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Ekonomia społeczna 

Zapraszamy do udziału w projektach z zakresu ekonomii społecznej, re-
alizowanych na obszarze województwa łódzkiego:

–  „Ekonomia społeczna na TAK” (www.ekonomianatak.pl, Kata-
rzyna Plewka tel. 606 147 051, doradca@pleuropa.pl)

–  „Społecznie znaczy ekonomicznie. Kontynuacja” (www.ie-ries.pl,  
tel. 42 291 03 16, rie@ie.lodz.pl)

W ramach projektów oferowane jest m.in.: doradztwo marketingowe, 
prawne, księgowe dla podmiotów ekonomii społecznej (m.in. dla stowarzy-
szeń OSP).

Osoby zainteresowane budowaniem partnerstwa lokalnego na rzecz roz-
woju swojej wsi prosimy o kontakt z biurem Fundacji „PRYM”. 

W ramach dwóch naborów zor-
ganizowanych za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania Fundacji 
Rozwoju Gmin „PRYM” dla działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w roku 2010 i 2011 wybrano 
do dofinansowania: 
–  6 operacji odpowiadających wa-

runkom przyznania pomocy dla 
działania „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej”,

–  6 operacji odpowiadających wa-
runkom przyznania pomocy dla 
działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”,

–  8 operacji odpowiadających wa-
runkom przyznania pomocy dla 
działania „Odnowa i rozwój wsi”,

–  58 „Małych projektów” tj. operacji, 
które nie odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach osi 
3 ale przyczyniają się do osiągnię-
cia celów tej operacji.
Spośród wybranych operacji na 

dzień 31.12.2011r. zawarto następu-
jącą liczbę umów:
–  dla „Małych projektów”, zostały 

zawarte 33 umowy przyznania 
pomocy na łączną kwotę dofinan-
sowania 755 154,90 zł. Pomocy 
nie przyznano 18 spośród wybra-
nych operacji.
Wysokość wypłaconych środ-
ków z tytułu tej pomocy wynosi 
219.236,54 zł zgodnie z poniż-
szym zestawieniem:
1. Remont świetlicy wiejskiej 
w Leź nicy Małej (OSP w Leźnicy 
Małej) – 24 996,00 zł,
2. Kultywowanie tradycyjnego 
rzemiosła Ziemi Łęczyckiej po-
przez wykonanie regionalnego 
stoiska (Pracownia Witraży – Bog-
dan Ignaczak) – 9 559,36 zł,
3. Remont i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Lubieniu (OSP w Lu-
bieniu) – 24 984,21 zł,
4. Remont i wyposażenie świet-
licy wiejskiej w Pruszkach (OSP 
w Pruszkach) – 24 926,13 zł,
5. Remont i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Łęce (OSP w Łęce) – 
22 505,39 zł,

6. Remont świetlicy wiejskiej 
w Brudnowie (OSP w Brudnowie) 
– 23 485,00 zł,
7. Remont i wyposażenie świet-
licy wiejskiej w Śniatowej (Wiej-
ski Ośrodek Kultury w Śniatowej) 
-15 592,10 zł,
8. Remont świetlicy wiejskiej 
w Sarnowie (Gmina Dalików) – 
23 766,35 zł,
9. Remont świetlicy wiejskiej 
w Konopnicy (OSP w Konopni-
cy) – 24 646,00 zł,
10. Remont świetlicy wiejskiej 
w Pełczyskach (OSP w Pełczy-
skach) – 24 776,00 zł.

–  dla operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” zostało zawartych 
7 umów przyznania pomocy na 
łączną kwotę dofinansowania 966 
906,00 zł. Na dzień 31.12.2011r. 
żaden z beneficjentów nie otrzy-
mał płatności z tytułu realizacji 
operacji

–  dla operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Różnicowa-
nie w kierunku działalności nie-
rolniczej” zawarto 3 umowy przy-
znania pomocy na łączną kwotę 
dofinansowania 200 103,00 zł. Po-
mocy nie przyznano dwóm wnio-
skodawcom. W ramach tego dzia-
łania na dzień 31.12.2011r. nie 
zostały wypłacone jeszcze żadne 
środki.

–  dla operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
została zawarta 1 umowa przy-
znania pomocy na łączną kwotę 
dofinansowania 100 000,00 zł. Po-
mocy nie przyznano pięciu wnio-
skodawcom. W ramach tego dzia-
łania na dzień 31.12.2011r. nie 
zostały wypłacone jeszcze żadne 
środki.

opracowała 
Renata Jesionowska-Zawadzka

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” 
w okresie styczeń – marzec 2012r. 
organizuje szkolenia z zakresu wypeł-
niania wniosków o przyznanie pomo-
cy dla potencjalnych wnioskodawców 
działania „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” tj. dla operacji odpo-
wiadających warunkom przyznania 
pomocy dla działań: „Małe projekty”, 
„Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”, 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw”. Odbyły się już pierwsze 
szkolenia na terenie gminy Parzęczew, 
Łęczyca, Lutomiersk i Zgierz.

Szkolenia
dla wnioskodawców

Osoby fizyczne, przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe, sołectwa 
zainteresowane zorganizowaniem 
szkolenia poświęconego tematyce 
pisania projektów w ramach ww. 
działań prosimy o kontakt z Funda-
cją „PRYM” pod numerem telefonu 
42 235 33 96/97, 664 450 260 lub 
kontakt mailowy: fundacja_prym@
parzeczew.pl.

Nabór dla operacji odpowiadają-
cych warunkom przyznania pomo-
cy dla działań: „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” 
i „Tworzenie i rozwój mikroprzed-

siębiorstw” odbędzie się w terminie 
3-18 marca 2012 r. Dla operacji odpo-
wiadających warunkom przyznania 
pomocy dla działań: „Małe projekty” 
i „Odnowa i rozwój wsi” nabór planuje 
się w maju br.

Szkolenia są organizowane w ra-
mach działania „Funkcjonowanie lo-
kalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja”, finanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Renata Jesionowska-Zawadzka

Pieniądze z PRYM-u
Informacja o stanie wdrażania działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 
wniosków złożonych w naborach Fundacji 
Rozwoju Gmin „PRYM” w roku 2010 i 2011 
(stan na 31.12.2011r.)

Spotkanie poprowadziły panie: 
Katarzyna Kędzierska – koordynator 
projektu i Katarzyna Budkowska – spe-
cjalista ds. finansowo – księgowych 
z Instytutu Europejskiego w Łodzi.

Celem projektu jest wzmocnienie 
sektora Ekonomii Społecznej w woje-
wództwie łódzkim poprzez udzielenie 
specjalistycznego wsparcia w zakresie 
zakładania spółdzielni socjalnych.

Projekt skierowany jest do osób fi-
zycznych z obszaru całego wojewódz-
twa łódzkiego, ale również do osób 
prawnych, stowarzyszeń i fundacji.

Warunkiem przystąpienia do spół-

Pieniądze na zakładanie 
spółdzielni socjalnych

dzielni w przypadku osób fizycznych 
jest posiadanie statusu osoby bez-
robotnej. Ze wsparcia mogą skorzy-
stać w szczególności osoby, którym 
najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie 
na obecnym rynku pracy, czyli oso-
by wychodzące z uzależnień, niepeł-
nosprawne, długotrwale bezrobot-
ne, niezatrudnione, korzystające ze 
świadczeń społecznych, w wieku 50+, 
jak również osoby mieszkające na ob-
szarach wiejskich i w miastach do 25 
tys. mieszkańców.

Instytut Europejski w ramach pro-
jektu oferuje kompleksowe usługi in-

W styczniu br. odbyły się w siedzibie Fundacji 
„PRYM” w Parzęczewie dwa spotkania anima-
cyjne w ramach projektu p.n. „Społecznie  
znaczy ekonomicznie – spółdziel nia socjalna” 
współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pej skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

formacyjno – doradcze dla zaintereso-
wanych tematem ekonomii społecznej, 
które świadczone są w Punkcie Kon-
taktowym Projektu, mieszczącym się 
na ul. Piotrkowskiej w Łodzi.

Ponadto zakłada się dofinansowa-
nie 10 nowopowstałych spółdzielni 
socjalnych (8 utworzonych przez oso-
by fizyczne i 2 przez osoby prawne) 
z obszaru województwa łódzkiego. 
Osoby fizyczne przystępujące do już 
działających spółdzielni otrzymują 
przez cały rok tzw. wsparcie pomosto-
we w kwocie 1.300,00 zł miesięcznie, 
które mogą przeznaczyć na bieżące 
wydatki.

Uczestnicy projektu mogą uzyskać 
również wiedzę i doświadczenie ko-
rzystając ze szkoleń obejmujących na-
stępujące zagadnienia: obsługa klien-
ta, kierowanie i zarządzanie firmą 
socjalną, marketing i promocja, biznes 
plan, rachunkowość w firmie socjal-
nej, obsługa urządzeń biurowych.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła 
się w styczniu 2012 r. i trwa do czerw-
ca br. 

Wszyscy zainteresowani uczest-
nictwem w projekcie mogą kontakto-
wać się bezpośrednio z Biurem Pro-
jektu, mieszczącym się w Instytucie 
Europejskim w Łodzi pod nr telefonu 
42 291 03 42 lub z Biurem Fundacji 
„PRYM” w Parzęczewie.

Edyta Wójcik
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Zaniedbane budynki świetlic 
wiejskich zaczynają cieszyć oko, 
w Domaniewie powstał plac 
zabaw, orkiestra dęta inten-
sywnie koncertuje. Po tym jak 
pierwsze jednostki OSP z terenu 
gminy Dalików przetarły szlak 
prowadzący po środki unijne, 
przybywa chętnych do pójścia  
tą samą drogą. 

Jeszcze 3 lata temu żadna jednost-
ka Ochotniczej Straży Pożarnej z tere-
nu gminy Dalików nie traktowała po-
ważnie zapewnień, że stowarzyszenia 
będą mogły samodzielnie ubiegać się 
o dofinansowanie swoich projektów 
ze środków Unii Europejskiej. Dziś 
OSP Brudnów, OSP Krzemieniew i OSP 
Dalików są najlepszymi przykładami 
na to, że środki te są w zasięgu ręki. 
Choć od złożenia wniosku w Fundacji 
Rozwoju Gmin „PRYM” do wpłynięcia 
środków na konta OSP minęły aż 2 la-
ta, żadna straż nie żałuje, że podjęła 
ten trud i ryzyko. Wręcz przeciwnie, 
wszyscy Prezesi deklarują, że jeśli tyl-
ko będzie taka możliwość, ponow-
nie będą zabiegali o pozyskanie unij-
nych funduszy na realizację nowych 
pomysłów.

Wachlarz możliwości jest dość 
duży. Najbardziej potrzebne wydają 
się remonty świetlic, ich wyposaże-
nie i zagospodarowanie terenu przy-
legającego do tych budynków. – Na 
chwilę obecną najpilniejsza jest dla 
nas wymiana dachu. Niestety nie bę-
dziemy mogli ponownie wnioskować 
o dofinansowanie prac budowlanych. 
Dlatego też rozważamy złożenie wnio-
sku na zakup wyposażenia świetlicy 
– informuje Tadeusz Łopata, Prezes 
OSP w Brudnowie.

W tym roku swoje projekty zrea-
lizują dwie jednostki z naszego tere-
nu: OSP w Budzynku i OSP w Oleśni-
cy. Obie podpisały umowy dotyczące 
przyznania środków unijnych jesie-
nią 2011 roku. W Budzynku zapla-
nowano dokończenie wymiany okien 
i drzwi w świetlicy oraz budowę no-
wego ogrodzenia terenu od strony 

wschodniej. OSP w Oleśnicy postawiła 
na gruntowny remont pomieszczeń 
oraz zakup nowego wyposażenia. 

