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Wesołych Świąt!

Wszystkim Czytelnikom życzymy pięknych Świąt Bożego Narodzenia  
– pełnych spokoju, ciepła i radości,  

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 roku,  
w szczególności zdrowia, energii i poczucia głębokiego sensu w każdym swoim działaniu.

Władze gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz, 
Zarząd Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz Redakcja „Do Rzeczy”
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Radni Gminy Lutomiersk 
1.  Tadeusz Rychlik  

     – Przewodniczący Rady
2.  Jarosław Wasilewski  

     – Wiceprzewodniczący Rady
3.  Agata Helena Wiśniewska  

     – Wiceprzewodnicząca Rady
4.  Wiesław Adrianowski
5.  Janusz Antoniewski
6.  Mieczysław Augustyniak
7.  Sławomir Barański
8.  Marcin Błażejewski
9.  Leokadia Bujnowicz
10.  Józef Chojczak
11.  Janusz Janiak
12.  Piotr Kądziela
13.  Janusz Owczarek
14.  Grażyna Paczkowska
15. Ewa Rzetelska

Radni Gminy Aleksandrów Łódzki
1.  Małgorzata Iwona Grabarczyk 

       – przewodnicząca Rady Miejskiej
2.  Radosław Paweł Adamski 

       – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
4.  Marcin Andrzej Bałwas
3.  Ewa Gemza
5.  Mariusz Grabowski
6.  Jan Kacprzak
7.  Irena Dorota Kajszczak
8.  Roman Karasiak
9.  Maciej Kwiatkowski
10. Roman Lemański
11. Konrad Andrzej Masiarek
12. Mariusz Jerzy Mirowski
13.  Radosław Olczyk
14. Katarzyna Monika Pastusiak
15. Leszek Romuald Pierlejewski
16. Marta Małgorzata Pietrak-Kędzierawska
17.  Katarzyna Sip
18. Renata Krystyna Święciak-Ruda
19. Kazimierz Tomczyk
20. Paweł Urbański
21. Elżbieta Marzena Zientek 

Radni Gminy Zgierz
1.  Marek Telenda 
      – Przewodniczący Rady
2.  Piotr Lebiedziński  

     – Wiceprzewodnicząca Rady
3.  Zuzanna Marchewa  

     – Wiceprzewodnicząca Rady
4.  Kinga Banasik
5.  Piotr Gadomski 
6.  Marian Jóźwiak
7.  Barbara Kaczmarek
8.  Mirosław Matusiak
9.  Dariusz Sędzicki 
10.  Gabriela Skopiak
11.  Tomasz Stańczykowski
12.  Halina Szymańska
13.  Krzysztof Wiktorowski
14.  Bogumiła Wojdała
15. Stanisław Wróblewski 

Radni Gminy Dalików
1.  Maria Chojnacka  

     – Przewodnicząca Rady
2.  Jolanta Łomnicka  

     – Wiceprzewodnicząca Rady
3.  Jan Biernasiak
4.  Ryszard Błaszczyk
5.  Wojciech Krzysztof Cichy
6.  Monika Cyjer
7.  Mariusz Andrzej Gortat
8.  Piotr Janiszewski
9.  Aleksy Matczak
10.   Ryszard Krzysztof Mikołajczyk
11.   Kazimierz Stanisław Olszewski
12.  Marta Marzena Rochowczyk
13.  Łukasz Tomczak
14.  Danuta Walczak
15.  Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka 

Radni Gminy Wartkowice
1.  Bogdan Łuczak  

     – Przewodniczący Rady
2.  Grzegorz Chwiałkowski  

     – Wiceprzewodniczący Rady
3.  Czesław Bednarek 
4.  Agnieszka Wojtczak 
5.  Renata Sieradzka-Wiaderek

Poniżej prezentujemy listę nowo wybranych 
radnych kadencji 2014-2018 w gminach part-
nerskich Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”. Jeśli 
chodzi o wybory na wójta, to w dwóch gmi-
nach należących do Fundacji nastąpiły zmiany. 
W Gminie Zgierz wójta Zdzisława Rembisza 
zastąpiła Barbara Kaczmarek, a w Gminie Łę-

Wyniki wyborów samorządowych
czyca nowym wójtem, po 22 latach pełnienia tej 
funkcji przez Andrzeja Wdowiaka, został Jacek 
Rogoziński. Serdecznie dziękujemy ustępują-
cym wójtom za wieloletnią, owocną wspólną 
pracę w Fundacji „PRYM” i życzymy powodze-
nia, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak 
i w życiu prywatnym. 
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Drodzy mieszkańcy Powiatu Zgierskiego,  

szanowni wyborcy!

Pragnę serdecznie podziękować Państwu za oddane na mnie 
głosy i obdarzenie mnie tak dużym poparciem. Powierzyli mi 
Państwo ogromny mandat zaufania, którego na pewno nie 
zmarnuję. Uczynię wszystko, aby godnie reprezentować interesy 
mieszkańców gmin: Parzęczew, Ozorków i Zgierz, i dbać 
o rozwój naszego powiatu.

Z wyrazami szacunku 
 Adam Świniuch

*  *  *

Serdecznie dziękuję wszystkim moim wyborcom, którzy 
postanowili obdarzyć mnie zaufaniem i wybrać jako swojego 
przedstawiciela do Rady Powiatu Zgierskiego. Ponowny 
wybór jest dla mnie nobilitacją i zachętą, a jednocześnie 
zobowiązaniem do dalszego energicznego działania na rzecz 
mieszkańców naszego powiatu.

Z poważaniem,
Włodzimierz Pietruszewski

*  *  *

Mieszkańcom Chrząstowa, Chrząstowa Starego, Chrząstowa 
Wielkiego, Skórki, Śniatowej serdecznie dziękuję za aktywny 
udział w wyborach samorządowych i poparcie mojej osoby.

Z poważaniem,
Antoni Chojecki

*  *  *

Serdecznie dziękuję za udział w wyborach, obdarzenie 
zaufaniem i oddanie na mnie głosu.

Halina Kubusińska,  
radna Gminy Parzęczew

*  *  *

Wszystkim moim wyborcom składam serdeczne podziękowania 
za poparcie mnie w wyborach do Rady Gminy Parzęczew.

Z poważaniem,
Marek Barański

*  *  *

Składamy podziękowania wszystkim mieszkańcom gmin: 
Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, 

Parzęczew, Wartkowice, Zgierz,  
którzy swoją obecnością przy urnach wyborczych  

dali wyraz swojemu zaangażowaniu  
w tworzenie lokalnej rzeczywistości.  

