modyfikować, licząc, że te zmiany spowodują poprawę
sytuacji w kraju, ale i przyśpieszą radykalne zmiany. Nasza grupa, zajmująca się planowaniem przestrzennym,
chciała przede wszystkim doprowadzić do powstania władz, zdolnych
do prowadzenia lokalnej polityki ich
rozwoju. Jednak z biegiem czasu, gdy
narastało poczucie konieczności dokonania zmian radykalnych, cel samorządności nabierał innego wymiaru.
Stawało się jasne, że społeczeństwo
jest jedyną siłą zdolną do pokonania

swoich projektów. Samoobrona straszyła katastrofalnym wzrostem cen,
do poziomu zachodnich, przy utrzymaniu niskich płac. W 2004 średnia
płaca wynosiła 2290 zł, obecnie ponad 4 000 zł. Niestety ceny również
wzrosły. Chleb podrożał o złotówkę,
a paliwo o 2 złote. Węgiel z 420 zł
do 800 za tonę. Realna siła nabywcza wzrosła, jednak niewiele. Wzrost
cen zjada nasze podwyżki, jednak
ubywa ludzi relatywnie, jaki i ustawowo ubogich. Zmalał również odsetek osób mających problem ze zdobyciem środków do życia (ubóstwo
absolutne). W 2004 było to 12 procent społeczeństwa, by spaść poniżej
sześciu i wzrosnąć do 7% obecnie.
Rośnie nasza gospodarka. Obecnie
jesteśmy na 8 miejscu w Unii Europejskiej pod względem wielkości
PKB, przegoniliśmy Belgię, a w ciągu
kilku lat mamy szansę przeskoczyć
Szwecję, by w dalszej perspektywie
doścignąć Holandię i zająć 6 miejsce,
które odpowiada realnemu potencjałowi Polski. Jednak to miejsce może się jeszcze poprawić dzięki funduszom unijnym oraz oddzieleniu
się Katalonii od Hiszpanii (5 miejsce), do czego coraz mocniej dążą
Katalończycy. W ślad za wzrostem

dokonały się w Polsce po 1989 roku,
zaowocowały zmianami w organizacji
samorządu terytorialnego.
Odbudowa samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r. to z pewnością ogromny sukces państwa i społeczeństwa. Reforma samorządowa
przez wielu badaczy (politologów,
ekonomistów, socjologów) uważana
jest za jedną z najbardziej udanych
i konsekwentnie wdrażanych. Znacząco przyczyniła się do pogłębienia
procesu przemian, zmierzających do
budowy państwa demokratycznego

gospodarczym idzie wzrost znaczenia politycznego naszego kraju
w Unii. Wyrazem tego jest wybór
Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej. Ostatni kryzys na Ukrainie, pokazał, że Polska
jest Unii potrzebna i często wskazuje rozwiązania, które nie przyszłyby do głowy politykom starej unii,
np. w zakresie polityki wschodniej
czy bezpieczeństwa energetycznego. Polska odgrywa olbrzymią rolę
w promowaniu Ukrainy w Unii i jak
pokazuje niedawna wizyta Prezydenta Komorowskiego w tym kraju,
jest to doceniane przez Ukraińców.
Reasumując, Polska zyskała na wejściu do Unii (tak uważa aż 78% badanych według OBOP) i ma szansę
umacniać w niej swoją pozycję. Od
nas samych zależy jak spożytkujemy olbrzymie fundusze z obecnej
perspektywy finansowej, czy zmodernizujemy naszą gospodarkę, czyniąc ją innowacyjną i konkurencyjną,
czy też wzorem Hiszpanii i Grecji,
wpakujemy je w niemające uzasadnienia ekonomicznego projekty infrastrukturalne do których trzeba
ciągle dokładać.
Stanisław Sobczak

i społeczeństwa obywatelskiego. Jednak droga ta nie była łatwa. Reforma
samorządowa, rozpoczęta w marcu
1990 r. podpisaniem ustawy o samorządzie terytorialnym, trwała osiem
lat i zakończona została wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 1999 r. nowego, zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa na:
samorządową gminę, samorządowy powiat i rządowo-samorządowe
województwo.
Milena Nolbrzak