Wszystkie jednostki OSP z nasze-
go terenu mogą liczyć na komplekso-
we wsparcie ze strony Gminy Dalików. 
Oprócz pomocy w wypełnianiu wnio-
sków, pilotowaniu inwestycji i roz-
liczaniu projektów, otrzymują rów-
nież wsparcie finansowe w postaci 
dotacji. Największym jednak prob-
lemem, z jakim borykają się stowa-
rzyszenia, jest konieczność wydania 
swoich środków i długie oczekiwanie 
na ich zwrot z Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. Ci, którzy 
nie dysponują własnymi funduszami 
ratują się kredytem. – Nie udałoby się 
nam przeprowadzić remontu bez kre-
dytu ponieważ Straż nie ma dochodu 
– mówi Wiktor Krzemiński, Prezes 
OSP w Krzemieniewie – Było to je-
dyne wyjście, aby zrealizować projekt. 
Podstawą do ubiegania się o kredyt by-
ła umowa podpisana z Urzędem Mar-
szałkowskim dotycząca przyznania 
środków unijnych. Teraz myślimy już 
o kolejnym projekcie. Problemem jest 
również to, że nie wszystkie jednost-
ki są zarejestrowane jako stowarzy-
szenia, co blokuje im dostęp do unij-
nych funduszy. Aby wyremontować 
świetlice wiejskie w Psarach i Hucie 
Bardzyńskiej o środki unijne musia-
ła wystąpić Gmina Dalików. Latem 
2011 roku oba obiekty zmieniły się 
nie do poznania. W Psarach został 
uporządkowany teren, zbudowano 
nowe ogrodzenie i ocieplono budynek. 
Świetlica, choć niewielka pełni waż-
ną rolę. Jest to jedyne pomieszczenie 
w sołectwie, gdzie mogą się odbywać 
zebrania wiejskie i strażackie. Podob-
ną rolę odgrywa świetlica w Hucie 
Bardzyńskiej. Tam z kolei wymieniono 
okna, drzwi, docieplono ścianę fron-
tową i częściowo wyremontowano 
pomieszczenia wewnątrz budynku. 
Niestety Gmina nie będzie juz mogła 
zabiegać o dofinansowanie remontów 
w zastępstwie OSP. Wyczerpała już bo-
wiem limit środków, o jakie wolno jej 
wystąpić w ramach „małych projek-

Małe projekty – duże zmiany
tów” (100 000 zł). Złożyły się na to nie 
tylko remonty w Psarach i Hucie Bar-
dzyńskiej, ale również remont świet-
licy w Sarnowie i zakup wyposażenia 
placu zabaw w Domaniewie. Nic nie 
stoi jednak na przeszkodzie, aby jed-
nostki które nie widnieją w Krajowym 
Rejestrze Sądowym same zmieniły 
ten stan rzeczy. Dobrym przykładem 
dla innych może być Ochotnicza Straż 
Pożarna w Domaniewku, która w ro-
ku ubiegłym zarejestrowała się jako 
stowarzyszenie i otworzyła sobie tym 
samym drogę po środki unijne. 

Mówiąc o trudnościach, jakie 
na potykają OSP chcące skorzystać 
z programu LEADER, nie sposób po-
minąć kwestii konieczności uregu-
lowania stanu prawnego gruntu, na 
którym zlokalizowane są świetlice. 
Z problemem tym boryka się między 
innymi OSP w Kucinach. Miejmy na-
dzieję, że tocząca się od kilku miesię-
cy sprawa w sądzie zostanie wkrót-
ce pomyślnie zakończona. Problem 
ten nie dotyczy nieruchomości, któ-
rych właścicielem jest Gmina Dali-
ków. W takim przypadku wystarczy 
umowa użyczenia i pisemna zgoda 
Wójta na realizację projektu. Mo-
że na to liczyć między innymi OSP 
w Wilczycy, która nosi się z zamiarem 
wyremontowania świetlicy wiejskiej 
mieszczącej się w budynku po byłej 
szkole podstawowej.

Mimo przeszkód, jakie trzeba 
pokonać, aby otrzymać środki z Unii 
Europejskiej, coraz więcej jednostek 
OSP poważnie myśli o skorzystaniu 
z tej formy dofinansowania. Wymier-
ne korzyści z realizacji „małych pro-
jektów” to nie tylko efekty widoczne 
gołym okiem. To również duże zmia-
ny w podejściu Ochotniczych Straży 
Pożarnych do tematu pozyskiwania 
środków zewnętrznych na realiza-
cję odkładanych latami planów. Chęć 
działania dla dobra lokalnej społecz-
ności coraz częściej wygrywa z oba-
wami. Dobre przykłady płynące z te-
renu dodają odwagi i mobilizują. 

Justyna Ługowska

Zarząd Województwa Łódzkiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem

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

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

przyznania pomocy dla działań:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

„Różnicowanie w kierunku  
działalności nierolniczej”

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
od 5 do 18 marca 2012r.

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

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

Wnioski należy składać w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych działań:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  
– 360.000,00 zł

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  
– 149.897,00 zł

Preferowane będą operacje w wyniku których tworzone będą  
nowe miejsca pracy, szczególnie w branży turystycznej i usługach.

Kryteria wyboru operacji:

1.  Wpływ operacji na rozwój przedsięwzięcia „W Dorzeczu Bzury i Ne-
ru – turystyczna oaza w regionie łódzkim” lub „Między beznadzieją 
a sukcesem” – 1-3 pkt.

2.  Operacja wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne 
lub kulturowe – 10 pkt.

3.  Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów – 5 pkt.
4.  Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne:
 3 i więcej miejsc pracy – 15 pkt.
 2 miejsca pracy – 10 pkt.
 1 miejsca pracy – 5 pkt.
5.  Operacja jest komplementarna w stosunku do innych operacji/ 

projektów zrealizowanych na obszarze działania LGD Fundacji 
“PRYM” – 10 pkt.

6.  Operacja ma charakter proekologiczny, wykorzystuje alternatywne 
źródła energii – 5 pkt.

7.  Operacja ma charakter innowacyjny:
 brak innowacyjności – 0 pkt.
 operacja jest innowacyjna w skali beneficjenta – 1 pkt.
 operacja jest innowacyjna na terenie gminy, w której jest realizo-

wana – 2 pkt.
 operacja jest innowacyjna na obszarze LGD – 3 pkt. 

Operacja musi uzyskać co najmniej 15 pkt.,  
aby zostać wybraną do dofinansowania.

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

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

w dziale „Pobierz wniosek o przyznanie pomocy”

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
www.minrol.gov.pl 

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

Informacja udzielane są w Biurze LGD Fundacji „PRYM”
 tel. 42 235 33 96/97, 664 450 260
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Aleksandrowianie dobrze oce-

niają swoje miasto – tak wynika 
z anonimowych ankiet, jakie od po-
nad pół roku wypełniają mieszkańcy 
miasta na urzędowej stronie inter-
netowej Aleksandrowa Łódzkiego. 
Na temat wyglądu miasta, kultury, 
infrastruktury czy ekologii wypowie-
działo się do tej pory blisko dwieście 
osób. Pierwsze zbiorcze dane trafiły 
właśnie do aleksandrowskiego urzę-
du i są teraz analizowane. A oto co 
z nich wynika.

Aleksandrowianie zadowoleni są, 
że tu mieszkają. Aż siedemdziesiąt 
sześć procent ankietowanych uważa, 
że miasto się rozwija, a ponad trzy-
dzieści procent – że jest przyjazne 
i zadbane. Narzekają jednak, że brak 
mu walorów turystycznych i ciekawej 
architektury. Na cztery z plusem oce-
niają stan infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej. Dużo wyżej niż w innych 
miastach mieszkańcy oceniają liczbę 
hal, boisk sportowych i lekkoatletycz-
nych. Bolączką jest jedynie brak ście-
żek rowerowych i ścianki wspinaczko-
wej, stąd ocena niższa niż pięć. 

Oferta kulturalna zadowala coraz 
większą liczbę osób. Najwyższe noty 
zyskały koncerty muzyki rozrywko-
wej, imprezy plenerowe oraz oferta 
bibliotek. 

W stopniu przeciętnym oceniono 
perspektywę rozwoju zawodowego 
i kariery, choć trzy procent ankieto-
wanych było zdania, że miasto za-
pewnia rozwój zawodowy w bardzo 
dużym stopniu. 

Zdecydowanie powyżej przecięt-
nej krajowej oceniono skomunikowa-
nie Aleksandrowa z innymi miastami 
regionu, ilość bezpiecznych przejść 
dla pieszych w rejonie szkół czy licz-
bę miejsc parkingowych.

Ponad trzydzieści sześć pro-
cent ankietowanych wysoko oceni-

ło jakość wody pitnej. Zdaniem re-
spondentów ulice miasta są czyste, 
w mieście jest wystarczająca ilość 
zieleni, parki ładnie zagospodarowa-
ne i służą mieszkańcom. Problemem 

Wyniki tegorocznej edycji kon-
kursu ogłoszono w poniedziałek, 19 
grudnia, w Senacie RP. O tytuł finali-
sty walczyły samorządy z całej Polski 
prezentując swoje nowatorskie pro-
gramy w czterech dziedzinach: opieki 
społecznej, zdrowia, kultury i oświaty. 
Aleksandrów Łódzki „postawił” na pro-
jekt „Mała gmina – wielkie perspekty-
wy”, dzięki któremu znalazł się w ści-
słej czołówce laureatów i ostatecznie 
zajął drugie miejsce w swojej kategorii, 
tuż za Jarocinem. Tytuł finalisty kon-
kursu odebrał Jacek Lipiński – bur-
mistrz Aleksandrowa Łódzkiego, który 
wcześniej prezentował projekt wymy-
ślony i realizowany przez wydział edu-
kacji i kultury urzędu miejskiego.

Do konkursu zgłoszono ogółem 93 
programy. Jury do finału zakwalifiko-
wało 33 projekty najwyżej ocenione 
przez ekspertów, którzy uwzględniali 
następujące kryteria: innowacyjność 
wdrożonego rozwiązania, skuteczność 
w podnoszeniu jakości obsługi, efek-
tywność kosztową, integrację z syste-
mem zarządzania oraz replikowalność. 
Szczególnie ważna w trakcie procesu 
oceniania zgłoszonych projektów by-
ła praca ekspertów, którzy odbywali 
wizyty studyjne w samorządach i na 
miejscu dokonywali swego rodzaju 
wizji lokalnej.

 Dzięki organizowanemu cykliczne 
konkursowi, który był zawsze wspie-
rany przez Senat, uzupełniana jest 

Anonimowo 
na piątkę z plusem

są jedynie odchody zwierzęce leżące 
na terenach zielonych. Pięćdziesiąt 
osiem procent mieszkańców segregu-
je odpady, a zdaniem reszty głównym 
powodem dla którego tego nie robią 

jest brak odpowiednich pojemników 
w miejscu zamieszkania. 

Dosyć pesymistycznie wypada-
ją dane dotyczące bezpieczeństwa. 
Mieszkańcy Aleksandrowa starają 

się nie wychodzić późnym wieczo-
rem na ulice, boją zostawić samochód 
na noc na ulicy, a policja zbyt rzad-
ko patroluje miejsce zamieszkania 
respondentów. 

Powyżej przeciętnej ankietowani 
ocenili Urząd Miejski. Wyprzedzamy 
inne miasta w fachowości, uprzej-
mości i życzliwości, jasnych i zrozu-
miałych procedurach. Strona inter-
netowa urzędu zawiera przydatne 
i aktualne informacje, urząd rzetelnie 
informuje o swoich planach inwesty-
cji i ma jasną wizję rozwoju. 

Ponad sześćdziesiąt siedem pro-
cent ankietowanych mieszka w Alek-
sandrowie od urodzenia, a czterdzie-
ści trzy procent chce tu mieszkać 
nadal. W ankiecie wypowiedzieli 
się głównie ludzie młodzi: w trzy-
dziestu czterech procentach w wie-
ku 26–35 lat, a w dwudziestu pięciu 
procentach w wieku 18–25 lat, choć 
nie zabrakło też starszych – do 60 
roku życia. Najchętniej wypełniały 
je osoby z wykształceniem średnim 
i wyższym, ze statusem studenta lub 
specjalisty, zarabiający w przedziale 
1500–3000 zł.

Na ankietowe pytania (a jest ich 
44) odpowiadać można nadal. Wy-
starczy, że na stronie internetowej 
gminy kliknie się na baner z wido-
kiem ratusza, a automatycznie prze-
niesieni zostaniemy na stronę ankie-
ty opracowanej dla Aleksandrowa 
w ramach projektu Barometr Pol-
skich Miast i Gmin. 

– Dzięki temu będziemy mogli 
odpowiedzieć w bliższej lub dalszej 
przyszłości na oczekiwania społeczne, 
poznamy też zdanie mieszkańców na 
temat już funkcjonujących rozwiązań 
w różnych dziedzinach życia – zachęca 
burmistrz Jacek Lipiński. 

Krystyna Buda-Sowa

systematycznie Baza Dobrych Prak-
tyk, dostępna na stronie www.dobre-
praktyki.pl, która zawiera najlepsze 
przykłady zarządzania usługami pub-
licznymi w samorządzie. Znajduje się 
w niej ponad 300 opisów innowacyj-
nych i skutecznych działań samorzą-
dów. Swoje miejsce znalazł tam też 
Aleksandrów Łódzki z nagrodzonym 
projektem.

 To już drugi tytuł lidera dla alek-
sandrowskiej oświaty. Miesiąc temu 
nadała go nam – wraz z certyfikatem 

Oświatowy lider 
zarządzania

– komisja konkursowa powołana przez 
Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolni-
ctwa Wyższego. Aleksandrów otrzy-
mał również wyróżnienie „Primus”, 
przyznawane wyłącznie samorządom 
docenionym za wartościowe projekty 
edukacyjne adresowane do młodzieży 
i nauczycieli oraz osiągnięcia w zakre-
sie wspierania rozwoju naukowego, 
sportowego i kulturalnego.

Program „Mała gmina – wielkie 
perspektywy” realizowany był w ostat-
nich 3 latach. Wzięło w nim udział po-

nad 3 tysiące uczniów gminnych szkół 
podstawowych i gimnazjów. Adreso-
wany był zarówno do dzieci szczegól-
nie uzdolnionych jak i tych, które miały 
problemy z nauką. Polegał na organi-
zowaniu dodatkowych zajęć pozalek-
cyjnych z różnych przedmiotów, tak 
by utalentowani uczniowie rozwijali 
swoje zdolności, a uczniowie gorzej 
radzący sobie z nauką „podciągali się” 
w różnych przedmiotach.            