Szczególnie dziękujemy tym z Państwa,  
którzy postanowili oddać swoje głosy na nas.  

Zapewniamy, że będziemy służyć Państwu  
swoją wiedzą, doświadczeniem i zapałem  

w pracy nad rozwojem naszych gmin.

Jacek Lipiński, Paweł Szymczak,  
Jacek Borkowski, Jacek Rogoziński,  

Ryszard Nowakowski, Piotr Kuropatwa,  
Barbara Kaczmarek

6.  Marian Łukasik 
7.  Piotr Pietrzak 
8.  Leon Janiak 
9.  Krzysztof Andrzejczak 
10.  Paweł Dominiak 
11. Grzegorz Izydorczyk 
12. Michał Kędzia 
13. Piotr Lichański 
14. Zenon Majtczak
15. Olczyk Dominik

Radni Gminy Parzęczew
1.  Władysław Krawczyk  

     – Przewodniczący Rady
2.  Jan Synowiec  

     – Wiceprzewodniczący Rady
3.  Marek Tarnacki  

     – Wiceprzewodniczący Rady
4.  Antoni Marek Barański
5.  Antoni Ignacy Chojecki
6.  Aleksandra Hanna Chylińska
7.  Marek Gawęda
8.  Józef Zbigniew Jesionowski
9.  Marek Adam Kałuziak
10. Halina Kubusińska
11. Elżbieta Wiesława Kurtasińska 
12. Adam Kurtasiński Kazimierz
13. Dariusz Leszek Niedźwiedź 
14. Marek Józef Wasiak 
15. Bogdan Józef Wydrzyński 
    

Radni Gminy Łęczyca
1.  Włodzimierz Starzyński  

     – Przewodniczący Rady
2.  Agata Fornalczyk  

     – Wiceprzewodnicząca Rady
3.  Jan Galant 
4.  Maria Gmerek 
5.  Grzegorz Góra 
6.  Jerzy Kazimierski 
7.  Andrzej Królak 
8.  Krzysztof Królak 
9.  Andrzej Krzyżaniak 
10.  Kazimierz Kupis 
11. Jan Michalak 
12. Stefan Pacholczyk 
13. Paweł Pałczyński 
14. Jadwiga Frątczak 
15. Roman Szalczyński    
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14 listopada w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Giecznie  
(gm. Zgierz) otwarto nowo 
powstałe wielofunkcyjne boisko 
oraz pracownię ekologiczną. Obie 
inwestycje zostały dofinansowane 
ze środków zewnętrznych.

Boisko wielofunkcyjne
Na nowym boisku przy Zespole Szkol-
no-Gimnazjalnym w Giecznie można 
rozgrywać mecze piłki nożnej, ręcz-
nej, siatkowej, koszykówki oraz tenisa 
ziemnego. Podobne profesjonalne boi-
ska przyszkolne funkcjonują w Białej, 
Grotnikach i Szczawinie.

Inwestycja została zrealizowa-
na dzięki pozyskanym przez Gminę 
Zgierz pieniądzom unijnym. Na budo-
wę boiska w Giecznie wydano ponad 
700 tysięcy złotych, z czego ponad 
424 tysiące złotych stanowi dofinan-
sowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Nowo wybudowane boisko wie-
lofunkcyjne o wymiarach 22 na 44 
metry posiada nawierzchnią poliu-
retanową charakteryzującą się wyso-
ką elastycznością, bezpieczeństwem 
i komfortem użytkowania. Jest to 
pierwsze boisko sportowe w Gmi-
nie Zgierz, którego płytę oświet-
lają energooszczędne lampy LED, 
wyposażone w system sterowania 
oświetleniem.

Profesjonalne boisko w pobli-
żu miejsca zamieszkania zapewnie-
ni dzieciom, młodzieży i dorosłym 
mieszkańcom Gieczna i okolic możli-
wość aktywnego spędzania czasu i in-
tegrowania się dzięki sportowi. Boisko 
będzie doskonałym miejscem do tre-
ningów oraz organizowania ogólnie 
dostępnych zawodów sportowych, 
turniejów i spotkań rekreacyjnych.

Boisko otwarte zostało przez sym-
boliczne przecięcie wstęgi. Ceremo-
nii tej dokonali: Dyrektor Departa-

mentu Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Urzędzie Marszałkowski 
w Łodzi Maria Kaczorowska, Wójt 
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Dy-
rektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalne-
go w Giecznie Marek Stangreciak 
oraz Antoni Pisarek – uczeń kl. I gim-
nazjum. Proboszcz parafii w Giecznie 
ks. Tadeusz Gielec po wspólnej mod-
litwie poświęcił nowe boisko.

W uroczystości uczestniczyli rów-
nież: Łódzki Wicekurator Oświaty 
Konrad Czyżyński, Wicestarosta Po-
wiatu Zgierskiego Marcin Karpiński, 
Zastępca Wójta Gminy Zgierz Marek 
Kominiak, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Zgierz Mirosław Burzyński, kie-
rownicy gminnych referatów: Cezary 
Piotrowski, Ewa Lewińska, Wioleta 
Głowacka, Andrzej Gibki, dyrektorzy 
gminnych szkół, emerytowani na-
uczyciele szkoły w Giecznie, przed-
stawiciele społeczności lokalnej oraz 
oczywiście społeczność szkolna – na-
uczyciele, uczniowie, rodzice.

Zaproszeni goście w swoich prze-
mówieniach podkreślali znaczenie 
i rolę sportu w rozwoju młodego 
człowieka oraz gratulowali nowego 
sportowego obiektu na terenie Gminy 
Zgierz. Maria Kaczorowska – Dyrek-
tor Departamentu Funduszu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w Urzędzie 
Marszałkowski w Łodzi podkreśliła, 
że Gmina Zgierz jest liderem w Po-
wiecie Zgierskim w pozyskiwaniu 
środków unijnych. To dzięki dobrej 
współpracy władz gminy i pracowni-
ków UGZ z Urzędem Marszałkowskim 
jako jednostką pośredniczącą w przy-
znawaniu dofinansowania unijnego, 
Gmina Zgierz może poszczycić się ko-
lejną inwestycją wspartą przez Unię 
Europejską.

Uroczystości otwarcia boiska 
towarzyszyły pokazy umiejętności 
uczniów w różnych dyscyplinach 
sportowych.