Zapraszamy na półkolonie letnie!
Forum Inicjatyw Twórczych zaprasza chętne dzieci (od 7 roku życia)
z terenu Gminy Parzęczew do udziału w półkoloniach,
organizowanych w terminie 29 czerwca – 4 lipca 2015 r.
Wstępny program półkolonii:
• wycieczka do DINOPARKU do Kołacinka
• wycieczka do kina Cinema City w Łodzi
• wycieczka do figloraju
• zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe
Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godz. 9.00
Zapewniamy ciepły posiłek każdego dnia.
Odpłatność – 70 zł.
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Rozmowa z Burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego Jackiem Lipińskim
Co zdecydowało o tym,
że urzęduje pan już czwartą
kadencję?
Staramy się budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie i nie jest to
tylko pusty slogan. Rozwijam dialog
z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi – 13 lat temu zaangażowanych we współpracę z samorządem było 20, dziś jest blisko 100 podmiotów.
Mam skonkretyzowaną wizję rozwoju
miasta, z którą, jak widać po wynikach
wyborów, mieszkańcy się identyfikują. Chcę zapewnić mu zrównoważony
rozwój, wychodząc z atrakcyjną ofertą
dla młodych i starszych. Zależy mi na
nowoczesnym i sprawnym samorządzie, który ma pełnić funkcje usługowe.
Stawiam na kadrę młodych, wykształconych i kreatywnych ludzi, dla których
petent nie jest intruzem, a klientem.
Na czym polega sukces gminy?
Potrafiliśmy stworzyć atrakcyjne tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców
oraz przyjazne warunki do zamieszkania. Na te cele przeznaczyliśmy tereny
rolne z kiepskimi jakościowo glebami, w sumie 1500 ha. W 2005 roku
mieliśmy już plan zagospodarowania

Aleksandrowscy „Odyseusze”
zajęli III miejsce w Polsce
MYŚLIMY, MARZYMY,
TWORZYMY
– to trzy podstawowe hasła
– wyzwania, które łączą
Odyseuszy na całym świecie.
Odyseja Umysłu powstała w latach
70-tych w USA jako ogólnoświatowy program o randze olimpiady,
który wymaga od młodych ludzi
kreatywnego myślenia, umiejętności współpracy w grupie aktywnego
poszukiwania wiedzy oraz twórczego rozwiązywania problemów, czyli
wychodzenia poza utarte schematy.
7 osobowa drużyna przygotowuje
się do wybranego przez siebie zadania długoterminowego w ciągu kilku
miesięcy, a rozwiązanie problemu
przedstawia na konkursie w formie
inscenizacji. Dzieci i młodzież samodzielnie piszą scenariusze, przygotowują kostiumy, scenografię, komponują muzykę, czy też projektują
i wykonują nowatorskie urządzenia
Zespół trenuje również tzw. zadania
spontaniczne, będące szczególnym
sprawdzianem zdolności intelektualnych dzieci oraz ich umiejętności
współpracy w grupie.
W tym roku już po raz 24 w Polce, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
odbył się Finał Ogólnopolski, do którego po eliminacjach regionalnych
zakwalifikowało się 121 drużyn z całej Polski. Wśród nich znalazła się nasza drużyna z Młodzieżowego Domu
Kultury w Aleksandrowie Łódzkim.
Są to uczniowie klas IV – VI szkół
podstawowych z Rudy Bugaj i Rąbienia. Pod wodzą trenera i ogromnemu
wsparciu p. Agnieszki Grzesiek nasza
drużyna wspaniałych Odyseuszy zdobyła III miejsce w Polsce. Bardzo nas
to cieszy i jesteśmy z siebie bardzo,