Krystyna Buda-Sowa 

Aleksandrów Łódzki ponownie został docenio-
ny w dziedzinie oświaty. Realizowany przez 
ostatnie 3 lata w gminnych szkołach program 
„Mała gmina – wielkie perspektywy” dał naszej 
gminie kolejny prestiżowy tytuł. Tym razem 
w ogólnopolskim konkursie Samorzą do wy 
Lider Zarządzania – Usługi Społeczne w ka te-
gorii oświata, zorganizowanym przez Zwią zek 
Miast Polskich, przy wsparciu Senatu RP.
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Najpilniejszym zadaniem ze 
względu na zachowanie prawidłowe-
go działania systemu wodociągowego 
w południowej części gminy jest prze-
budowa i rozbudowa stacji uzdatnia-
nia wody w miejscowości Zdrzychów. 
Realizacja tej długo wyczekiwanej 
inwestycji rozpocznie się już nieba-
wem. Obecnie stacja pracuje w opar-
ciu o starą instalację uzdatniającą. 

– Największą trudność sprawia 
płukanie złóż, które trzeba często po-
wtarzać, aby jakość wody była odpo-
wiednia. Wiąże się to niestety ze spad-
kami ciśnienia w ciągu dnia, co budzi 
niezadowolenie mieszkańców – mówi 
Jan Grzelczyk, konserwator sieci wo-
dociągowej (na zdjęciu).

Zakres projektu zakłada całko-
witą wymianę technologii, co ma za-
gwarantować rozwiązanie tego typu 
problemów. Stacja zostanie wyposa-
żona w nowe pompy głębinowe, filtry, 
aerator i zestaw hydroforowy. Prace 
remontowe nie ominą również budyn-
ku stacji. Zaplanowane roboty obej-
mują wykonanie nowych posadzek, 
odnowienie ścian, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz ocieple-
nie budynku. Zostaną również zbudo-
wane dwa stalowe zbiorniki wyrów-
nawcze na uzdatnioną wodę. Dopiero 
z tych zbiorników czysta woda będzie 

tłoczona w sieć wodociągową za po-
mocą zestawu pomp.

Aby system dostarczania wody 
mieszkańcom działał bez zarzutu nie-
zbędna będzie również przebudowa 
stacji wodociągowej w Gajówce. Po 
rozbudowie sieci wodociągowej we 
wschodniej części gminy pojawiły się 
problemy z zapewnieniem odpowied-
niego ciśnienia w sieci na tym terenie. 
Dlatego też nie działająca od lat stacja 
wodociągowa zostanie gruntownie 
przebudowana na stację podnoszenia 
ciśnienia. Realizację inwestycji zapla-
nowano na 2013 rok. 

Latem 2012 roku ruszy budowa 
kolejnych przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. Tym razem powstanie ich 
29. Wzorem lat ubiegłych gospodar-
stwa domowe zostaną wyposażone 
w urządzenia działające w oparciu 
o metodę osadu czynnego. Każda 
oczyszczalnia będzie posiadała osad-
niki, komorę natleniania i system od-
prowadzania ścieków oczyszczonych. 
Pracą oczyszczalni będzie automa-
tycznie kierował sterownik. Gmina 
Dalików postawiła na budowę oczysz-
czalni z górnej półki, co niejednokrot-
nie spotyka się z zarzutami ze strony 
mieszkańców. Dostępne na rynku pro-
ste oczyszczalnie beztlenowe kuszą 
bowiem ceną i mniej skomplikowa-

CAF jest narzędziem kom-
pleksowego zarządzania jakością, 
przeznaczonym dla jednostek ad-
ministracji publicznej. Skupia się 
na przeprowadzeniu samooceny, 
wskazaniu obszarów wymagających 
doskonalenia oraz wprowadzaniu 
usprawnień mających na celu po-
prawę funkcjonowania jednostki, 
a co za tym idzie poprawę obsługi 
interesantów. Wykorzystując tę me-
todę możemy dokonać analizy ja-
kości zarządzania w danej jednost-
ce z uwzględnieniem posiadanych 
przez nią zasobów. Dokonując tej 
analizy należy trzymać się zasady, 
że osiągnięcie przez organizację po-
żądanych rezultatów wynikających 
z jej działalności zależy od jakości 
i sposobu zarządzania. 

Ocenie podlega potencjał, ja-
ki posiada dana jednostka, tj. kie-
rownictwo i jego działania urzeczy-
wistniające wizję i misję jednostki, 
pracowników urzędu, zasoby mate-
rialne, informacyjne i technologicz-
ne oraz relacje partnerskie jednostki 
samorządu z innymi organizacjami, 
a także procesy realizowane przez 
urząd w ramach posiadanych stra-
tegii i planów.

Warsztaty zorganizowane zosta-
ły w ramach projektu: „Doskonalenie 
kompetencji kadr samorządowych 
dorzecza Bzury i Neru”, w którym 
pracownicy naszego urzędu uczest-
niczą od 2011 roku. Projekt ten ma 
na celu udoskonalenie jakości usług 
świadczonych przez 10 urzędów 
gmin województwa łódzkiego.

Podczas zajęć uczestnicy zapo-
znali się z zasadami zarządzania 
oraz doskonalenia wynikającymi 
z modelu CAF, a także przeprowa-
dzili samoocenę funkcjonowania 
urzędu. Dzięki tym działaniom okre-
ślono mocne strony działalności jed-
nostki oraz zidentyfikowano i sfor-
mułowano obszary, które wymagają 
poprawy. W kolejnym etapie zapla-
nowano działania usprawniające 
działania w obszarach wyznaczo-
nych do poprawy oraz wytypowa-
no zespoły, które wdrożą projekty 
mające na celu poprawę stanu funk-
cjonowania naszego urzędu.

Metoda CAF powstała w wyniku 
porozumienia zawartego pomiędzy 
ministrami krajów członkowskich 
Unii Europejskiej, odpowiedzialnymi 
za administrację publiczną. Korzenie 
powyższej metody wywodzą się z no-
woczesnego zarządzania w sektorze 
prywatnym. Opierają się na doświad-
czeniach zdobytych podczas wielu lat 
wspierania lokalnych wspólnot samo-
rządowych w ich problemach i dąże-
niach. Obecnie wójt, burmistrz, sta-
rosta musi, tak samo jak menedżer 
w przedsiębiorstwie, stosować takie 
same współczesne narzędzia zarządza-
nia: planowanie strategiczne, współ-
czesne metody zarządzania finansami, 
rozwojem, jakością, itd. Menedżer ma 
kilku klientów, wójt czy burmistrz – 
tysiące mieszkańców, wielu radnych 
i setki zaskakujących problemów do 
rozwiązania na co dzień.

Marta Gmerek

Przeszkoleni 
z samooceny

Podczas kilku spotkań w styczniu tego roku 
pracownicy Urzędu Gminy w Parzęczewie 
uczestniczyli w szkoleniu pt. „Warsztaty CAF 
– samoocena. Diagnoza stanu zarządzania 
urzędem z zastosowaniem metody CAF 
– Common Assessment Framework (Wspólna 
Metoda Oceny)”. 

Gmina Dalików  
inwestuje w gospodarkę 

wodno-ściekową

ną budową. – Budujemy oczyszczalnie 
o wysokich parametrach, aby spełnić 
surowe normy oczyszczania ścieków. 
Nie wystarczy aby zostały one sklaro-
wane i stały się przezroczyste. Nadal 
jest w nich dużo rozpuszczonych związ-
ków – wyjaśnia Paweł Szymczak, Wójt 
Gminy Dalików.

Przebudowa stacji w Zdrzycho-
wie i Gajówce zakończy ważny etap 
rozwoju Gminy Dalików. Wszystkie 
miejscowości z naszego terenu oplata 
obecnie pierścieniowa sieć wodocią-
gowa, która w połączeniu ze zmoder-
nizowanymi stacjami zapewni naszym 
mieszkańcom dostęp do wody o wyso-
kich parametrach jakościowych. 

Wyzwaniem na najbliższe lata bę-
dzie podjęcie działań zmierzających 
do uporządkowania gospodarki ście-
kowej. Wybudowanie kolejnych przy-
domowych oczyszczalni ścieków po-
prawi sytuację w tym zakresie. Nadal 
jednak odczuwalny jest brak oczysz-
czalni grupowych, jakie powinny po-
wstać na terenach o zwartej zabudo-
wie i wysokiej gęstości zaludnienia. 
Nadzieję budzą perspektywy urucho-
mienia kolejnej puli środków unijnych 
na działania z obszaru ochrony śro-
dowiska po 2014 roku. 

Justyna Ługowska

Gmina Dalików weszła w 2012 rok z podpisaną umową gwarantującą 
przyznanie środków Unii Europejskiej na trzy duże zadania inwesty-
cyjne: przebudowę dwóch stacji wodociągowych i budowę kolejnych 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Muzyka budzi w sercu pragnienie  
dobrych czynów – Słowa Pitagorasa 
– greckiego matema  tyka i filozofa, 
choć wypowiedziane wieki temu, 
stały się mottem przewodnim 
dwóch ostatnich koncertów 
wykonanych przez Orkiestrę Dętą 
OSP w Dalikowie. Od 2008 roku 
grupa młodych osób połączonych 
jedną pasją wystąpiła przed 
publicznością aż 64 razy.
Orkiestra Dęta OSP w Dalikowie po 
kilkunastu latach przerwy została re-
aktywowana w 2008 roku. Początki 
nie były łatwe. Ściągnięte ze strychów 
stare instrumenty, brak strojów galo-
wych i konieczność znalezienia nie-
zbędnych środków finansowych na za-
jęcia muzyczne prowadzone pod okiem 
fachowca, to główne przeszkody, jakie 
trzeba było pokonać. Ich ciężar naj-
bardziej odczuł Prezes OSP Dalików 
Tadeusz Adamski, będący inicjatorem 
wszelkich działań mających na celu 
ocalenie muzycznych tradycji straża-
ckich. Całe lata zabiegałem o możliwość 
ponownej organizacji orkiestry przy 
OSP – mówi Tadeusz Adamski – Po wie-
lu zabiegach udało się przekonać Radę 
Gminy i we wrześniu 2008 r. został za-
trudniony kapelmistrz, z którego pracy 
jestem bardzo zadowolony zarówno ja, 
jak i cała orkiestra. Dla tworzenia od-
powiedniej atmosfery organizuję spot-
kania integracyjne i wycieczki. Między 
innymi na wojewódzki przegląd orkiestr 
dętych w Łowiczu i krajowy przegląd 
młodzieżowych orkiestr dętych w Ino-
wrocławiu. Działalność orkiestry stała 
się moją pasją. Nie żałuję poświęconego 
czasu i jestem dumny z jej osiągnięć.

Determinacja w dążeniu do celu 
skłoniła Ochotniczą Straż Pożarną 
w Dalikowie do sięgnięcia po środki 
Unii Europejskiej, mające wspomóc 
funkcjonowanie orkiestry. Podjęty trud 
okazał się owocny. Dzięki programo-
wi LEADER oraz dotacji przekazanej 
przez Gminę Dalików zakupiono no-
we instrumenty, mundury i niezbęd-
ne akcesoria. 

Obecnie orkiestra liczy 24 osoby 
oraz 8 osób początkujących, które po 
osiągnięciu podstawowych umiejęt-
ności zasilą jej szeregi. Nie jest tajem-
nicą fakt, że nawet najlepsze wyposa-
żenie orkiestry to za mało, aby odnieść 
sukces. Dopiero godziny mozolnych 
ćwiczeń i uparte dążenie do dosko-
nałości dają efekty, które podbijają 
serca publiczności. Jak duży trud trze-
ba ponieść, aby początkujący zespół 
osiągnął zadawalający poziom, wie 
doskonale dyrygent Dariusz Kossa-
kowski. – Mam przyjemność prowa-
dzenia orkiestry działającej przy OSP 
w Dalikowie od momentu jej reaktywa-
cji. Początki nie były łatwe, ale jak to 
w każdej dziedzinie bywa, budowanie 
czegoś od podstaw wymaga dużego za-
angażowania wielu osób. To wszystko 
jednak nie byłoby możliwe gdyby nie 
młodzież, która uczęszcza na zajęcia 
i chętnie w nich uczestniczy. To oni są 
najważniejszym ogniwem w tym łań-
cuszku. Często mimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych przyjeż-
dżają na zajęcia. Praca z młodzieżą da-
je mi wiele satysfakcji. Ich chęć, zapał, 
zaangażowanie, podnoszenie swoich 
umiejętności są najlepszą zapłatą za 
pracę jaką wkładamy wszyscy w pro-

Od kilku miesięcy na terenie Gmin: Parzęczew,  
Łęczyca, Dalików, Wartkowice i Zgierz działa Radio-
wa Sieć Dystrybucyjna, mająca umożliwić mieszkań-
com korzystanie z nowoczesnych usług telekomuni-
kacyjnych, w tym usługi dostępu do Internetu.