27 listopada na terenie obiektu 
sportowo-rekreacyjnego 
w Rosanowie otwarto nową 
świetlicę wiejską. To kolejne 
miejsce służące integracji 
społeczności lokalnej w Gminie 
Zgierz, sfinansowane ze środków 
zewnętrznych.

Inwestycja została zrealizowana 
dzięki pozyskanym przez Gminę 
Zgierz pieniądzom unijnym. Na bu-
dowę świetlicy w Rosanowie wydano 
ponad 400 tysięcy złotych, z czego 
ponad 186 tysięcy złotych stanowi 
dofinansowanie z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. W ramach 
inwestycji wybudowany został bu-
dynek świetlicy oraz zaplecza spor-
towego, wykonano zewnętrzną insta-
lację sanitarną i wodociągową oraz 
instalacje wewnętrzne: ogrzewania, 
wentylacji, sanitarną i elektryczną. 
W świetlicy organizowane będą 
spotkania mieszkańców, zebrania, 
imprezy okolicznościowe i integra-
cyjne oraz pikniki.

Świetlica otwarta została przez 
symboliczne przecięcie wstęgi. Ce-
remonii tej dokonali: Maria Kaczo-
rowska – Dyrektor Departamentu 
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Łódzkiego, Bożen-
na Kacprzak – mieszkanka Rosano-

Inwestycje w Giecznie 
Ekologiczny zakątek

Ekopracownia utworzona została 
przede wszystkim z myślą o uczniach 
szkoły podstawowej. Będą odbywały 
się w niej zajęcia o tematyce ekolo-
gicznej i przyrodniczej. Nowo utwo-
rzono sala lekcyjna posłuży również 
jako miejsce do organizacji ogólnie 
dostępnych spotkań w ramach podno-
szenia świadomości proekologicznej 
wśród mieszkańców Gieczna i okolic.

Pomieszczenie pracowni wypo-
sażono w zaawansowany sprzęt au-
diowizualny i komputerowy (tablica 
interaktywna, programy kompute-
rowe), liczne pomoce dydaktyczne 
(mikroskopy, wizualizer, zestawy do-
świadczalne, modele, plansze, filmy 
edukacyjne) i meble dzięki dotacji po-
zyskanej w ramach konkursu Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Na realizację zadania pn. „Zaplanowa-
nie i utworzenie ekopracowni „Ekolo-
giczny zakątek” w Szkole Podstawo-
wej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Giecznie” wydano ponad 42 tysią-
ce złotych, z czego około 32 tysięcy 
złotych stanowi dotacja. Ze środków 
własnych przeprowadzono natomiast 
remont pomieszczenia pracowni. Po-
łożono gładź gipsową, nową wykładzi-
nę podłogową oraz pomalowano ścia-
ny. W prace zaangażowali się również 
rodzice uczniów. Wymieniono oświet-
lenie na energooszczędne, zakupiono 
kosz do segregacji śmieci oraz rośliny 
doniczkowe.

Uroczystego otwarcia ekopracowni 
poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Wi-
ceprezes Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi Wiesław Łukomski, 
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjal-

nego w Giecznie Marek Stangreciak 
oraz Antoni Pisarek – uczeń kl. I gimna-
zjum. Proboszcz parafii w Giecznie ks. 
Tadeusz Gielec po wspólnej modlitwie 
poświęcił pracownię.

W uroczystości otwarcia ekopra-
cowni uczestniczyli również: Cezary 
Piotrowski – Kierownik Referatu Edu-
kacji i Spraw Społecznych UGZ, Andrzej 
Gibki – Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UGZ oraz na-
uczyciele, uczniowie, przedstawiciele 
rodziców. Uroczystość zainauguro-
wał występ uczniów klasy III Szkoły 
Podstawowej przygotowany pod kie-
runkiem Jolanty Kosmali. O przebiegu 
prac nad stworzeniem pracowni opo-
wiedziała wraz z uczniami Magdalena 
Janiszewska – nauczycielka przyrody 
i koordynator projektu.

tekst i fot.  Małgorzata Klauzińska

Więcej zdjęć w galerii  
na www.gmina.zgierz.pl

wa, Zdzisław Rembisz – Wójt Gminy 
Zgierz oraz Marek Telenda – Radny 
Rady Gminy Zgierz z okręgu Rosanów 
w kadencji 2010-2014 i radny-elekt 
w kadencji 2014-2018. Proboszcz pa-
rafii w Grotnikach o. Krzysztof Jezier-
ski słowami modlitwy i poświęceniem 
obiektu dopełnił ceremonii otwarcia.

Zaproszeni goście w swoich prze-
mówieniach podkreślali znaczenie 
i rolę integracji środowisk lokalnych 
oraz gratulowali nowego obiektu na 
terenie Gminy Zgierz. Dyrektor Depar-
tamentu Funduszu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Łódzkiego 
Maria Kaczorowska podkreśliła, że 
Gmina Zgierz przoduje w ilości zrea-
lizowanych projektów dofinansowa-
nych z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Budo-
wa świetlicy wiejskiej w Rosanowie 
to 26. projekt realizowany w ramach 
PROW, na który Gmina Zgierz otrzy-
mała dofinansowanie.

W otwarciu świetlicy uczestniczyli 
również mieszkańcy Rosanowa, pra-
cownicy Urzędu Gminy Zgierz i jed-
nostek organizacyjnych gminy oraz 
wykonawca inwestycji.

tekst i fot.  Małgorzata Klauzińska

Więcej zdjęć w galerii  
na www.gmina.zgierz.pl

Nowa świetlica w Rosanowie
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25 listopada w Urzędzie Miasta Zgie-
rza odbyło się uroczyste podpisanie 
porozumienia w sprawie linii autobu-
sowej łączącej Aleksandrów Łódzki, 
Zgierz i Stryków.

Porozumienie podpisali: Wójt Gmi-
ny Zgierz Zdzisław Rembisz, Prezy-
dent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek, 
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 
Jacek Lipiński oraz Burmistrz Miasta-
-Gminy Stryków Andrzej Jankowski.