ale to bardzo dumni. W tym roku naszym celem był Gdańsk i udało się
go osiągnąć, z resztą na pudle. Konkurs trwał dwa dni, podczas których
prezentowaliśmy swoje rozwiązanie
problemu, nad którym pracowaliśmy przez kilka miesięcy i stawiliśmy
czoła problemowi spontanicznemu,
który w sposób kreatywny i w ograniczonym czasie 5 minut, nie znając
treści zadania, wspólnie musieliśmy
rozwiązać. Nie było łatwo, bo Odyseja to prócz dobrej zabawy, również nauka i praca. Ale to właśnie jest
w Odysei tym, co nas kręci. Nauka
przez zabawę.
Pokazaliśmy się z bardzo dobrej
strony. Nasze stroje wzbudzały zachwyt, pojazdy mega zaciekawienie, gra aktorska wzruszała. Do tego
wspaniała zabawa integracyjna, czyli
dyskoteka dla wszystkich Odyseuszy.
I tutaj mieliśmy swój mały akcent,
bowiem jeden z naszych Odyseuszy
wygrał konkurs na najlepszy taniec
na scenie. Naprawdę bardzo się ze
sobą zżyliśmy i w przyszłym roku
mamy zamiar zebrać się ponownie.
Jeśli ktoś chce, może do nas dołączyć. W tym miejscu pragnę podziękować Burmistrzowi – Jackowi Lipińskiemu za finansowe wsparcie
i Agnieszce Grzesiek z Kancelarii
Prawa Gospodarczego za ogromne
zaangażowanie, serce i także wsparcie finansowe.
Trener – Katarzyna Kowarik
z drużyną.
W roku szkolnym 2014-2015 w Odysei
Umysłu bierze udział 3039 młodych
Polaków skupionych w 453 drużynach
z 233 szkół i innych placówek oświatowych z całego kraju.

Odyseja Umysłu – założenia
programu i zasady konkursu
Odyseja Umysłu to międzynarodowy
program edukacyjny w formie konkursu
twórczego rozwiązywania problemów. Ma
na celu rozwój zdolności twórczych, jakie
posiada każdy człowiek; inspiruje uczestników do myślenia i wymyślania, angażując
ich w proces rozwiązywania problemów
rozbieżnych, czyli takich, które rozwiązać
można na wiele sposobów.
Odyseja Umysłu rozwija umiejętności takie jak: myślenie kreatywne i krytyczne,
praca w zespole, łączenie i praktyczne
zastosowanie wiedzy z różnych dziedzin,
skuteczna komunikacja, tolerancja dla odmiennych pomysłów.
Program kierowany jest do dzieci i młodzieży, a realizowany w szkołach i innych
placówkach edukacyjno-wychowawczych w cyklu rocznym. Uczestnicy pracują w drużynach po 5-7 osób pod okiem
przeszkolonego trenera.
SAMODZIELNIE rozwiązują jedno wybrane
przez siebie zadanie projektowe – Problem
Długoterminowy. Każdy problem odwołuje
się do innego rodzaju umiejętności, talentów i zainteresowań – od zadań konstrukcyjnych (wymaga zbudowania struktury),
poprzez inżynieryjne (drużyna konstruują
urządzenia lub pojazdy wykonujące określone funkcje) aż do teatralnych (zespoły
tworzą przedstawienia z fabułą, kostiumami, dekoracjami itp.).
Odyseusze ćwiczą też twórcze rozwiązywanie Problemów Spontanicznych, zaskakujących swoją treścią w ostatniej chwili
i wymagających myślenia na zawołanie.
Swoje rozwiązania drużyny prezentują
sędziom i publiczności podczas konkursu. Występy oceniane są w ramach danego Problemu i w czterech kategoriach
wiekowych.
Polski konkurs składa się z dwóch etapów:
Eliminacji Regionalnych w sześciu miastach (Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków, Łodź i Gdańsk) oraz Finału Ogólnopolskiego (Gdańsk). Zespoły, które uzyskają
najwyższe noty na Eliminacjach wyjeżdżają
na Finał Ogólnopolski. Mistrzowie Polski
zyskują prawo reprezentowania naszego
kraju na Finałach Światowych w Stanach
Zjednoczonych, zaś wicemistrzowie – na
festiwalu europejskim, który co roku odbywa się w innym miejscu (w 2015 roku
w Rosji).