Sieć jest pilotażowym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskie-
go w Łodzi, powstałym w porozumieniu z lokalnym samorządem i jest 
obsługiwana przez wyłonioną w postępowaniu publicznym firmę Te-
le B Sp. z o.o. Ze względu na publiczny charakter przedsięwzięcia, 
świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz mieszkańców gmin, 
przedsiębiorstw lub organizacji, realizowane jest przez tzw. operato-
rów dostępowych, którzy zgłosili zainteresowanie i podpisali stosow-
ne porozumienie i umowy z firmą Tele B. Aktualnie na obszarze sieci 
działają dwaj operatorzy dostępowi– Dialog S.A. (teren całej sieci) oraz 
Hynasiński S.C.(działający na terenie gminy Wartkowice).

Wszystkich zainteresowanych dostępem do usług telekomunika-
cyjnych proszę o bezpośredni kontakt z w/w operatorami na poniższe 
dane kontaktowe:

– A. Z. Hynasińscy sp.j. – tel. 43 678 81 49; www.mlyn.net.pl 
– Dialog SA – tel. 42 25 88 711 lub 25 00 700; www.dialog.pl 

Uzyskacie tam Państwo informację co do technicznych możliwości oraz 
kosztów i warunków podpisania umów na usługi telekomunikacyjne.

Dodatkowo informuję, że wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
zainteresowani świadczeniem usług z wykorzystaniem Radiowej Sieci 
Dystrybucyjnej, mogą zgłaszać się w celu uzyskania szczegółowych in-
formacji co do warunków współpracy. 

Uprawnionym do reprezentowania w tym zakresie Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi jest firma Tele B. Zainteresowanych proszę o kontakt 
emailowy: m.szpunar@tele-b.com.pl lub telefoniczny: 531 44 99 45. Za-
leży nam na współpracy z możliwie szerokim gronem przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych w celu zapewnienia jak najszerszej oferty usług 
dla wszystkich zainteresowanych.

Maciej Szpunar
(z upoważnienia Tele B Sp. z o.o.)

Blisko dwieście przeszkolonych osób 
i ponad tysiąc godzin lekcyjnych przez 
trzy miesiące – to efekt zakończonej 
właśnie, kolejnej edycji, organizowa-
nych od 5 lat przez Wydział Infor-
macji i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim, bezpłat-
nych szkoleń z obsługi komputera i ję-
zyka angielskiego. 

Wszyscy uczestnicy kursów 
odebrali z rąk sekretarz Iwony Dą-
bek dyplomy potwierdzające udział 
w zajęciach. – Z każdą kolejną edycją 
zainteresowanie szkoleniami jest coraz 

jekt, który nazywa się Orkiestra Dęta 
OSP w Dalikowie” – podkreśla Dariusz 
Kossakowski.

Okazji do wysłuchania koncertów 
orkiestry nie brakuje. Ostatnie dwa 
miały miejsce w Dalikowie. Muzycy 
uświetnili swym występem świąteczną 
sesję Rady Gminy Dalików, która odby-
ła się 29 grudnia 2011 r. Zadowoleni 
słuchacze nie szczędzili słów uznania 
dla uzdolnionej młodzieży. Gromkimi 
brawami zakończył się również Kon-
cert Noworoczny zorganizowany 6 
stycznia 2012 r. w budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dalikowie. Na 
koncercie tym nie zabrakło przedsta-
wicieli samorządu, członków jedno-

Projekt Orkiestra 

stek Ochotniczych Straży Pożarnych 
i mieszkańców gminy Dalików, którzy 
coraz częściej postrzegają orkiestrę 
jako powód do dumy. 

Zdecydowana większość występów 
orkiestry ma charakter otwarty. Grupa 
chętnie korzysta z zaproszeń do udzia-
łu w różnego rodzaju spotkaniach. Od 
grudnia 2008 roku orkiestra uczestni-
czyła w uroczystościach organizowa-
nych przez Ochotnicze Straże Pożarne 
z okazji Święta Strażaka, w walnych 
zebraniach OSP, uroczystościach koś-
cielnych w Dalikowie, Domaniewie, 
Budzynku, dożynkach w Dalikowie 
i Parzęczewie. Ponadto koncertowała 
w Lubieniu, Szczawinie, Wartkowicach. 

Brała udział w Powiatowym Przeglą-
dzie Strażackich Orkiestr Dętych w Za-
dzimiu. Grupa nieustannie się rozwija. 
Jej szeregi zasilają nowe osoby, które 
swoim talentem i zamiłowaniem do 
muzyki chcą się dzielić z innymi. – Go-
rąco zachęcamy wszystkie osoby zainte-
resowane nauką gry na instrumentach 
dętych, aby do nas dołączyły. Zapewnia-
my bezpłatne lekcje i udostępniamy in-
strumenty. Nie ma również ograniczeń 
wiekowych. Zgłoszenia można kierować 
pod adresem OSP w Dalikowie, numer 
kontaktowy 609-471-358 – informuje 
Tadeusz Adamski.

Justyna Ługowska

Popularne kursy zakończone
większe – mówi Tomasz Barszcz, na-
czelnik wydziału informacji i promo-
cji. – Regularnie otrzymujemy telefony 
z pytaniami, kiedy będzie możliwość 
zapisania się na kolejne edycje.

Zarówno kursy komputerowe jak 
i z języka angielskiego prowadzone by-
ły na dwóch stopniach zaawansowania 
– podstawowym i rozszerzonym. Przez 
kwartał uczestnicy zajęć komputero-
wych zgłębiali tajniki internetu, zaczę-
li korzystać z poczty elektronicznej. 
Wirtualne zakupy również stały się 
codziennością. Ci, którzy postanowili 

rozpocząć swoją przygodę z językiem 
angielskim, nie powinni mieć najmniej-
szych problemów z komunikacją na 
lotnisku, w hotelu lub restauracji.

Szkolenia były bezpłatne dla 
uczestników – zapłacił za nie Urząd 
Miejski w Aleksandrowie Łódzkim. Ko-
lejna edycja kursów rusza już w mar-
cu. Zapisy trwają od początku lute-
go w Wydziale Informacji i Promocji 
Urzędu, który znajduje się przy placu 
Kościuszki 4. 

(micha)
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Stefania i Ignacy Stasiakowie 
z Aleksandrowa Łódzkiego są naj-
starszym małżeństwem w Europie. 
Przeżyli wspólnie 81 lat, a rocznica 
ich ślubu mija dokładnie 1 lutego. 
Z okazji tak niecodziennego jubile-
uszu burmistrz Aleksandrowa Łódz-
kiego Jacek Lipiński przekazał na ręce 
wnuczki gratulacje i upominek. Kry-
styna Madajczyk odebrała go uroczy-
ście w ratuszu. 

Jeszcze w ubiegłym roku małżeń-
stwo Państwa Stasiaków obchodzi-
ło swój jubileusz hucznie: co prawda 

Niezamożni mieszkańcy Aleksan-
drowa Łódzkiego od tygodnia otrzy-
mują paczki żywnościowe wydawane 
przez Fundację Ekumeniczne Centrum 
Dialogu Religii i Kultur. To pierwsza 
w tym roku transza żywności z Unii, 
która za pośrednictwem Banku Żyw-
ności przyjechała do naszego miasta. 
Pomoc otrzyma 600 rodzin, w których 
dochód na jednego członka rodziny 
nie przekracza 850 zł. Podopieczni 
fundacji otrzymują puszkowane zupy, 
kaszę, cukier, mleko, ryż, mąkę, ma-
karon, ser, herbatniki i chleb chrupki. 
W sumie 21 produktów.

– Żywność rozdajemy raz w mie-
siącu – mówi ks. Jacek Stasiak prezes 
Fundacji. – Lista osób, które korzystają 
z naszej pomocy jest nadal otwarta. 

Najstarsza para małżeńska w Europie! 
w domu, ale przy olbrzymim torcie 
i z lampką szampana, którą wypili 
wspólnie z rodziną i władzami mia-
sta. W tym roku uroczystości nie bę-
dzie, bo państwo Stasiakowie nieco 
podupadli na zdrowiu. Nie ma się 
zresztą czemu dziwić. Pani Stefania 
kończy w tym roku 100 lat, a pan Ig-
nacy 103. 

Ślub wzięli 1 lutego 1931 roku 
w Bełdowie. Najstarsze w Europie 
małżeństwo od 1937 roku mieszka 
w Aleksandrowie, w tym samym do-
mu, który wybudowali własnymi ręka-

mi kilkadziesiąt lat temu. Opiekuje się 
nimi jedyna córka i wnuk z żoną.

– Przeżyłam z dziadkami 40 lat 
i pamiętam ich jeszcze z czasów, kiedy 
byli pełni życia – wspomina Krystyna 
Madajczyk, żona wnuka. – Babcia wy-
chowała nam dzieci, czyli swoje pra-
wnuki. Była bardzo żywotna. Pewnie, 
że zdarzały się kłótnie, jak to w mał-
żeństwie, ale do dzisiaj, siedząc obok 
siebie trzymają się za ręce i całują na 
dobranoc. 

Krystyna Buda-Sowa

Już niebawem budynek po daw-
nej OSP w Jedliczu A przy ul. Dłu-
giej 36 (gm. Zgierz) przestanie 
świecić pustkami i zacznie tętnić 
życiem. Powstanie tam miejsce na 
wzór Centrum Kultury w Ustroniu 
oraz Centrum Aktywizacji Społecz-
no-Kulturalnej w Giecznie. Miejsce 
zacieśniania międzypokoleniowych 
serdecznych relacji mieszkańców 
i kultywowania tradycji lokalnych. 

Świetlica otwarta będzie dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. W organi-
zowanych tam spotkaniach, impre-
zach integracyjnych oraz piknikach 
uczestniczyć będą nie tylko lokalni 
społecznicy: panie z kół gospodyń 
wiejskich, druhowie OSP, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych i so-
łectw, ale również pozostali miesz-
kańcy gminy oraz letnicy i turyści 
odwiedzający tę miejscowość.

Dzięki pozyskanym przez gminę 
pieniądzom w budynku byłej remizy 
przeprowadzone zostaną komplek-
sowe roboty budowlane i instalacyj-
ne. Projekt zakłada m.in. wykonanie 
tynków i posadzek z płytek typu gres 

wewnątrz budynku, reperację tyn-
ków zewnętrznych, wymianę okien 
i drzwi. Wykonany zostanie remont 
instalacji wodno – kanalizacyjnej 
oraz centralnego ogrzewania z za-
montowaniem kotła i grzejników. 
Założona będzie nowa wewnętrz-
na instalacja elektryczna, oprawy 
oświetleniowe i tablica rozdzielcza 
oraz nowa instalacja odgromowa 
budynku.

Projekt „Remont świetlicy wiejskiej  
w Jedliczu A – w gminie Zgierz” 
współfinansowany ze środków  

Europejskiego Funduszu Rolnego 
w ramach Programu Rozwoju  

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Remont świetlicy  
w Jedliczu A 

Państwo Stasiakowie w ubiegłym roku jeszcze w pełni sił – w otoczeniu najbliższych.  
Z wizytą i życzeniami zjawił się również burmistrz Jacek Lipiński. Fot. Krystyna Buda-Sowa 

Ślubne zdjęcie Państwa Stasiaków. Fot. Archiwum rodzinne

Żywność  
dla potrzebujących

Jeżeli są jeszcze osoby, które kwalifi-
kują się do wsparcia, zapraszamy do 
Fundacji. 

Akcja prowadzona jest w ramach 
unijnego programu PEAD od 2 lat. 
W 2010 roku Fundacja przekazała 
potrzebującym w sumie 56 ton żyw-
ności, a już w ubiegłym roku – aż 102 
tony. 

Część żywności trafia również do 
aleksandrowskich przedszkoli i szkół 
w ramach porozumienia zawartego 
z Fundacją. Dzięki temu stawka ży-
wieniowa w przedszkolach pozostała 
na niezmienionym poziomie, a dzieci 
w dwóch wiejskich szkołach mają za 
darmo drugie śniadanie. 

Krystyna Buda-Sowa

Gmina Zgierz podpisała już 
umowę z Samorządem Wojewódz-
twa Łódzkiego o przyznanie dofi-
nansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej na realizację projektu pn. 
„Remont świetlicy wiejskiej w Jed-
liczu A – w gminie Zgierz” w kwocie 
159.187 zł.