Dotychczasowe porozumienie, na 
mocy którego funkcjonowała linia do-

5 listopada 2014 r. odbyło się uroczy-
ste ślubowanie uczniów klasy I gim-
nazjum Zespołu Szkół w Dalikowie. 
Zgodnie z tradycją uczniowie złoży-
li uroczystą przysięgę w obecności 
zaproszonych gości, nauczycieli, ro-

Razem można więcej

Ślubowanie i nowa ekopracownia 
dziców oraz koleżanek i kolegów. Po 
ślubowaniu pierwszoklasiści przed-
stawili przygotowaną część arty-
styczną nawiązującą do ciężkiej pra-
cy uczniów, która porównana została 
do pracy zgranej załogi na statku. Po 

bezkresnych oceanach wiedzy żegluje 
statek o nazwie Gimnazjum. 

Następnie przystąpiono do otwar-
cia ekopracowni, w której odbywa-
ją się zajęcia dla wszystkich gimna-
zjalistów. Ze środków finansowych 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(31 600 zł) zakupiono nowe meble, 
ławki, krzesła, tablice korkowe, stojak 
do map, tablicę interaktywną, projek-
tor, głośniki i sprzęt komputerowy 
z oprogramowaniem, rolety okienne 
oraz wiele pomocy dydaktycznych 
(modele, plansze, płyty DVD, paski 
wskaźnikowe pH, walizki eko-bada-
cza, książki, okazy zatopione w two-
rzywie, kolekcję skał i skamieniałości, 
czerpak osadu, pojemnik do biodegra-
dacji z lupami). Prace remontowe zo-
stały wykonane ze środków finanso-
wych gminy i był to tzw. wkład własny 
do projektu. Pomalowano ściany, po-
łożono nowy tynk mozaikowy, wymie-
niono drzwi wejściowe, kratki wenty-
lacyjne, gniazdka i włączniki prądu.

W ekopracowni na wszystkich 
czekał słodki poczęstunek przygoto-

wany przez rodziców. Uczniowie klasy 
pierwszej gimnazjum przystąpili do 
prezentacji edukacyjnych możliwo-
ści nowo wyposażonej sali. Uroczy-
stość zakończono konkursami i za-
bawami przygotowanymi tradycyjnie 
przez uczniów klasy trzeciej naszego 
gimnazjum.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
zaproszonym gościom za przybycie, 
rodzicom za pomoc w organizacji 
uroczystości, koleżankom i kolegom 
za wsparcie w trudnych momentach, 
pracownikom gminy za pomoc w re-
alizacji zadania. Wszystkim uczniom 
klasy pierwszej gratuluję występu 
i życzę wszystkiego co najlepsze. 

Wychowawczyni klasy  
i opiekun ekopracowni

Zofia Bienias

Porozumienie dla podróżnych
biegało końca. W związku z dużym 
zainteresowaniem pasażerów korzy-
stających z linii międzygminnej została 
podjęta przez władze samorządowe 
decyzja o kontynuowaniu współpracy. 
Dla podróżnych nowością są autobusy 
przegubowe obsługujące kursy z naj-
wyższym obłożeniem, a od nowego 
roku kolejną zmianą w związku z wnio-
skami mieszkańców będzie przemia-
nowanie numeru linii 3A na nr 2.

Źródło: www.muk.zgierz.pl

Warsztaty taneczne, kulinarne, 
impreza andrzejkowa i nowe 
stoły do świetlicy – wszystko to 
dzięki realizacji projektu: RAZEM 
MOŻNA WIĘCEJ – integracja 
międzypokoleniowa. Projekt 
dofinansowano ze środków 
Programu „Grant na lepszy start” 
współfinansowanego ze środków 
Programu „Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich” realizowanego 
przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej. 
W miejscowości Krzemieniew 
w gminie Dalików po raz kolejny 
udało się pozyskać pieniądze  
na rozwój inicjatyw lokalnych.

We wrześniu 2014 r. zawiązała się 
grupa nieformalna Przyjaciele Krze-
mieniewa składająca się z mieszkań-
ców sołectwa Krzemieniew, która 
dzięki użyczeniu osobowości prawnej 
Stowarzyszenia Krzemieniew złożyła 
wniosek o Mikrodotacje „Grant na lep-
szy start” do Lokalnej Grupy Działania 
Polcentrum działającej w Strykowie. 

– Wniosek został pozytywnie roz-
patrzony i dzięki temu otrzymaliśmy 
wsparcie finansowe w kwocie 4 500 zł 
– cieszy się Aneta Kurczewska, jedna 
z inicjatorek projektu. – Te pieniądze 
pozwolą nam na zakup nowych stołów 
do sali świetlicowej stowarzyszenia 
oraz poprowadzenie warsztatów ta-
necznych i kulinarnych dla wszystkich 
chętnych osób. 

Grupę nieformalną Przyjaciele 
Krzemieniewa założyli: Aneta Kur-
czewska – pracownik urzędu gminy 
i były nauczyciel matematyki, Jakub 
Łomnicki – student UŁ Wydział Hi-
storii i Zdzisława Szewczyk – aktyw-
na działaczka Koła Gospodyń Wiej-
skich i Rady Sołeckiej. Organizatorzy 
przedsięwzięcia podzielili się licznymi 
obowiązkami. Pani Zdzisława Szew-

czyk podjęła się poprowadzenia dwu-
dniowych warsztatów kulinarnych. 
Tematyka warsztatów dotyczyła przy-
rządzania dawnych prostych potraw, 
które często były przygotowywane 
przez wiejskie gospodynie. 

– Tradycyjna polska kuchnia jest 
w dzisiejszych czasach często wypie-
rana przez potrawy z innych krajów. 
Wykorzystując potencjał doświadczo-
nych gospodyń możemy ocalić od za-

pomnienia lokalne przepisy i produkty 
– zauważa Aneta Kurczewska.

Jakub Łomnicki zorganizował war-
sztaty tańca towarzyskiego, które po-
prowadził doświadczony trener tańca 
i choreograf Michał Tracz. Zajęcia odby-
wały się na dużej sali świetlicy wiejskiej, 
bezpłatnie udostępnionej przez OSP 
w Krzemieniewie, przez 8 jesiennych 
tygodni 2014 r. Cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców. Brały 

w nich udział osoby w różnym wieku: 
od lat 18-stu do 60-ciu. Nauka tańca 
objęła zapoznanie się z krokami wal-
ca angielskiego, cza-czy i rock’n’rolla. 
Nabyte umiejętności uczestników były 
atrakcją Biesiady andrzejkowej.