przestrzennego dla całej gminy, czym
nawet dziś wiele samorządów nie może się pochwalić. Działa u nas 3,5 tys.
podmiotów gospodarczych, a w 2007
r. powstała podstrefa Łódzkiej Strefy
Ekonomicznej. Rozwój gospodarczy
pozytywnie wpłynął na dochody samorządu – w 2003 r., nasz budżet wynosił 30 mln zł, a dziś to już 110 mln zł.
Z powodzeniem wykorzystujemy też
środki unijne. Wartość inwestycji z ich
udziałem w ostatnich 10 latach wyniosła 240 mln zł. W naszym budżecie,
co roku przeznaczamy ok. 30 proc. na
inwestycje. Stale rośnie też liczba ludności w gminie. W ostatniej dekadzie
przybyło nam 30 proc. mieszkańców.
Krąży już nawet anegdota, że Aleksandrów pochłania Łódź, która z roku na
rok coraz bardziej się wyludnia.
Co zachęca do osiedlania się
w Aleksandrowie?
Jako miasto stworzyliśmy własną
markę, dzięki nastawieniu na priorytetowe dla nas dziedziny działalności,
z których jesteśmy znani w regionie.
Stworzyliśmy unikalną bazę sportowo-edukacyjną. W ciągu ostatnich 10 lat
wybudowano 5 hal sportowych przy

każdej szkole w gminie. W 2010 r. został ukończony stadion lekkoatletyczny. Każda z naszych placówek oświatowych specjalizuje się w konkretnej
dziedzinie sportowej. Ponadto, co drugie dziecko w gminie trenuje wybraną
dyscyplinę sportu – do wyboru jest
m.in. lekkoatletyka, pływanie, koszykówka i siatkówka. To również duży
wabik dla rodzin podejmujących decyzję o przeprowadzce do Aleksandrowa
Łódzkiego. Ludzie sprowadzają się do
nas, bo widzą, w jakich warunkach będą się uczyć i spędzać czas ich dzieci.
Jakie wyzwania stoją przed wami
w najbliższym czasie?
Chciałbym zachować obecną dynamikę inwestycyjną, ale nie będzie to
łatwe. Obecnie czeka nas termomodernizacja wszystkich obiektów użyteczności publicznej, chcę wprowadzić
kolektory słoneczne, pompy ciepła,
oświetlenie hybrydowe. Inwestycja ta
powinna skończyć się w 2016 r. Dzięki temu rosnące w ostatnich latach
wydatki bieżące mogą spaść nawet
o 40–50 proc.
Rozmawiała Karolina Topolska

Sukces Aleksandrowa!
Aleksandrów Łódzki został najlepszym samo
rządem w Polsce, a Jacek Lipiński najlepszym
w Polsce samorządowcem.
W siedzibie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się rozstrzygnięcie jubileuszowego rankingu
„Perły 25-lecia samorządu”. Według
dziennika „Gazeta Prawna”, najlepszym
samorządem w Polsce w kategorii
miast poniżej 100 tys. mieszkańców,
został Aleksandrów Łódzki. Jacek Lipiński z kolei wygrał w rankingu najlepszych włodarzy w kraju.
– Jestem wzruszony i niewyobrażalnie zaskoczony tym sukcesem – mówi
Jacek Lipiński. – Nie ukrywam, iż dokonania naszego samorządu w ostatniej
dekadzie, skłoniły mnie do wysokiej oceny szans naszej gminy. Po cichu liczyłem
na pierwszą dziesiątkę w obu kategoriach, natomiast zwycięstwo zarówno
w kategorii najlepszej gminy jak i jej włodarza, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. To sukces przede wszystkim
znakomitego zespołu samorządowców,
któremu od 13 lat przewodzę, ale także