Małgorzata Klauzińska
Fot. Maciej Wrzesiński

Firma budowlana 

PERFEKTOR
wykonuje 

profesjonalne remonty,  
adaptacje,  

kompleksowe realizacje 
łazienek  

oraz  
inne prace wykończeniowe  

i budowlane 

Mariusz Włodarczyk
Konstantki 10,  

Gmina Parzęczew
Tel. 503 103 787

Remonty kompleksowo
 glazurnictwo• 
 malowanie• 
 płyty KG• 
 hydraulika• 
 elektryka• 
 wylewki  • 

      samopoziomujące
 sufity podwieszane• 

Tel. 600-614-490

Rabaty dla stałych klientów

ogłoszenia
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W przychodni SP ZOZ w Bełdo-
wie można leczyć zęby i to w ramach 
kontraktu z NFZ-em, a co ważne – 
bez kolejek. Z początkiem roku uru-
chomiono tu nowoczesny gabinet 
stomatologiczny, który przyjmować 
będzie pacjentów z całej gminy. SP 
ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, któ-
rego filią jest ośrodek w Bełdowie, 
wydał na wyposażenie gabinetu 
aż 80 tysięcy złotych. Dzięki temu, 
po roku starań udało się wreszcie 
podpisać kontrakt na usługi sto-
matologiczne. Od ilości pacjentów 
zależeć będzie, ile godzin i ile dni 
w tygodniu przyjmować będzie le-
karz stomatolog. 

Krystyna Buda-Sowa

W dniu 21 stycznia 2012 r. w hali 
Zespołu Szkół w Wartkowicach od-
był się I Noworoczny Turniej Tenisa 
Stołowego. Organizatorem turnieju 
był Urząd Gminy Wartkowice i Zespół 
Szkół w Wartkowicach. Zawody roze-
grano w kategorii kobiet i mężczyzn 
w trzech kategoriach wiekowych: do 
16 lat, do 30 lat, powyżej 30 lat. Łącz-
nie w turnieju wzięło udział 56 osób. 
Najlepsi tenisiści otrzymali symbo-
liczne dyplomy.

W kategorii dziewcząt do 16 lat 
zwyciężyła Agata Arendarczyk, drugą 
pozycję zajęła Natalia Kuzan. Katego-
rię kobiet do lat 30 reprezentowała Ol-
ga Cieślak, która w turnieju rywalizo-
wała z mężczyznami. Wyniki turnieju 
w kategorii mężczyźni przedstawiają 
się następująco:

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” 
serdecznie zaprasza na swoje stoisko 
na XVIII Targach – Regiony Turystycz-
ne NA STYKU KULTUR 2012 w dniach 
24-26 lutego w Łodzi. Na stoisku bę-
dzie prezentowane przede wszystkim 
rękodzieło (decoupage, obrazy, ręcznie 
malowane wyroby szklane itp.). Stoi-
sko Fundacji jest finansowane przez 
Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

Targi odbędą się w Nowym Cen-
trum Konferencyjno-Wystawienni-
czym na al. Politechniki 2. Towarzy-
szyć im będą różnorodne imprezy 
m.in.: szkolenia i wykłady, warsztaty 
fotograficzne, warsztaty „Jak latać, że-
by nie przepłacać?”, wojewódzki etap 
konkursu Polski Producent Żywności, 
spotkania z podróżnikami.

W dniu 12 lutego 2012 roku 
na hali sportowej Zespołu Szkół 
w Wartkowicach odbył się I Gmin-
ny Turniej Piłki Nożnej Halowej Jed-
nostek OSP. Organizatorem turnieju 
była Gmina Wartkowice oraz Zespół 
Szkół Wartkowice. W zawodach 
udział wzięło 8 drużyn OSP z tere-
nu Gminy Wartkowice: OSP Biała 
Góra, OSP Biernacice, OSP Kłódna, 
OSP Pełczyska, OSP Powodów, OSP 
Sędów, OSP Tur i OSP Wartkowice. 
O godz. 10:00 uroczystego otwar-
cia dokonał Wójt – Piotr Kuropa-
twa. Rozgrywki przeprowadzono 
w dwóch grupach systemem każdy 
z każdym. Po rozegraniu 12 meczów 
wyłoniono cztery najlepsze zespoły, 
które weszły do półfinału tj.: OSP Po-
wodów, OSP Sędów, OSP Biernacice 
oraz OSP Wartkowice. Ostatecznie, 
po zaciętych pojedynkach w finale 
zagrały drużyny z OSP Biernacice 
oraz OSP Wartkowice. 

Zaproszenie  
na Targi  

„Na Styku Kultur”

I Noworoczny Turniej 
Tenisa Stołowego

Do 16 lat:

1. Michalski Marcin
2. Pawlak Sebastian
3. Bonikowski Dominik
4. Potykanowicz Dawid

Do 30 lat:

1. Maniak Paweł
2. Andrzejczak Rafał
3. Duniak Damian
4. Kuźniak Karol
Powyżej 30 lat
1. Kowalczyk Jarosław
2. Szczybiałkiewicz Dariusz
3. Błaszczyk Andrzej
4. Szychowicz Zbigniew

Agnieszka Kiejnich

Zwycięstwo  
OSP Wartkowice 

Klasyfikacja generalna turnieju 
wygląda następująco:

I miejsce 
            – OSP Wartkowice
II miejsce 
            – OSP Biernacice
III miejsce 
            – OSP Powodów
IV miejsce 
            – OSP Sędów

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Łukasz Miłosz z OSP Bierna-
cice. Natomiast najlepszym bramka-
rzem wybrany został Maciej Marci-
niak z OSP Wartkowice.

Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzy  mali pamiątkowe dyplomy oraz 
kalendarze. Zwycięskim drużynom 
gratulujemy sukcesu, a pozostałym 
dziękujemy za udział w turnieju. 

Agnieszka Kiejnich

Do dentysty  
bez kolejki

Kapitanowie drużyn uczestniczących w turnieju
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22 lutego, w dniu sesji, na której 
głosowane były uchwały związane 
z zamiarem przekształcenia szkoły 
została zorganizowana przez stowa-
rzyszenie „Arkadia” pikieta przed 
urzędem gminy. Były transparenty, 
hasła przeciwko przekształceniu wy-
głaszane przez megafon i skandowa-
ne przez grupę kilkunastu zgroma-
dzonych osób. Z głośników płynęła 
patetyczna muzyka, między innymi 
utwory Jacka Kaczmarskiego. Sa-
ma sesja odbywała się także w ner-
wowej, pełnej napięcia atmosferze. 
Wystąpienia opozycyjnych radnych 
i protestujących mieszkańców to 
najczęściej emocjonalne komenta-
rze dotyczące decyzji rady i wójta, 
rzadziej konkretne, merytoryczne 
pytania. 

Burzliwe były także spotkania 
z nauczycielami i rodzicami, które 
zorganizował w ostatnim czasie Wójt. 
W jego zamyśle miały to być oddziel-
ne spotkania, na których przedstawić 
miałby swoje racje. W konsekwencji, 
w zebraniu z nauczycielami uczest-
niczyli zaproszeni przez oponentów 
Wójta także rodzice, przedstawicie-
le związków zawodowych, a nawet 
byli nauczyciele i dyrektorzy szkoły. 
W podobnym składzie odbyło się ze-
branie z rodzicami. Atmosfera była 
bardzo gorąca, emocje silne, a dys-
kusja mało merytoryczna.

Trybuną dyskusji, w tym wypad-
ku dostępną tylko dla jednej ze stron 
konfliktu, stał się także parzęczew-
ski kościół. Podczas mszy w inten-
cji szkoły głos zabrała pani dyrek-
tor Grażyna Bukowska. Nauczyciele 
czytali Ewangelię, a ksiądz w swoim 
kazaniu ostro zgromił władze. Ka-
ry bożej, ani napiętnowania przez 
współparafian nie przestraszyli się 
jednak radni, którzy podtrzymu-
ją decyzję (głosowanie w stosun-
ku 8 głosów za przekształceniem, 
7 – przeciwko). Decydująca będzie 
kolejna sesja, na której Rada Gmi-
ny podejmować będzie uchwałę już 
nie o zamiarze przekształcenia, ale 
o samym przekształceniu. 

Konflikt pojawił się znacznie 
wcześniej – ponad rok temu, kiedy 
władze gminy podjęły próbę utwo-
rzenia Zespołu Szkół w Parzęcze-
wie, mającego składać się ze szkoły 
podstawowej w Parzęczewie i gim-
nazjum. Rada Pedagogiczna parzę-
czewskiej podstawówki wydała ne-
gatywną opinię w tej sprawie. Poparł 
ją Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
natomiast pozytywnie do pomysłu 
utworzenia zespołu szkół odnieśli 
się: NSZZ „Solidarność” i Rada Peda-
gogiczna Gimnazjum w Parzęczewie. 
Po zapoznaniu się z tymi opiniami 
kurator wydał opinię negatywną, 
uniemożliwiając utworzenie zespo-
łu szkół. 10 miesięcy później władze 
podjęły kolejną, także nieudaną pró-
bę. Działalność naszych wszystkich 
szkół w formie jednego zespołu szkół 
jest dla gminy najbardziej efektyw-
nym rozwiązaniem – przekonuje wójt 
– Takie rozwiązanie przyjęło wiele są-
siednich gmin, m.in.: Ozorków, Wart-
kowice, Dalików, Zgierz czy Głowno. 

Kiedy zamysł utworzenia zespołu 
szkół, ze względu na decyzję kuratora 

nie doszedł do skutku, powstała inna 
koncepcja. 20 stycznia Rada Gminy 
na wniosek Wójta podjęła uchwałę 
w sprawie zamiaru przekształcenia 
podstawówki w Parzęczewie w pla-
cówkę filialną szkoły podstawowej 
w Chociszewie. W przypadku zasto-
sowania takiego rozwiązania nauka 

dzieci dalej odbywać się będzie w tych 
samych klasach i przez tych samych 
nauczycieli, którzy staną się nauczy-
cielami szkoły podstawowej w Cho-
ciszewie – tłumaczy Wójt – Warunki 
nauczania dzieci w szkole będą takie 
same, a nawet zostaną poprawione, 
ponieważ w bieżącym roku zamierza-
my wybudować boiska wielofunkcyj-
ne w Parzęczewie usytuowane przy 
szkole. Różnica w funkcjonowaniu 
będzie taka, że obydwoma szkoła-
mi kierować będzie dyrektor szkoły 
w Chociszewie. Zmniejszy to koszty 
zarządzania szkołami. 

Pomysł takiego rozwiązania 
spotkał się z oporem wielu środo-
wisk, między innymi skupionych wo-
kół Stowarzyszenia Rozwoju Gmi-
ny Parzęczew „Arkadia”. – Uważam, 
że nie ma zasadności podejmowania 
takiej decyzji – mówi Wiceprezes 
zarządu stowarzyszenia – Bogdan 

Deka – Jeśli chodzi o oszczędności, 
mówi się o nich, ale nikt ich konkret-
nie nie przedstawia. Nie ma podanych 
kosztów funkcjonowania szkół w ta-
kiej postaci, jak są teraz, ani w pro-
ponowanej opcji po przekształceniu. 
Wójt nie przekonał ani kuratora, ani 
rodziców, ani mieszkańców, nie ma 

Szkolne rewolucje

zgody na zmiany, czy to szkoły mia-
łyby funkcjonować w formie zespołu 
czy w formie filialnej. Uważam, że 
szkoły mogą funkcjonować, jak dotąd, 
oddzielnie. Można zastosować jakieś 
organizacyjne zmiany, ale to już bym 
zostawił dyrektorom, zwróciłbym im 
uwagę, żeby dopracowali pewne luki, 
jakie się pojawiają. Trudno się jednak 
dogadywać, jeśli ludzie się nie spoty-
kają, nie ma żadnego dialogu. Jeśli 
Wójt chce wprowadzić jakieś zmiany, 
to powinien spotkać się z nauczycie-
lami, przedstawić im swoją koncepcję 
i do niej przekonać. 

Innym zarzutem przeciwników 
rozwiązania proponowanego przez 
Wójta jest kwestia, że macierzystą 
szkołą ma zostać szkoła w Choci-
szewie, a nie odwrotnie. Uczestnicy 
spotkań nie byli usatysfakcjonowani 
argumentacją Wójta i wielokrotnie po-
nawiali pytanie o motywy tej decyzji.

Decyzja o przekształceniu w tę 
stronę może wydawać się dziwna, ale 
sprowadza się do zarządzania szko-
łami – argumentuje Ryszard Nowa-
kowski – Po przekształceniu nie bę-
dzie zwolnień, Szkoła w Chociszewie 
przejmie pracowników jako nowy 
pracodawca. W Parzęczewie jest in-
na sytuacja, jeśli chodzi o nauczycieli 
w wieku emerytalnym – jest ich kilko-
ro i gdyby w wyniku tych przekształ-
ceń w nowej organizacji szkoły bra-
kło dla kogoś godzin, te osoby mogą 
odejść na emeryturę (otrzymując do-
datkowe odprawy w wys. 6 miesięcz-
nych wynagrodzeń zasadniczych). Nie 
zwalniamy nauczycieli, którzy zosta-
ją bez pracy i środków do życia. Po 
przymiarce do organizacji szkoły po 
przekształceniu, okazuje się że 95% 
nauczycieli będzie miało zagwaranto-
waną pracę i mało tego, będzie miało 

godziny ponadwymiarowe. Teraz na-
uczyciele zwykle mają „gołe” etaty, my 
musieliśmy jeszcze wypłacać wyrów-
nania (w tym roku za rok poprzedni 
ponad 80 tys.). Jeżeli spojrzymy na to 
przekształcenie z dystansem i z innej 
perspektywy okaże się, że w rezulta-
cie wszyscy zyskują: nauczyciele, bo 
mają godziny ponadwymiarowe i za-
rabiają więcej, osoby, które przejdą 
na emeryturę odejdą z dodatkowymi 
6-miesięcznymi odprawami, a gmina 
zaoszczędzi ok. 200 – 300 tys. rocznie. 
Także obawy, że decyzja uderza w tra-
dycje szkoły, są bezzasadne. Tradycje 
te z powodzeniem może kultywować 
Filia w Parzęczewie, zapisy o ich kon-
tynuacji mogą znaleźć się w statucie 
szkoły – przekonuje Wójt.