Aneta Kurczewska zajęła się re-
krutacją beneficjentów projektu, za-
kupem stołów oraz zorganizowaniem 
spotkania integracyjnego dla wszyst-
kich uczestników projektu pn. Biesia-

da andrzejkowa. Impreza odbyła się 
29 listopada, przybyli na nią wszyscy 
chętni mieszkańcy Sołectwa Krzemie-
niew, osoby biorące udział w projek-
cie oraz zaproszeni goście m.in. Ja-
dwiga Mazur – przedstawiciel LGD 
Polcentrum, Paweł Szymczak – Wójt 
Gminy Dalików. Spotkanie zainaugu-
rowała Aneta Kurczewska, która zda-
ła sprawozdanie z realizacji projektu 
RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – integracja 
międzypokoleniowa. Serdecznie po-
dziękowała mieszkańcom sołectwa za 
zainteresowanie projektem, a przed-
stawicielom Polcentrum za życzliwe 
wsparcie i pomoc przy urzeczywist-
nieniu przedsięwzięcia. Goście Bie-
siady andrzejkowej mogli cieszyć się 
ciepłymi posiłkami przygotowanymi 
przez uczestników warsztatów ku-
linarnych, podziwiać dokonania be-
neficjentów warsztatów tanecznych 
oraz bawić się przy muzyce tanecznej.

Materialnym efektem projektu 
jest dziesięć stołów zakupionych za 
kwotę 3 500 zł, które pozostaną na 
wyposażeniu sali Stowarzyszenia 
Krzemieniew. Faktycznych rezultatów 
jest więcej. To nie tylko nabycie umie-
jętności tanecznych czy kulinarnych 
przez uczestników, to także wzrost 
zaangażowania w życie społeczne, 
wzrost zainteresowania aktywnymi 
formami spędzania czasu oraz popra-
wa komunikacji międzypokoleniowej. 

– Projekt odpowiada na potrzebę 
aktywnego, ciekawego spędzania czasu 
wolnego w grupie, zacieśniania więzi 
i nawiązywania pozytywnych relacji 
między pokoleniami – podsumowuje 
Aneta Kurczewska. Zarówno założy-
ciele grupy nieformalnej Przyjaciele 
Krzemieniewa jak i Stowarzyszenia 
Krzemieniew twierdzą, że to jeszcze 
nie jest ich ostatnie słowo.

Ewa Bugajna
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W okresie Świąt Bożego Narodzenia 
niektórych z nas ogarnia zakupowa 
gorączka. Zdarza nam się kupować 
rzeczy, które nie spełniają naszych 
oczekiwań, bądź są uszkodzone. Pre-
zenty, które podarujemy lub dosta-
niemy mogą okazać się nietrafione. 
– Po świętach Bożego Narodzenia jest 
zdecydowanie więcej zwrotów i wy-
mian produktów na inny, w porówna-
niu do całego roku. Bywa ich nawet 
po kilkanaście dziennie. Jako powód, 
klienci zazwyczaj podają, że był to 
nietrafiony prezent. Znaczna część 
klientów zna swoje prawa, ale są też 
osoby, których roszczenia są niezgod-
ne z obowiązującym prawem i ich żą-
dania stają się bezzasadne – mówi 
Małgorzata Skirtun, pracownik jed-
nego ze sklepów sieci Empik. Warto 
jest więc znać swoje prawa, wiedzieć 
kiedy możemy zwrócić zakupione to-
wary, kiedy je reklamować i na jakich 
warunkach.

Największe zmiany dotkną właś-
cicieli sklepów internetowych i jak 
wykazały badania wykonane w paź-
dzierniku 2014 roku przez portal 
praktycy.com to właśnie one są naj-
mniej przygotowane na zmianę obo-
wiązującego prawa. Ustawa mocno 
wpłynie na działalność e-sklepów. 
Większość z nich zmuszona zostanie 
do całkowitej przebudowy swoich 
stron, żeby spełnić wszystkie wyma-
gania. W myśl art. 19 nowej ustawy 
o prawach konsumenta: „przedsię-
biorca ma obowiązek przekazać kon-
sumentowi przed zawarciem umo-
wy co najmniej informacje dotyczące 
głównych cech świadczenia przedsię-
biorcy, oznaczenia przedsiębiorcy, 
łącznej ceny lub wynagrodzenia, pra-
wa odstąpienia od umowy, czasu trwa-
nia umowy, a jeżeli umowa została 
zawarta na czas nieoznaczony – spo-
sobu i przesłanek jej wypowiedzenia”.

Najczęściej zwraca się uwagę na 
wydłużenie terminu zwrotu towaru 
kupionego w sieci, a tak naprawdę 
czasu, jaki ma klient na odstąpienie 
od umowy zawartej przez internet. 
Rzeczywiście zamiast 10 dni będzie 
teraz 14, jednak najistotniejsze bę-
dą nowe, rozbudowane obowiązki 
informacyjne. Chodzi o to, by klient 
zawierający umowę na odległość, był 
świadom wszystkich wiążących się 
z tym konsekwencji. Dlatego katalog 
informacji, które trzeba mu przedsta-
wić przed zawarciem umowy, został 
rozbudowany z 7 do 21 punktów.

Szczególnie istotny jest obowią-
zek rzetelnego informowania o wy-
sokości zapłaty. Nie wystarczy sama 
cena, ale konieczne są też wszystkie 
dodatkowe koszty związane zarówno 
z dostawą towaru, jak i stosowanymi 
środkami porozumiewania się. Klient 
powinien wiedzieć o wszystkich opła-
tach. Jeśli jakieś nie zostaną mu przed-
stawione, nie będzie ich musiał po-
nosić. Co więcej, gdy nie potwierdzi, 
że wiedział o odpłatnym charakterze 
umowy, to nie zostanie ona zawarta. 
Jeśli zaś zamówienie złoży za pomo-
cą przycisku na stronie internetowej, 
musi na nim widnieć napis: „zamówie-
nie z obowiązkiem zapłaty”.

O tym jak ustawodawca polski 
i unijny traktują obowiązki informa-
cyjne sprzedawców, świadczyć mogą 
dodatkowe sankcje nałożone nowy-
mi przepisami. Zatajenie informa-
cji, a nawet ich niepełne udzielenie, 
będzie wykroczeniem (dodany art. 
139b kodeksu wykroczeń), podlega-
jącym karze grzywny. Klient zarów-
no tradycyjnego jak i internetowego 
sklepu, który nie otrzyma kompletu 
wymaganych prawem danych, będzie 
mógł domagać się ścigania sprzedaw-
cy. Wystarczy więc, że przedsiębiorca 
nie wyjaśni, jak wygląda procedura 
składania reklamacji, lub nie wskaże 
sposobu kontaktowania się z konsu-
mentem, a ten będzie mógł zgłosić 
to wykroczenie policji lub prokura-
torowi. Niedopełnienie obowiązków 
informacyjnych może być karane tak-
że dzisiaj przez Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, ale wtedy, 
gdy narusza zbiorowy interes konsu-
mentów. Teraz grzywna będzie gro-
zić przy jednostkowym naruszeniu.