zespołu wielu organizacji społecznych,
z którymi współtworzę aleksandrowską rzeczywistość. Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców, którzy w tych ostatnich kilkunastu latach
udzielili mi tak dużego mandatu zaufania i których potencjał twórczy staram
się skutecznie wykorzystywać. Aleksandrów Łódzki to prawdziwe społeczeństwo obywatelskie – dodaje burmistrz.
W rankingu najważniejszymi kryteriami, które brano pod uwagę były:
inwestycje w infrastrukturę techniczną, ochronę środowiska, sport, rekreację, a także podejmowane przez gminę innowacyjne działania. Ważnym
kryterium było również zadowolenie
mieszkańców, potwierdzone wynikami wyborów samorządowych, które
jest odzwierciedleniem jakości pracy
naszych samorządowców.
Agata Kowalska
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Lektura na wakacje
Prezydent Komorowski,
stary wyjadacz, jeśli
chodzi o pajdy chleba
z boczkiem, może spać
spokojnie. O wynik
drugiej tury raczej
nie musi się martwić,
choćby w trasie
wyborczej po kraju
narobił potwornego
chlewu przy jedzeniu
kanapek czy siorbaniu
żurku. – Tak pisał kilka
tygodni temu, robiąc
zgrabną aluzję do Eda
Milibanda, rywala
Davida Camerona,
którego brytyjskie
tabloidy przyłapały na
nieporadnym jedzeniu
kanapki, Philip Boyes,
który kiedyś pracował
jako dziennikarz
Reutersa, a dziś pisze
przemówienia, artykuły
dla prezydentów,
premierów i innych
europejskich polityków. W sumie
Boyes nie jest jedynym ekspertem,
który się tak bardzo pomylił –
wyniki wyborów zaskoczyły
wielu, a chyba najbardziej samego
Komorowskiego, który przecież
ani nie kruszył bułek, ani nie
siorbał. Ale nie po to cytowałam ten
fragment, żeby analizować aktualną
sytuację – zostawmy to ekspertom,
którzy (wciąż śmiało) przewidują
polityczną przyszłość. Chciałam
natomiast zwrócić uwagę na pismo,
w jakim znalazłam cytowany tekst
Boysa „Nudziarze lub awanturnicy”
– jest to drugi numer polskiego
wydania czasopisma, kierowanego
do mężczyzn, „Esquire”. I nieważne,
że w przywoływanym artykule
autor dowodzi, że Europejczycy
w ostatnich latach przedkładają
nudziarzy nad awanturników,
czyli trzeźwe przywództwo nad
efekciarstwo i barwne spektakle.
W końcu wyjątek potwierdza
regułę.
Po lekturę „Esquire” sięgnęłam
z dwóch powodów. Po pierwsze
ze względu na medioznawcze
zainteresowania chciałam poznać
nowy produkt na medialnym
rynku, po drugie nie lubię tzw.
kobiecej prasy, nawet tej elitarnej,
gdzie na pięknych fotografiach
szesnastolatki, ucharakteryzowane
na 25-letnie dziewczyny, reklamują
kosmetyki dla pięćdziesięciolatek.
Poza tym ile można czytać
o sposobach na udany związek,
o metodach relaksacji, nowych
trendach w makijażu… Nie chcę
oczywiście obrazić czytelniczek
„Twojego Stylu”, „Zwierciadła”
czy „Pani”, ani nawet czytelniczek
„Claudii”, „Pani Domu” czy
„Przyjaciółki”. Chodzi tylko o to,
że twórcy tych gazet nie zakładają,
że kobieta może interesować
się czymś więcej niż kuchnią,
modą i pseudo-psychologicznymi
rozważaniami.
Jeśli porównać „Esquire” z pismami
dla kobiet, na płaszczyźnie reklam,
to od razu zaskakuje miła odmiana.
Prócz reklam samochodów, co
jest dość oczywiste, dominują
reklamy zegarków. Czasem
dojrzali mężczyźni, jak Krzysztof

Hołowczyc wskazują jak pachnie
zwycięstwo, albo piszą o zaletach
równie dojrzałej jak oni sami, no
przynajmniej pełnoletniej, whisky.
Znalazłam też reklamę, która mnie
szczególnie ucieszyła, bo łamie
stereotypy – reklamę nowoczesnego
piekarnika parowego. To naprawdę
budujące – reklama z hasłem:
„Nowa era w sztuce kulinarnej”
w piśmie dla mężczyzn! Prawdziwa
nowa era.
Ale przejdźmy do zasadniczej treści
pisma. Choć utrzymane w lekkiej
konwencji, oferuje czytelnikowi
wiele ciekawych tekstów. I tak
możemy przeczytać wywiad
z Tomaszem Stańko, czy Seanem
Pennem, reportaż o bandytach,
napadających na bankomaty,
czy doskonały tekst o „obsłudze
własnego mózgu”. Są też oczywiście
teksty o sporcie, podróżach i seksie.
Polityczne tematy podawane są
zwykle w formie felietonów (jak
ten przytaczany na początku),
chociaż można też przeczytać
bardzo interesujący wywiad
z brytyjskim historykiem Antonym
Beevorem na temat putinowskiej
Rosji. Krótko mówiąc, czytelnika
traktuje się jak inteligentnego
człowieka z poczuciem humoru,
który interesuje się światem,
nie tylko sobą. I nawet modę
podaje się inaczej. We wstępie
redaktor naczelny Filip
Niedenthal pisze, że do sesji
mody „zamiast profesjonalistów
zatrudniliśmy mężczyzn, których
siła fizyczna dorównuje hartowi
ducha”. Znajdziemy też typowo
rozrywkowe, humorystyczne
teksty. Świetnym przykładem,
tym razem z pierwszego numeru
„Esquire” jest „Podryw” (fragment
opublikowanej niedawno książki).
We wstępie autorzy piszą, że
coraz popularniejsza moda
na bycie singlem sprawia, że
większość facetów nie wie jak
podrywać. Dalej podają kilka
najpopularniejszych sposobów:
podryw klasyczny, przez social
media, hipsterski, na bad boya
i korpracyjny. Wszystkie są bardzo
zabawnie opisane i obśmiane
przez autorów. Choćby podryw