– Protestujemy przeciwko zlikwi-
dowaniu szkoły w Parzęczewie, która 
ma stuletnią tradycję – mówi Marian-

Nie słabną emocje wokół decyzji Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie 
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parzęczewie 
w placów kę filialną szkoły w Chociszewie. Wójt i popierający go radni 
przekonują o słuszności decyzji, stanowczo protestują: dyrekcja szkoły 
w Parzęczewie, nauczyciele i część rodziców. 
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na Kucharska, uczestniczka pikiety – 
Nasi rodzice ją budowali, szkoła ma 
imię, sztandar, tradycje. A w Chocisze-
wie co jest? Garstka dzieci… Nie wiem 
jaki cel ma Wójt, że z naszej szkoły 
chce zrobić filię. Jak on spojrzy w oczy 
ludziom w Parzęczewie? Równie emo-
cjonalnie wypowiada się inna uczest-
niczka protestu, Krystyna Marchewa 
– Co ma na celu Wójt? Nauczycieli chce 
wysłać na emeryturę? A ile w gminie 
pracuje ludzi, którzy są już na emery-
turze… Niech Wójt zacznie od siebie, 
redukcję etatów w urzędzie zrobi – 
pieniądze się znajdą. A czy nie byłoby 
oszczędniej, gdyby zlikwidować szko-
łę w Chociszewie? Gdyby te 60 dzieci 
przewiozło się do Parzęczewa, tam nie 
trzeba będzie ogrzewać, nie trzeba 
będzie łożyć na tamtą szkołę, trzeba 
po gospodarsku myśleć…

Inaczej sprawa wygląda z per-
spektywy nauczycieli i rodziców 
dzieci z Chociszewa. – Jest mi przy-
kro, że szkoła w Chociszewie jest trak-
towana jak coś gorszego, a tak prze-
cież nie jest – mówi Sylwia Chańczak, 
mieszkanka Mariampola, której dzie-
cko uczęszcza do szkoły w Chocisze-
wie – Jest mi wszystko jedno czy filia 
będzie w Chociszewie, czy w Parzę-
czewie. Dla dzieci nic się nie zmieni. 
Podobne stanowisko zajmowali „wy-
woływani do odpowiedzi” na zebra-
niach nauczyciele i dyrektor szkoły 
w Chociszewie – twierdzili, że żadne 
ambicjonalne kwestie nie wchodzą 
w ich przypadku w grę, że nie ma dla 
nich znaczenia czy ich szkoła stanie 
się szkołą macierzystą czy filialną.

Przeciwni przekształceniu pod-
stawówki w Parzęczewie w filię 
szkoły chociszewskiej są członko-
wie Klubu Radnych „Demokraci Ra-
zem”. Pomysł Wójta oceniamy nega-
tywnie, ponieważ nie był uzgadniany 
ze społeczeństwem – mówi Elżbieta 
Kurtasińska – przewodnicząca Klu-
bu Radnych „Demokraci Razem” 
– Chcąc przeprowadzać w gminie 
reformę oświaty, wszyscy radni po-
winni usiąść wspólnie, przedyskuto-
wać wszystko, wypracować wspól-
ne stanowisko i dopiero wtedy wyjść 
z tym do społeczeństwa. Należałoby 
zebrać przedstawicieli różnych środo-
wisk i zespół ekspertów. Tymczasem 
Wójt nie zaprosił nikogo do dyskusji. 
Nie można robić uchwały w środę, 
a głosować jej w piątek. Wójt z ko-
lei argumentuje, że w pracach nad 
Strategią Rozwoju Oświaty w Gminie 
Parzęczew na lata 2011-2016, brali 
udział przedstawiciele Rady Rodzi-
ców, Rad Pedagogicznych, Urzędu 
Gminy i zaproszonych ekspertów. 
W wyniku tych konsultacji powstał 
dokument, w którym zakłada się, że 
oświata funkcjonowała będzie w for-
mie jednego zespołu szkół w Parzę-
czewie. – Przekształcenie Szkoły Pod-
stawowej w Parzęczewie w placówkę 
filialną szkoły w Chociszewie traktuję 
jako etap na drodze do utworzenia 
zespołu – mówi Ryszard Nowakow-
ski – Chcę, żeby jeden dyrektor zarzą-
dzał całą oświatą i związaną z nią 
infrastrukturą. Możliwość takiego 
rozwiązania zależy od pozytywnej 
opinii kuratora, któremu trudniej jest 
ją wydać, kiedy niektóre środowiska 
się na to nie zgadzają. Liczę na to, 
że kiedy po pierwszym roku funk-
cjonowania przekształconej szkoły 
w Parzęczewie, wszyscy zobaczą, że 
korzyści są, wtedy opinia rady peda-
gogicznej, być może także związków 
zawodowych w sprawie powołania 
zespołu szkół z gimnazjum, będzie 
pozytywna. Wówczas jest szansa, ze 
kurator zgodzi się na stworzenie ze-
społu i będzie można zrealizować 
pierwotny zamiar.

Renata Nolbrzak
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Uchwała budżetowa przyjęta 
przez Radę Gminy w Parzęcze-
wie na ostatniej sesji w 2011 
roku przedstawia plan docho-
dów i wydatków na rok 2012. 
Tegoroczny budżet po stronie 
dochodów zamyka się w kwocie 
16 125 030,59 zł., natomiast  
po stronie wydatków  
– 14 675 921,12 zł. 

Główną grupę dochodów gmi-
ny stanowią środki z podatków lo-
kalnych. Pozostałe wpływy do kasy 
gminy pochodzą z subwencji, dotacji 
celowych, dotacji na zadania własne, 
dotacji rozwojowej, są to także wpły-
wy pozyskane z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności oraz wpływy ze 
sprzedaży składników majątkowych. 
W roku 2012 zaplanowano do sprze-
daży 5 działek na terenie sołectwa 
Opole oraz 19 działek w obrębie wsi 
Skórka. 

Prognozowane wydatki bieżące na 
rok 2012, w kwocie 12 473 965,00 zł., 
przeznaczone są na: wydatki związa-
ne z wykonywaniem zadań statuto-
wych przez jednostki organizacyjne 
(m.in. oświata, kultura, utrzymanie 
dróg, pomoc społeczna), dotacje, 
świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
realizację projektów dofinansowa-
nych ze środków UE, obsługę długu 

publicznego, wynagrodzenia i po-
chodne we wszystkich jednostkach. 

Realizacja 23 zadań mająt-
kowych kosztować będzie gminę 
2 201 956,12. W ramach wydatków 
majątkowych zaplanowano środki na 
budowę wodociągów, na co przezna-
czone zostanie 136 000,00 zł. Naj-
większym zadaniem inwestycyjnym 
w tym roku będzie częściowa reali-
zacja projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno ściekowej w gmi-
nie Parzęczew”, na który w budże-
cie przewidziano ponad 1,5 mln. zł. 
W ramach tej inwestycji powstanie 
w tym roku stacja uzdatniania wody 
we wsi Orła. 

Utrzymanie dróg gminnych to ko-
lejny ważny punkt w budżecie, na 
który zaplanowano 454 380,00 zł, 
z czego część wydatków stanowią 
koszty wykonania dokumentacji na 
przebudowę dróg gminnych: Żel-
goszcz – Śliwniki, Kowalewice, Parzę-
czew: ul. Lotników, ul. Kątna, Wielka 
Wieś, Mariampol – Anastazew, Mro-
żewice, Orła – Duraj, Ignacew Fol-
warczny-Gołaszyny, Opole, Sulimy, 
Konstantki. 

Znaczną część budżetu stanowią 
wydatki związane z oświatą, które 
opiewają na kwotę 5 498 694,00 zł.  
Ze środków tych finansowane jest 
utrzymanie dwóch szkół podstawo-
wych i gimnazjum, dwóch oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach pod-

W nawiązaniu do przedstawione-
go planu budowy systemu dróg w Gmi-
nie Parzęczew na lata 2012– 2019 na-
suwają się następujące uwagi.

Nie negując faktu, że ważna jest 
komunikacja drogowa między wsia-
mi czy wewnątrz wsi, na co położo-
no główny nacisk w w/w planie, ja-
ko bardzo istotną sprawę podnosi 
się problem dobrej komunikacji wsi 
z gminy Parzęczew z rynkami zbytu 
produktów rolnych oraz ze źródła-
mi zaopatrzenia, czy też z ośrodka-
mi kultury i oświaty, które znajdują 
się w Zgierzu czy Łodzi. Dojazd do 
Zgierza czy Łodzi obecnie odbywa 
się drogami, które nie są optymalne 
ze względów ekonomicznych, spo-
łecznych i ekologicznych. Aktualnie 
są trzy asfaltowe drogi dojazdowe 
z Parzęczewa i okolicznych wsi do Ło-
dzi czy Zgierza, jedna z nich prowadzi 
przez Nakielnicę i Aleksandrów, dru-
ga przez Chociszew, Orłę i Grotniki, 
trzecia przez Ozorków.

Optymalną byłaby droga naj-
krótsza tj. z Parzęczewa przez Choci-
szew i Grotniki. Jednakże ta jest o na-
wierzchni gruntowej i przez większość 
dni w roku nieprzejezdna ze względu 
na głębokie koleiny lub nieutwardzo-
ną nawierzchnię. Droga z Tkaczew-
skiej Góry lub z Pustkowej Góry do 
Łodzi przez Nakielnicę i Aleksandrów 
jest o około 10 km dłuższa, a droga 
przez Chociszew i Orłę dłuższa o 5 
km od w/w drogi przez Chociszew 
i Grotniki. W dobie coraz droższych 
paliw rozważenie celowości napra-
wy 3,5 km optymalnej drogi wydaje 

się bardzo istotne. Ponadto należało-
by uwzględnić także ujemne skutki 
społeczne i ekologiczne korzystania 
z dotychczasowych dróg tj. przez Orłę 
czy Aleksandrów. Wieś Orła ma cha-
rakterystyczną zabudowę ulicy ciąg-
nącej się wzdłuż drogi, a Grotniki są 
znanym ośrodkiem wypoczynkowym 
i nasilony ruch drogowy w tych miej-
scowościach jest bardzo niekorzystny 
właśnie ze względów ekologicznych 
i społecznych.

Pomijanie w planach przebudo-
wy dróg w Gminie Parzęczew sprawy 
najkrótszego dojazdu do aglomeracji 
łódzkiej wydaje się niesłuszne i budzi 
sprzeciw. Należy także dodać, że w/w 
najkrótsza droga nie prowadzi przez 
centrum Grotnik, a przebiega przez 
las, szlakiem ulicy Stara Droga, która 
jest obwodnicą tej miejscowości.

Odrębny problem stanowi pla-
nowane otwarcie żwirowni we wsi 
Tkaczewska Góra bez zapewnienia 
przejazdu najkrótszą drogą dojaz-
dową do dróg powiatowych. Na tej 
drodze znajduje się bowiem most na 
rzece Bzurze o małej nośności unie-
możliwiający przejazd kilkudziesię-
ciotonowych ciężarówek załadowa-
nych żwirem. Właściciel żwirowni 
planuje dojazd do żwirowni drogami 
okrężnymi przez wsie Pustkowa Góra 
i Tkaczewska Góra w ilości około 100 
wywrotek dziennie. Gruntowe dro-
gi w tych wsiach są nieutwardzone, 
wąskie i zniszczone. Na utwardze-
nie tych dróg i naprawę gmina prze-
znacza bardzo ograniczone środki 
finansowe. Droga dojazdowa do żwi-

Przez ostatni rok zrealizowała 
pani wiele inicjatyw w swojej 
miejscowości... 

Bardzo się staram spełniać swo-
ją rolę. Przede wszystkim cieszę się, 
że udało się zintegrować mieszkań-
ców, którzy chętnie uczestniczyli we 
wspólnie zorganizowanych spotkaniach 
i wydarzeniach kulturalnych (zarówno 
sołeckich jak i gminnych). Zmobilizo-
waliśmy się, wszystko co było potrzeba 
samodzielnie przygotowaliśmy. Taka 
wspólna aktywność zachęca do podej-
mowania kolejnych działań. Ponadto 
wielu spraw trzeba było też dopilno-
wać, aby były zrobione tak jak powinny, 
chodzi mi tu o przebudowę drogi prze-
chodzącej przez Pełczyska i Chodów. 
W miarę możliwości monitoruję co jest 
jeszcze do zrobienia i staram się to rea-
lizować. Sprawy, które dotyczą tej miej-
scowości, ale jak również całej gminy 
bardzo głęboko leżą mi na sercu. 