Obowiązki informacyjne nie bę-
dą miały zastosowania jedynie przy 
drobnych umowach życia codzien-
nego wykonywanych natychmiast po 
ich zawarciu. Dotyczy to na przykład 
zakupu artykułów spożywczych. Na-
tomiast towary żywnościowe rów-
nież możemy reklamować.

Trzeba to zrobić w sklepie, w któ-
rym dokonaliśmy zakupu. Sprze-
dawca odpowiada wobec kupujące-
go, jeżeli towar konsumpcyjny jest 
niezgodny z umową, a jednocześnie 
niezgodność ta istniała w chwili wy-
dania towaru. Tak więc reklamację 
powinien przyjąć i rozpatrzyć. Nie 
może odesłać klienta do producenta, 
importera, hurtownika, pośrednika 
lub zasłaniać się regulaminem skle-
pu. W pierwszej kolejności konsu-
ment ma prawo do wymiany towaru. 
Jeżeli jest to niemożliwe, wówczas 
ma prawo domagać się stosownego 
obniżenia ceny lub odstąpienia od 
umowy, czyli zwrotu pieniędzy. Nale-
ży przyjąć, że roszczenie kupującego 
powinno być zaspokojone niezwłocz-
nie po złożeniu reklamacji. Łatwiej 
i skuteczniej możemy dochodzić swo-
ich praw, gdy mamy dowód zakupu, 
który sprzedawca zobowiązany jest 
wydać na żądanie kupującego.

Z uwagi na specyficzne cechy to-
warów żywnościowych przyjęto ko-
nieczność niezwłocznego zawiado-
mienia sprzedawcy o niezgodności 
towaru z umową. W przypadku to-
waru paczkowanego (niezależnie czy 
jest on oznakowany datą minimalnej 
trwałości lub terminem przydatności 
do spożycia, czy nie) – w terminie 
3 dni od otwarcia opakowania. Jed-
nak towary żywnościowe paczko-
wane, oznakowane datą minimalnej 
trwałości lub terminem przydatno-
ści do spożycia można reklamować 
wyłącznie przed upływem tej daty 
lub terminu. W przypadku towaru 
sprzedawanego luzem, odmierzane-
go w miejscu zakupu oraz dostarcza-
nego do miejsca zamieszkania ku-
pującego – w terminie 3 dni od dnia 
sprzedaży lub otrzymania towaru. Po 

W Urzędzie Gminy w Łęczycy działa 
już program SIP, który oszczędzi cza-
su wielu zainteresowanym osobom. 
Wiadomo, że wizyty w urzędach nie 
wszyscy lubią – trzeba dotrzeć, odcze-
kać swoje aby otrzymać informację 
dotyczącą możliwości zagospodaro-
wania działki, której jest się właści-
cielem bądź potencjalnym nabywcą.

Gmina Łęczyca, korzystając z dofi-
nansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2007-2013, wy-
konała i wdrożyła System Informacji 
Publicznej. Koszt całkowity projektu 
wynosi 36 160,00 zł, z tego dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – 28 187,00 
zł, z budżetu Gminy wydatkowano 
blisko 8 tysięcy zł. System ułatwia 
również pracę Urzędu w zakresie 
wydawania zaświadczeń o zagospo-
darowaniu przestrzennym. Obecnie 
wystarczy wejść na stronę interneto-

wą Urzędu Gminy, kliknąć na System 
Informacji Przestrzennej, znaleźć na 
mapie miejscowość i działkę, która 
nas interesuje. Dobrze byłoby znać 
numer tej działki albo orientacyjne 
położenie. Uzyskać można informacje 
o jej powierzchni, sposobie zagospo-
darowania, a nawet o mediach. Można 
odnaleźć funkcjonujące przedsiębior-
stwa, przebieg linii wodociągowej itp.

Oczywiście w celu uzyskania 
dokumentu, takiego jak wypis lub 
wyrys z planu zagospodarowania 
przestrzennego albo zaświadczenia 
o sposobie zagospodarowania dział-
ki trzeba udać się do urzędu, jednak 
mając wcześniej wstępne informacje, 
można te dokumenty uzyskać szyb-
ciej. Zadowoleni powinni być poten-
cjalni inwestorzy, w SIP znajdują się 
również informacje o działkach prze-
znaczonych do sprzedaży.

Zofia Dziwisz

Nowe prawa konsumenta

przekroczeniu tych terminów żąda-
nia kupującego stają się bezzasadne.

Jeśli mamy problemy z reklamacją 
jakiegokolwiek towaru bądź usługi 
warto zgłosić się do rzecznika praw 
konsumenta. Można w ten sposób 
uzyskać informacje i porady praw-
ne, które ułatwią reklamację. W nie-
których przypadkach Rzecznik Praw 
Konsumenta może nawet wytoczyć 
powództwo na rzecz konsumenta. 

Mimo, że nie zawsze możemy za-
pobiec sytuacjom, w których nie je-
steśmy zadowoleni z transakcji, warto 
jednak pamiętać żeby robić przemy-
ślane zakupy. Pozwoli nam to uniknąć 
kłopotliwych wymian lub zwrotów.

Milena Nolbrzak

Z dniem 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o prawach 
konsumenta. Tekst ogłoszony został 24 czerwca. Teoretycznie wydaje 
się, że wprowadzone zapisy będą korzystne dla konsumentów, jednak  
na pewno na początku nie będzie łatwo. 

Ułatwienia dla petentów
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Chociaż w tym roku nie było śniegu, 
do Aleksandrowa Łódzkiego dotarł 
bez większych problemów – zamiast 
reniferów wykorzystał rower. Blisko 
300 dzieci ze szkół podstawowych 
oraz przedszkoli wzięło udział w nie-
zwykle spektakularnym biegu, a właś-
ciwie pogoni za świętym Mikołajem. 
Areną zmagań był park miejski. Głów-
nym punktem programu był bieg, ale 
zanim wszyscy ustawili się na linii 
startu Mikołaj poprowadził konkursy 
sprawnościowe i profesjonalną roz-
grzewkę. Gość z Laponii musiał wyka-
zać się nie lada kondycją fizyczną bo 
najmłodsi nie dali mu taryfy ulgowej. 
Jak co roku jegomość z siwą brodą zo-
stał złapany, ale wykupił się słodkimi 
prezentami. Imprezę zorganizowa-
ła Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Urząd Miejski 
w Aleksandrowie Łódzkim. 