klasyczny: Masz na imię Janusz,
Michał albo Zbyszek. Pracujesz
w Urzędzie Miasta w Mławie albo
w hurtowni mebli na wylotówce ze
Zgierza. Jesteś zwykłym polskim
chłopakiem (...) Z książek wiesz, że
nic tak nie imponuje kobiecie, jak
mężczyzna, który obroni ją przed
niebezpieczeństwem. Dlatego pod
pretekstem wspólnego gotowania
romantycznej kolacji, zapraszasz
Agnieszkę do siebie do domu, gdzie
na umówiony wcześniej znak twój
stary wypuszcza z pokoju 14-letnią
niewidzącą Sabę. Na widok dzikiej
bestii zastawiasz Agnieszkę
własnym ciałem... Z przyjemnością
przywołałabym artykuł w całości,
ale z powodu braku takiej
możliwości jeszcze jeden krótki
fragment: Od zawsze lubiłeś internet,
jako pierwszy w klasie miałeś maila,
a dziewictwo straciłeś na IRC-u.
(...) Dobrze wiesz, że w dzisiejszych
czasach nic tak nie imponuje
kobiecie, jak zabawny komentarz
pod zdjęciem na Facebooku. Dlatego
dni upływają ci na zastanawianiu
się jak oryginalnie skomentować
zdjęcie Natalii z wakacji w Maroku.
Ostatecznie decydujesz się na
klasyczne: „Zajebiście wyglądasz”. To
był oczywiście podryw przez social
media, a czy skuteczny – odsyłam
do artykułu.
Podsumowując, szczerze zachęcam
czytelników do wakacyjnej lektury
„Esquire” (niedługo ukaże się
trzeci numer). Zachęcam nie tylko
mężczyzn, mimo, że we wstępie
do pierwszego numeru
przeczytamy, że pismo jest
przewodnikiem po męskim
świecie, po męskim stylu życia.
Mężczyzna „Esquire” – pisze
redaktor naczelny – wie, czego
chce od życia, wie, co lubi i czego
mu potrzeba. Jest pracowity,
otwarty i ciekawy świata. Więc
jeśli spotkacie, drogie panie,
przypadkiem mężczyznę
z „Esquire” w ręku... Cóż, trzeba
tylko wybrać sposób: klasyczny,
hipsterski, czy przez social media...
Renata Nolbrzak