Jak ocenia pani zaangażowanie 
mieszkańców w swoje działania?

Wszelkie działania, które podejmu-
ję jako radna, konsultuje z mieszkań-
cami. Otaczają mnie serdeczni ludzie, 
na których wsparcie i pomoc mogę za-
wsze liczyć.

Jednym z pani ostatnich 
przedsięwzięć było postawienie 
krzyża przy szkole w Pełczyskach. 
Skąd ten pomysł? 

To mieszkańcy zobowiązali mnie do 
zajęcia się kwestią postawienia nowego 
krzyża. Starałam się dopilnować, aby 
drzewo było najlepszej jakości i wszyst-
ko było starannie wykonane. We wrześ-
niu ubiegłego roku odbyło się już ofi-
cjalne poświecenie krzyża, w którym 
wzięli udział mieszkańcy wsi Pełczyska 
oraz Ksiądz Janusz Szeremeta. Było to 
dla mnie bardzo ważne przedsięwzię-
cie. W ten sposób udało się nam spełnić 
wolę mieszkanki Pełczysk – Wiesławy 
Śledzińskiej – naszej kochanej nauczy-
cielki, niezwykle życzliwej osoby, która 
przez lata opiekowała się tym krzyżem. 
Dlatego też serdecznie dziękuję wszyst-
kim osobom, które dołożyły „swoją ce-
giełkę” do całego przedsięwzięcia.

Skąd pojawił się pomysł  
na postawienie nowego krzyża 
z figurą Matki Boskiej obok? 

Poprzedni krzyż, również drewnia-
ny stał tu ponad pół wieku. Kiedy miesz-
kańcy zobowiązali mnie do zajęcia się 
nowym krzyżem, konsultowałam z nimi 
wszelkie szczegóły. I tak okazało się, że 
część chciałaby by dalej stał tu krzyż, 
część była za postawieniem kapliczki. 
Stąd powstało to połączenie. W wyko-

naniu figurki pomógł nam nasz rzeź-
biarz ludowy z sąsiedniej wsi Karkosy 
Pan Stanisław Szymczyk. Artysta ten 
zajmuje się tworzeniem rzeźb do muze-
ów i kościołów, a także wykonuje różne 
inne rzeźby na zamówienie. Cieszę się, 
że możemy teraz podziwiać jego talent 
spoglądając na kapliczkę w Pełczyskach. 
Potrzeba było dużo siły i zaangażowa-
nia wielu mieszkańców, aby ta szczytna 
idea odnowienia krzyża, zakończyła 
się pomyślnie. Ładnie podczas uroczy-
stości poświęcenia wspominał o tym, 
były dyrektor szkoły w Pełczyskach, 
w sąsiedztwie której stał krzyż – Pan 
Tadeusz Śledziński: „Trzeba było wło-
żyć wiele wysiłku i determinacji abyśmy 
stanęli przed nowym krzyżem. Stary 
krzyż chronił nas przez 53 lata. Nowy 
będzie również chronił nas przed klę-
skami żywiołowymi, tak jak poprzedni. 
Zatem trzeba dbać o ten krzyż, bo to 
świadczy o naszym chrześcijaństwie 
(…). Nazwiska rodzin, które przyczyniły 
się ofiarą pieniężną, zostaną wmurowa-
ne pod krzyżem, aby po wielu latach, 
kiedy trzeba będzie stawiać nowy, na-
stępne pokolenie wiedziało, że stawiali 
ten krzyż ich dziadkowie i rodzice. Ten 
krzyż będzie drogowskazem w naszym 
niełatwym życiu. Niech nas chroni jak 
ten na Giewoncie.” 

Czym się pani teraz zajmuje?
Istnieją kwestie infrastrukturalne, 

którymi trzeba się zająć. Poza dopil-
nowaniem budowy drogi asfaltowej 
w Pełczyskach, chcę poprawić jakość 
naszych polnych dróg poprzez nawie-
zienie i ich wyprofilowanie. Częścio-
wo zakrzaczenia udało się już usunąć. 
Czynię starania, aby pogłębić rów na 
terenie wsi Chodów, o który większość 
właścicieli należycie nie dba, brak jest 
przepustów i powstało duże zakrzacze-
nie. Mam nadzieję, że za kilka lat wygląd 
naszego terenu zmieni się na korzyść. 
Dlatego też potrzebuję trochę wsparcia 
i zaufania od mieszkańców, bo jedno-
osobowo nie da się nic zrobić. 

Praca radnej to interesujące 
zajęcie?

Bardzo mi się ta praca podoba. Cza-
sami bywa interesująca, ale i wyma-
gająca jak żadne inne zajęcie. Byłam 
i jestem za tym, aby ludziom pomagać. 
Jeżeli coś robię, to tak, żeby z tego były 
pozytywne efekty. 

Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia i determinacji 
w podejmowaniu kolejnych 
inicjatyw.

rozmawiała Joanna Jercha

Na co wydamy gminne pieniądze 

Głos na temat systemu dróg  
w Gminie Parzęczew

stawowych, dotacje dla przedszkoli 
w innych gminach, dowożenie ucz-
niów do szkół, utrzymanie stołówki 
szkolnej, nagrody dla uczniów, utrzy-
manie świetlic szkolnych, podwyżki 
dla nauczycieli.

Plan wydatków na ochronę zdro-
wia ustalono na poziomie 70 500,00 zł, 
natomiast na realizację zadań związa-
nych z pomocą społeczną zaplanowa-
no 1 678 837,04,00 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzi-
ctwa narodowego w 2012 roku Rada 
Gminy przeznaczyła 536 931,86 zł, 
w tym: dotacje podmiotowe dla Fo-
rum Inicjatyw Twórczych i Gminnej 
Biblioteki Publicznej oraz środki sta-
nowiące wkład własny przy realizacji 
projektów: „Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej przy OSP w Parzęczewie” 
oraz „Remont pomieszczeń świet-
licy wiejskiej przy OSP we wsi Or-
ła”, a także wydatki inwestycyjne na 
termomodernizację starej części bu-
dynku Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Śniatowej.

W budżecie na bieżący rok rad-
ni gminy Parzęczew znaleźli także 
środki w kwocie 200 000,00 zł. sta-
nowiące wkład własny przy zaplano-
wanej na ten rok budowie kompleksu 
boisk sportowych w ramach progra-
mu ministerialnego „Moje boisko – 
Orlik 2012”.

Marta Gmerek

Podoba mi się ta praca... 
Rozmowa z Zofią Pielesiak – radną Gminy Wartkowice 
z okręgu: Pełczyska, Chodów

rowni przez w/w wsie nie wykorzy-
stując mostu, wydłuża się o ponad 5 
km i prowadzić będzie przez teren 
przeznaczony w planie przestrzenne-
go zagospodarowania gminy Parzę-
czew na rekreację i wypoczynek dla 
mieszkańców aglomeracji łódzkiej. 
Na terenach tych ma powstać wodny 
zbiornik rekreacyjny z dużą ilością 
działek letniskowych. Jeżeli żwirow-
nia ma zaistnieć to jedynie słusznym 
rozwiązaniem jest wcześniejsze wy-
budowanie nowego lub remont sta-
rego mostu na rzece Bzurze, znaj-
dującego się w odległości 200m od 
żwirowni. Gruntowe drogi we wsiach 
Tkaczewska Góra i Pustkowa Góra 
są bardzo zniszczone przez ciężkie 
pojazdy wywożące drzewo z wyci-
nek lasów Grotnickich. Właściwym 
rozwiązaniem byłoby więc jak naj-
szybsze naprawienie drogi do Łodzi 
i Zgierza, o której mowa na wstępie 
oraz budowa nowego mostu. Rozwią-
załoby to problem komunikacji dro-
gowej w południowej części gminy 
Parzęczew.

W kosztach tych robót drogowych 
winny partycypować lasy państwowe, 
użytkownicy żwirowni oraz miesz-
kańcy, co przy wsparciu środków unij-
nych dałoby pożądane efekty.

Dlatego zwracamy się z uprzej-
mą prośbą o pilne rozważenie przed-
stawionego problemu i odpowied-
nie skorygowanie planu przebudowy 
dróg w Gminie Parzęczew.

Emil Wójcicki  
– mieszkaniec wsi Tkaczewska Góra

Uroczystość 
poświęcenia krzyża  

w Pełczyskach 
25.09.2011



luty 2012 3Łęczyca  •  Parzęczew  •  Wartkowice

Część I

Minął właśnie styczeń. Miesiąc, 
który w historii naszej Ojczyzny za-
pisał się tragicznym zrywem do wol-
ności naszego narodu uciemiężonego 
niewolą. Był to już trzeci z kolei zryw 
po Powstaniu Kościuszkowskim i Li-
stopadowym, przedzielonych epopeją 
napoleońską i jak tamte, zakończony 
okrutnym jego stłumieniem. Ale gdyby 
Polacy już od rozbiorów pogodzili się 
z tragicznym losem, jaki zgotowała im 
historia i nie podrywali się do walki 
o wolność czy odrodziłaby się Polska 
w 1918 r. i czy żylibyśmy dzisiaj w kra-
ju niepodległym? Tamto powstanie, 
chociaż utopione przez rosyjskiego 
zaborcę we krwi, było etapem drogi do 
wolnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta droga walk powstańczych 
prowadziła także przez nasze ziemie 
i pragnę Czytelnikom przypomnieć ją 
oraz przybliżyć. Teraz, gdy za oknami 
słota lub śnieżyca, na łamach „Do Rze-
czy”. Kiedy nastanie wiosna i lato na 
turystycznym szlaku, pieszym, rowe-
rowym, motocyklowym czy samocho-
dowym, w zależności od kondycji lub 
posiadanego środka lokomocji. Szlak 
ten zaczniemy od Ozorkowa a zakoń-
czymy w Parzęczewie.

Ozorków 
Miasto chociaż nie było miejscem 

nawet potyczki, zapisało się znaczą-
co i tragicznie w przebiegu powstań-

czych działań, które przecież nie tyl-
ko polegały na walce orężnej. Udział 
w nich wyraża się liczbą 76 powstań-
ców wywodzących się z samego tylko 
środowiska rzemieślniczo – robotni-
czego, co stawia Ozorków wśród miast 
okręgu łódzkiego na trzecim miejscu 
po znacznie większej Łodzi i Zgierzu. 
Połowa z uczestników Powstania wal-

czyła w polu, w oddziałach bojowych, 
23 w konspiracyjnych organizacjach 
cywilnych, 6 w żandarmerii narodowej 
i 1 jako poborca podatku narodowe-
go. Trzeba bowiem wiedzieć, że pod-
ziemny, powstańczy Rząd Narodowy 
funkcjonował w prawie pełnej struk-
turze administracyjnej, wyznaczając 
m. in. naczelników cywilnych i wojsko-

Jest rok 1948, wieś Tkaczewska Góra, 
jako poniemiecka, nie ma ani krzyża 
ani kapliczki. Jeden z mieszkańców, 
pan Jan Romański, samodzielnie wy-
konuje krzyż, który zostaje ustawiony 
we wsi, na rozstaju dróg. Krzyż ogro-
dzony został drewnianym płotkiem. 
Przez długie lata o krzyż dbali miesz-
kańcy wsi – zrywali w pobliskim lesie 
świerk, borówki, wieczorami wspól-
nie przygotowywali bibułowe kwia-
ty, aby w maju zrobić z nich piękną 
koronę i ustroić krzyż. Zawsze wokół 
krzyża były kolorowe, świeże kwia-
ty, o co dbali Państwo Wojtczakowie. 
Przez wiele lat panie: Janina Wojtczak 
i Jadwiga Syndyk doglądały i pielęgno-
wały miejsce wokół krzyża. Krzyż był 
systematycznie malowany, odnawia-
ny, dwukrotnie skracany, gdyż drewno 
od dołu murszało. 

Wiele o jego historii wiedzą 
i wspominają byłe mieszkanki Tka-
czewskiej Góry: pani Janina Romańska 
(synowa Jana Romańskiego) obec-
nie mieszkająca w Zgierzu, pani Ma-
rianna Kurowska zamieszkała w Ło-

dzi i mieszkająca we wsi Pani Janina 
Wojtczak. Krzyż towarzyszył miesz-
kańcom wsi przez wiele lat. Każde-
go roku w maju wokół niego groma-
dzili się mieszkańcy i śpiewali litanię 
i pieśni do Matki Bożej, a najpiękniej, 
jak wspomina pani Janina Romańska, 
śpiewała Salomea Biesiada, obecnie 
mieszkanka wsi Orła. 