(micha)

Źródło: 
www.aleksandrow-lodzki.pl

W pogoni  
za 

Mikołajem

Spółdzielnia socjalna nie jest zwykłą 
firmą. Jej głównym celem nie jest zysk 
z prowadzonej działalności. Uzyskane 
z działalności pieniądze mają prze-
ciwdziałać społecznemu wykluczeniu. 
I z takim celem, dwie aleksandrow-
skie organizacje założyły „Incepcję” 
– pierwszą w naszej gminie spółdziel-
nię socjalną. Matkami założycielkami 
spółdzielni „Incepcja” w Bełdowie są: 
Polskie Stowarzyszenie Pomocowe 
„Pomost” i Stowarzyszenie Społeczno-
-Edukacyjne „Jesteśmy”.

Na początku, czyli rok temu „In-
cepcja” zatrudniała 5 osób. Dzisiaj jest 

już siedem. W większości są to pod-
opieczni DPS-u z Rąbienia, z orzecze-
niem niepełnosprawności, dla których 
praca w spółdzielni jest pierwszym 
poważnym zatrudnieniem. A co ro-
bią członkowie spółdzielni „Incepcja”? 
Wykonują usługi gospodarczo-porząd-
kowe i okołobudowalne. 

– Rozwijamy się – mówi z dumą 
Sławomir Michalak, członek zarządu 
spółdzielni. – Wykonywaliśmy prace 
wykończeniowe dla PGKiM, porząd-
kowe dla DPS, sprzątanie dla miasta. 
Startujemy w przetargach, inwestujemy 
w sprzęt, a przy okazji dajemy pracę 

osobom, które były dotychczas „odpy-
chane” przez rynek pracy. 

„Incepcja” pozwala jej członkom 
uwierzyć w siebie, poczuć się wreszcie 
potrzebnym. Formuła spółdzielni so-
cjalnych sprawdziła się już w krajach 
Unii Europejskiej. Teraz przyszedł czas 
na Polskę. Aleksandrowski przykład 
pokazuje, że spółdzielnie maja rację 
bytu. Ale na rynku utrzyma się tylko 
najlepszy i najbardziej konkurencyj-
ny. „Incepcja” istnieje już ponad rok, 
a pracy jej nie ubywa. I oby tak dalej…

Krystyna Buda-Sowa

CecylianaSpółdzielnia z Bełdowa
Święta Cecylia jest patronką 
chórzystów, lutników,  
muzyków, organistów,  
zespołów wokalno- 
-muzycznych, a 22 listopada 
obchodzono jej święto.  
Stało się to okazją  
do zorganizowania  
przez Partnerstwo  
na Rzecz Aleksandrowa 
Łódzkiego oraz Parafię  
p.w. Św. Archaniołów Michała 
i Rafała koncertu  
pod nazwą „Cecyliana”.

W koncercie wzięła udział orkiestra 
kameralna Opus44 z towarzysze-
niem chórów: Społecznej Akademii 
Nauk z Łodzi oraz Towarzystwa Śpie-
waczego „Lutnia” z Aleksandrowa 
Łódzkiego. Czynnikiem spajającym 
te wszystkie instytucje była Renata 
Banacka-Walczak, która rok temu 
stworzyła orkiestrę Opus44 (mo-
gliśmy ją już usłyszeć latem w par-
ku miejskim) i prowadzi oba chóry. 
Uroczystość połączono z mszą świę-
tą, którą odprawił proboszcz, ks. Ga-
briel Kołodziej, w intencji zmarłych 
chórzystów. Dlatego też przed ołta-
rzem zapłonęły znicze na pamiątkę 
zmarłych członków „Lutni”. Podczas 
mszy wykonano m.in. takie utwory 
jak „Gaude Mater”, „Lux” Whitakera, 
„Pater Noster” R. Dubra, „Parce Do-
mine” F. Nowowiejskiego. Po mszy 
zaprezentowała się głównie orkie-
stra, grając utwory Wolfganga Ama-
deusza Mozarta. Usłyszeliśmy Ave 
Verum, 4 koncert waltorniowy, gdzie 
znakomicie na tym instrumencie za-
grał Fryderyk Bodzianowski (stu-
dent II roku Akademii Muzycznej), 
uwerturę do opery „Wesele Figara” 

oraz arie w wykonaniu Konrada Ja-
romina. Konrad już wielokrotnie 
prezentował się aleksandrowskiej 
publiczności w różnych rolach i trze-
ba przyznać, że szybko się rozwi-
ja, mimo, że jest dopiero studentem 
pierwszego roku AM. Na fortepia-
nie zagrała Martyna Łusiak, uczen-
nica 2 klasy OSM II stopnia przy ul. 
Sosnowej w Łodzi. Trzeba przyznać, 
że Renata Banacka-Walczak znako-
micie przygotowała i poprowadziła 
orkiestrę oraz chóry, dzięki czemu 
koncert stał na bardzo wysokim po-
ziomie artystycznym. Mam nadzieję, 
że jeszcze nie raz będziemy mogli 
posłuchać w Aleksandrowie orkie-
stry Opus44, w której gra kilkoro 
aleksandrowian. Będziemy z uwagą 
śledzić jak rozwija się ten ciekawy 
i dobrze rokujący projekt.