Z memoriału na Olimpiadę
w za małych butach
Od 1983 roku Zespół Szkół Sportowych organizuje memoriał patrona
szkoły Józefa Jaworskiego. Placówka
wychowała olimpijczyków – Andrzeja Grabarczyka i Tomasza Ścigaczewskiego. W tym roku odbyła się XXXI
edycja memoriału. Przez cztery dni
rywalizowali uczniowie podstawówki,
gimnazjum, absolwenci, rodzice oraz
aleksandrowianie. W latach osiemdziesiątych nauczyciele nie marzyli o tartanie czy profesjonalnym kole do rzutu
dyskiem. Dzieci zakładały kolce i biegały po gumowej nawierzchni. Trzeba
było uważać, aby nie wbiec w łączenie gum, by nie skręcić nogi. Podczas
skoków wzwyż nie można było rzucać
oszczepem. Rzucający piłką palantową
musieli uważać na biegających. Ta historia zakończyła się nie tak dawno,
kiedy powstała nowa hala i boisko do
lekkiej atletyki.
– Patrząc na nowy obiekt można śmiało stwierdzić, że mamy odpowiednie warunki na organizację imprez
sportowych – zaznacza Leszek Lipiński,
który w 1966 roku po raz pierwszy poprowadził zajęcia wf w placówce przy
ul. Bankowej. I tak rozpoczęła się historia lekkiej atletyki w Aleksandrowie
Łódzkim. W szkole wychowali się olimpijczycy – Andrzej Grabarczyk i Tomasz
Ścigaczewski. Wyjazd na olimpiadę był
dla nich marzeniem. – To prawda. Spełniłem swoje marzenie i pojechałem na
dwie olimpiady do Seulu (1988) i cztery
lata później do Barcelony – wspomina
były trójskoczek Andrzej Grabarczyk.
Aleksandrowianin, zanim zaczął profesjonalnie uprawiać lekką atletykę,
próbował swoich sił w miejscowym
wówczas klubie piłkarskim Włókniarz
Aleksandrów. Chciał iść w ślady Włodzimierza Smolarka, jednak wybrał
królową sportu. Choć z reprezentacją
polskich piłkarzy spotkał się w Barcelonie, to jednak nie wybiegł na piłkarskie boisko, a na stadion lekkoatletyczny. – Pamiętam, kiedy czekaliśmy
na otwarcie ceremonii olimpiady. Każdy
otrzymał odpowiedni strój, ja miałem za
małe buty. Było bardzo gorąco, staliśmy
z reprezentacją ponad trzy godziny, by
następnie pokazać się kibicom. Zapomniałem o bólu, kiedy zobaczyłem pełne
trybuny i poczułem atmosferę olimpia-

dy – wspomina Andrzej Grabarczyk.
Największym sukcesem Andrzeja Grabarczyka jest zajęcie 6. miejsca podczas Mistrzostw Europy w Splicie i 12.
podczas Mistrzostw Świata w Tokio.
Wielokrotnie stał na najwyższym podium mistrzostw Polski. – Do dziś na
palcach jednej ręki możemy wyliczyć
sportowców, którzy w dużo lepszych
warunkach przekraczali w trójskoku 17.
metrów. A Andrzej przecież zakończył
już dawno karierę – zaznacza Leszek
Lipiński. Kolejnym olimpijczykiem był
jeden z najlepszych polskich lekkoatletów w biegach przez płotki Tomasz
Ścigaczewski. Wziął udział w olimpiadzie Sydney (2000) i cztery lata później
w Atenach. W Australii był dwunasty,
a w Grecji bezpośrednio przed startem
doznał kontuzji i nie wystartował. – Tomek miał ogromny potencjał, którego
nie wykorzystał. Odziedziczył geny po
mamie, mistrzyni Polski w skoku w dal.
Mógł osiągnąć znacznie więcej – zauważa Leszek Lipiński, który wspólnie
z trenerem Kazimierzem Tomczykiem
miał przyjemność pracować z Tomkiem. Ścigaczewski swój rekord życiowy w biegu na 110 m przez płotki
(13,29 s) ustanowił 30 czerwca 1999
roku w Oslo. Jest to 3. wynik w historii
polskiej lekkoatletyki. Jest wielokrotnym mistrzem Polski oraz medalistą
halowych mistrzostw Europy i świata.
Zespół Szkół Sportowych wychował
wielu uczestników wielkich imprez
lekkoatletycznych, jak choćby obecnego trenera Pawła Zdrajkowskiego.
A rekord szkoły w skoku wzwyż należy do burmistrza Jacka Lipińskiego
(2,10 m). Pomysł na memoriał im. Józefa Jaworskiego zrodził się w 1983
roku. Patrona szkoły wybrano 30 maja
1980 roku. – Każda szkoła wybierała za
patrona Janusza Kusocińskiego, złotego
medalistę olimpijskiego. My znaleźliśmy
Józefa Jaworskiego – wspaniałego lekkoatletę, który był także architektem
i żołnierzem. Zginął podczas obrony
Oksywia – mówi Leszek Lipiński. I tak
rozpoczęła się historia szkoły, która
od wielu lat jest jedną z nielicznych
placówek w Polsce, zajmujących się
szkoleniem przyszłych lekkoatletów.
Michał Kiński
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