Stanisław Sobczak
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I znów kończy się rok… Jakie to 
trywialne stwierdzenie. Od niego już 
tylko krok do potocznego banału: 
jak ten czas leci… Oczywiście wielu 
próbowało, często skutecznie, 
opowiedzieć w sposób subtelny, 
nawet artystyczny o upływie czasu. 
Przytaczałam już na łamach „Do 
Rzeczy” przykłady ciekawych 
tekstów: od felietonu Andrzeja 
Poniedzielskiego, o tym jak to 
ktoś musiał majstrować przy 
czasie, bo dni, godziny, minuty 
są krótsze niż dawniej, poprzez 
opowiadanie „Pałac” Wiesława 
Myśliwskiego, w którym bohater 
snuje refleksje o tym, jak to zwykłe 
mosiężne ciężarki w zegarze 
ważą życie człowiekowi, poprzez 
monumentalne dzieło Marcela 
Prousta „W poszukiwaniu 
straconego czasu”. 
Czy to są wspomniane: felieton, 
zwięzłe opowiadanie czy 
siedmiotomowa powieść – ich 
autorzy prezentują niezgodę na 
upływ czasu, niezgodę, z którą 
i tak nie da się nic zrobić. A jednak 
poszukam pozytywnych w tym 
kontekście tekstów. Oczywiście 
w pierwszej kolejności nasuwają 
się te religijne i filozoficzne, które 
nie kwestionują upływu czasu 
i zbliżania się do nieuchronnej 
śmierci, ale przynajmniej próbują 
ziemskiemu przemijaniu nadać sens. 
Nie czuję się na siłach analizować 
dogmaty religijne czy idee wielkich 
filozofów o nieśmiertelnej duszy, 
tym bardziej że lektura tych wielkich 
dzieł, z Biblią na czele nie ułatwia 
zrozumienia świata i własnego 
w nim miejsca. Hmm… I zrobiło się 
jakoś wzniośle, poważnie i smutno, 
a nie tak chciałam pisać na chwilę 
przed Bożym Narodzeniem. 

Wracam zatem do tych obiecanych 
pozytywów. Otóż znalazłam ostatnio 
bardzo ciekawy felieton Umberto 
Eco pod tytułem „Radujmy się, niebo 
może zaczekać”. Zaczyna się tak: 
„Zgodnie z Księgą rodzaju Adam żył 
930 lat, Noe tylko 500, ale zaglądał 
do kieliszka”. Z pierwszego zdania 
optymizmem nie powiało, wynikało 
by z tego, że od starożytności 
życie ludzkie bardzo się skróciło. 
Jednak okazuje się że pierwsze 
zdanie miało w sobie pewien 
element przekory, a w dalszej 
części wybitny pisarz wskazuje 
nam zjawisko zgoła przeciwne. 
Umberto Eco pisze o wydłużeniu 
się naszego życia w stosunku 
do żywotów ludzi z ubiegłych 
wieków. Podaje przykłady tych, 
którym ze względu na ich ogromny 
dorobek pisarski, naukowy czy 
inny skłonni jesteśmy przypisywać 
długowieczność. Przywołuje między 
innymi polityków: Ludwika XIII 
(42), Napoleona (52), Richelieu 
(57), pisarzy i artystów: Horacego 
(57), Shakespeara (52), Moliera 
(51), filozofów: świętego Tomasza 
z Akwinu (49), Kartezjusza (54), 
Spinozę (45). Oczywiście autor 
pomija tych, którzy umarli śmiercią 
nagłą, w wyniku nieszczęśliwych 
wypadków. „Mundus senescit”, świat 
się starzeje – powiadali starożytni. 
I umierali w wieku 45 lat – pisze 
Eco. Tak więc w porównaniu 
z naszymi przodkami, nam dane 
jest żyć o wiele dłużej, średnia 
osiąganego wieku zwiększyła się 
o kilkadziesiąt lat! (wreszcie te 
obiecane pozytywy:)). Próbowałam 
tak „na szybko” znaleźć konkretne 
liczby, żeby było jeszcze bardziej 
optymistycznie, ale kiedy wpisałam 
w Google: „średnia osiąganego 
wieku wzrosła o …” wyświetliły mi 
się same odniesienia do niedawnej 
reformy ubezpieczeń społecznych, 
a wyświetlone „osiągnięcia wieku” 
dotyczyły wyłącznie wieku 

emerytalnego. Ale zostawmy ten 
temat, wiadomo – żyjemy dłużej 
i nie chcemy chyba połowy życia 
spędzić na próżniactwie. Wróćmy do 
Umberto Eco. Autor zwraca uwagę 
także na inne ciekawe zjawisko – 
przeciąganie się okresu między 
przyjściem na świat, a wkroczeniem 
w dorosłe życie. Rzymianin 
osiągał dorosłość zaraz po wyjściu 
z dzieciństwa, dla nas często 
zaczyna się ona po trzydziestce. 
– Młodzież dochodzi do władzy 
w wieku, w którym kondotierzy, 
imperatorzy, reformatorzy i myśliciele 
spoczywali już w ziemi – stwierdza 
pisarz. I pisze, że to wcale nie 
z tego powodu, że starzy zwlekają 
z zejściem ze sceny, tylko młodzi 
coraz częściej zwlekają. 
O tym samym zjawisku traktuje 
inny tekst – wywiad z najnowszego 

numeru „Książęk – magazynu do 
czytania” (niezmiennie gorąco 
polecam to pismo) z Borysem 
Akuninem zatytułowany „Botoks 
na Putinie”. Na początek kilka 
słów o samym autorze: to 
rosyjski pisarz, który zasłynął 
z kilkunastotomowego (nie 
zakończonego jeszcze) cyklu 
powieści detektywistycznych, 
których bohaterem jest Erast 
Pietrowicz Fandorin, o którym 
sam autor mówi, że stanowi 
połączenie trzech archetypów: 
rosyjskiego inteligenta, brytyjskiego 
dżentelmena i japońskiego samuraja. 
(Polecam lekturę, szczególnie 
ostatniego tomu: „Czarne miasto”, 
który nadaje się także doskonale 
na prezent gwiazdkowy). Wracając 
do przerwanego wątku – chętnie 
zacytuję Państwu krótki fragment 

wywiadu, który będzie doskonałą, 
niezwykle optymistyczną puentą: 
Borys Akunin: Bardzo się zmieniły 
ramy człowieczej aktywności. 
My teraz widzimy na ekranach 
ponad 50-letnie aktorki w scenach 
erotycznych. Wcześniej to było 
absolutnie niemożliwe. Pamięta 
pan ile lat miała „niemłoda kobieta” 
Anna Karenina? 26. Dziś to dla nas 
dziewczyna, która jeszcze powinna 
się uczyć.
Wacław Radziwinowicz: Jej mąż miał 
44 lata i był niemal starcem.
Borys Akunin: Życie, dojrzałość – 
choć wciąż jeszcze nie dla wszystkich, 
zaczyna się w naszych czasach po 
czterdziestce, zaś ludzie, którzy się 
urodzili po 1960 r. mają szanse żyć 
jeszcze w 2060 roku.

Renata Nolbrzak

Sto lat!