Pomysłem ks. Proboszcza Toma-
sza Ewertowskiego było, aby każda 
wieś przynależąca do parafii miała 
swoją kapliczkę. Parafianie wyrazili 
chęć pomocy i w miejscach starych, 
podupadających kapliczek zaczęły 
powstawać nowe lub odnowione. 
W 2009 r. rozpoczęliśmy budowę 
naszej kapliczki w miejscu przy-
drożnego krzyża. Dzięki wspólnym 
staraniom mieszkańców i ich pracy 
oraz pieniężnym datkom mogła sta-
nąć nowa, murowana kapliczka. Do 
wybudowania kapliczki w obecnym 
kształcie przyczyniło się wielu miesz-
kańców naszej wioski. Pan Kazimierz 
Maj, przewodniczący Rady Parafialnej 
czuwał nad sprawami organizacyjny-
mi, pani Janina Wojtczak była skarbni-
kiem, i Pan Krzysztof Kurowski, który 
był głównym wykonawcą. Staranność 
wykonania świadczy o tym, jak wie-
le swojego wolnego czasu poświęcił 
tej realizacji. Z nie całkiem jeszcze 
wykończonej kapliczki wyruszyliśmy 
pieszo na Pasterkę. W tę grudniową 
noc dziękowaliśmy i cieszyliśmy się 
ze wspólnego dzieła, chociaż tak na-
prawdę motorem prac i postępów był 
ks. Tomasz. W lipcu 2011 roku uroczy-
stego poświęcenia dokonał ks. Biskup 

W krzyżu nauka…

Szlakiem powstańczych walk z 1863 r.

Ireneusz Pękalski. Mieszkańcy wsi, 
w porozumieniu z ks. Proboszczem, 
uhonorowali fundatora pierwszego 
krzyża i na ścianie nowej kapliczki 
umieścili tabliczkę z informacją o Ja-
nie Romańskim. 

Cieszyliśmy się z nowej kapliczki, 
lecz żal i wspomnienia związane ze 
starym krzyżem skłonił nas do pomy-
słu zachowania drewnianego krzyża 
i ustawienia go w nowym miejscu. 
Po odnowieniu i zakonserwowaniu 
krzyż został umieszczony pod lasem 
na tle łąk, brzóz i sosen. 16 paździer-
nika 2011r. miało miejsce uroczyste 
poświęcenie krzyża przez nowego ks. 
Proboszcza Mirosława Skrzydło z pa-
rafii Grotniki. Podczas uroczystości 
byli obecni mieszkańcy wsi Tkaczew-
ska Góra. Pani Janina Romańska, któ-
rej teść był fundatorem tego krzyża 
przypomniała jego historię. Po po-
święceniu spotkaliśmy się z ks. Pro-
boszczem i rozmawialiśmy o naszej 
przeszłości i przyszłości. 

Tak jak dawniej, przy krzyżu sta-
wiamy kwiaty, znicze, modlimy się. 
Pieśń, która zabrzmiała podczas 
poświęcenia „w krzyżu cierpienie, 
w krzyżu zbawienie, w krzyżu miło-
ści nauka” w szczególny sposób podsu-
mowała historię krzyża. Historię pełną 
przywiązania do obyczajów i więzi po-
między kolejnymi pokoleniami, histo-
rię, która pokazuje jak dbanie o miej-
sca kultu jednoczy lokalną społeczność 
w szacunku do tradycji i przeszłości 
oraz ludzi, którzy ją tworzyli.

Małgorzata Synowiec

wych w województwach, powiatach 
i miastach. W Ozorkowie cywilnymi 
naczelnikami kolejno byli: Henryk 
Penther, Julian Trojanowski i Lucjan 
Milewski.

W ramach działań represyjnych 
z ozorkowskich powstańców 15 zo-
stało skazanych przez carskie sądy na 
dozór policyjny, 6 na więzienie, 16 na 
przymusowe wcielenie do rosyjskiego 
wojska, 12 na zesłanie do rot aresztan-
ckich, 4 do Rosji na osiedlenie, 8 na 
zesłanie na Sybir, 6 na katorgę do 15 
lat, 1 na katorgę powyżej 15 lat i 1 na 
karę śmierci. Wyrok przez powieszenie 
wykonano publicznie w dniu 10 lutego 
1864 r. (obecnie plac Jana Pawła II) na 
komendancie miejscowej Żandarmerii 
Narodowej, 23-letnim szewcu, Waw-
rzyńcu Jeziorskim. Tablica na murze 
biura PTTK upamiętnia to tragiczne 
wydarzenie, które według naocznego 
świadka (dziadka Stefana Rosiaka, au-
tora artykułu zamieszczonego w „Zie-
mi Łęczyckiej”) przebiegało następu-
jąco: „Gdzieś koło godziny jedenastej 
wyruszył ponury orszak. Otoczony 
wokół uzbrojonymi żołnierzami szedł 
On. W ciemnej świtce mieszczańskiej, 
w kaszkiecie, z jedwabną chustką na 
szyi, szedł dumnie trzymając głowę 
do góry, nie jak skazaniec ale jak wódz 
zwycięski, prowadzony w triumfalnym 
pochodzie. Spojrzeniem żegnał się 
z miasteczkiem, gdzie przeżywał swą 
młodość, gdzie przeżywał swą miłość 
do ukochanej kobiety, miłość do ojczy-
zny. (...) Cisza trwała, werble raz jeszcze 
uderzyły i zamilkły. W tym momencie 
wystąpił prokurator sądowy i głosem 
dziwnie ostrym, w języku obcym dla 
zebranych czytał przewiny skazańca 
i sentencję wyroku. Kiedy zakończył, 
do skazańca podszedł kat, chcąc mu na 
głowę zarzucić kaptur płócienny. Ten 
odsunął go lekko i ostatnim, szybkim 
ruchem ściągnął z szyi jedwabną chust-
kę i rzucił ją w tłum. W tym momencie 
zabrzmiały znowu werble, które biły 
z zaciętością taką, jak gdyby wyrażały 
nienawiść ludu asystującego przy eg-
zekucji. Kat w tym momencie zarzu-
cił na szyję skazańca zwieszający się 
z szubienicy stryczek, a jego pomoc-
nik wybił mu spod nóg deski – ciało 
zawisło w powietrzu. Tłum rzucił się 
na kolana, a z piersi wyrwał się szloch, 

a po chwili poprzez odgłos bijących 
werbli przebijały się słowa litanii za 
konającego i słowa przepełnione mi-
łością do umierającego i nienawiścią 
do wroga.”

Zelgoszcz (3,7 km)
Razinów – dawna nazwa wsi leżą-

cej na północ od drogi Ozorków – Pa-
rzęczew, obecnie wchodząca w skład 
sołectwa Zelgoszcz. W pobliżu wsi 
w dniu 27 października 1863 r. po-
wstańczy oddział jazdy Brzesko-ku-
jawskiej pod dowództwem rotmistrza 
Okuniewskiego został zaatakowany 
przez wojsko rosyjskie. Polacy w licz-
bie 80 – 100 jeźdźców, nie mając szans 
sprostania przeszło pięciokrotnie sil-
niejszemu nieprzyjacielowi w sile 2 rot 
piechoty i sotni kozaków, szybko się 
wycofali. Kiedy sotnia kozacka pozo-
stawiwszy za sobą piechotę rzuciła się 
w pościg za powstańcami i oddaliła się 
od niej na taką odległość, że ta nie mo-
gła jej wesprzeć ogniem karabinowym, 
oddział Okuniewskiego zatrzymał się, 
zawrócił i natarł na kozaków. Szarżą 
przy bardziej teraz wyrównanych si-
łach oddział powstańczej jazdy zmusił 
sotnię do ucieczki. W starciu zginęło 3 
kozaków. Oddział rtm. Okuniewskiego 
spod Rózina pomaszerował w kierun-
ku przepraw przez Wartę w rejonie 
Wilanowa. 

Julianki – Mikołajew  
– Nowa Jerozolima (7,7 km)
Na końcu wsi Mikołajew, a po-

czątku przysiółka Nowa Jerozolima, 
przy skrzyżowaniu z drogą Radzi-
bórz – Ignacew Parzęczewski stała 
niegdyś karczma. Ponieważ jej właś-
ciciel Józef Pawlak był zaangażowany 
w działalność konspiracyjną Powstania 
Styczniowego, karczma ta stała się dla 
powstańców nie wzbudzającym podej-
rzeń punktem kontaktowym do wymia-
ny tajnych informacji, jak też miejscem 
ich postojów i popasów. Prawdopo-
dobnie, gdy doszło do walk o nieko-
rzystnym przebiegu dla powstańców 
pod niedalekim Dalikowem, w obawie 
przed utratą kasy powstańczej posta-
nowiono ją przewieźć do Nowej Jerozo-
limy i zostawić na przechowanie u Jó-
zefa Pawlaka. Kasa ta zwana później 
powstańczym skarbem składająca się 
z kosztowności i rubli zamknięta pew-
nie w kuferku została przed ścigający-
mi kozakami wrzucona do gnojowiska 
na podwórzu, a potem przez karczma-
rza zakopana pod podłogą w alkierzu 
karczmy. Tam przetrwała do 1892 r., 
kiedy to Józef Pawlak z żoną Elżbietą 
przekazali ją ówczesnemu proboszczo-
wi Franciszkowi Marcinkowskiemu na 
rzecz kościoła parafialnego w Parzę-
czewie. W 2002 r. w miejscu, gdzie stała 
karczma, zbudowano wspólnym wysił-
kiem parafian Grotę Wdzięczności za 
powstańczy skarb. Grota zbudowana 
z kamieni polnych spojonych zapra-
wą cementową i zwieńczona krzyżem 
mieści w głębi figurę Matki Bożej Nie-
pokalanej, stojącej na cokole z tablicą 
inskrypcyjną zaczynającą się od sów 
„Matce Najświętszej z podziękowa-
niem za łaskę i dar skarbu powstań-
czego z 1863 r….”

Stanisław Frątczak
sekcja kolarska „Szwadron”

Druga część tekstu w następnym nu-
merze „Do Rzeczy”
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W ferie zimowe, jak co roku, Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie 
zaprosiło chętne dzieci z terenu Gminy Parzęczew do udziału w półkolo-
niach. Z oferty skorzystało 50 dzieci. Jak zwykle było wiele atrakcji:  
kino, basen, lodowisko, sala zabaw, mobilne Planetarium, Muzeum  
Bajek w Studio Se-Ma-For a także zabawy grami planszowymi, zajęcia 
plastyczne i muzyczne, konkursy. 

Półkolonie z FIT

1. W Muzeum Bajki   
    z ulubionym bohaterem
2. W sali zabaw w Zgierzu
3. W Studio Se-Ma-For w Łodzi
4. Na ozorkowskim basenie
5. Przed wejściem do mobilnego  
    Planetarium
6. W sali FIT – zabawa grami  
    planszowymi
7. Na zgierskim lodowisku

1

2

3

4

5

6

7
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Nowa „ustawa żłobkowa” obo-
wiązuje od kwietnia 2011 r. Jej prze-
pisy regulują zasady organizowania 
i funkcjonowania opieki nad dziećmi 
najmłodszymi. Opieka nad dziećmi do 
lat 3 może być organizowana w formie 
żłobka lub klubu dziecięcego, a także 
sprawowana przez dziennego opie-
kuna oraz nianię. Ustawie towarzyszy 
Resortowy Program „Maluch”. Pogram, 
będący propozycją Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, ma w praktyczny 
sposób pomóc w tworzeniu i adaptacji 
zróżnicowanych instytucji opiekuń-
czo-edukacyjnych dla najmłodszych, 
a tym samym rozwiązać problem braku 
miejsc w polskich żłobkach.

Na realizację programu „Maluch” 
w latach 2011-2013 MPiPS chce prze-
znaczyć 190 mln zł. W roku 2011 roz-
dysponowano środki w wysokości ok. 
20 mln zł. Tegoroczny konkurs ogło-
szono 20 lutego. O dofinansowanie 
mogą się ubiegać jednostki samorzą-
du terytorialnego szczebla gminne-
go. Dofinansowanie dotyczy nie tylko 
żłobków, ale również klubów dziecię-
cych i opiekunów dziennych. Poziom 
dofinansowania wynosi od 40% do 
70% i obejmuje:
1. wyposażenie albo doposażenie 

pomieszczeń, w których sprawo-
wana będzie opieka nad małymi 
dziećmi,

2. adaptacja istniejących budynków 
z przeznaczeniem na organizację 
i funkcjonowanie nowych miejsc 
opieki nad małymi dziećmi,

3. budowa lub zakup nowych bu-
dynków z przeznaczeniem na or-
ganizację i funkcjonowanie no-
wych miejsc opieki nad małymi 
dziećmi.
Środki na otwarcie placówki opie-

kuńczo-edukacyjnej dla najmłodszych 
można również pozyskać w ramach 
Priorytetu I Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspie-
ranie rozwiązań na rzecz godzenia 
życia zawodowego i rodzinnego. Dzia-

łanie dotyczy osób pozostających bez 
zatrudnienia będących rodzicem lub 
opiekunem prawnym dziecka w wieku 
do lat 3 lub przebywających na urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym 
oraz planujących powrót na rynek 
pracy, a także pracodawców. Wniosko-
dawcami mogą być wszystkie podmio-
ty – z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą lub oświatową 
na podstawie przepisów odrębnych). 
Wkład własny wynosi 15% wartości 
projektu. Konkurs został ogłoszony 
20 lutego 2012 r. W ramach Działa-
nia 1.5 można sfinansować: wsparcie 
tworzenia i funkcjonowania żłobków 
i klubów dziecięcych, w tym pokrycie 
kosztów opieki na dzieckiem w wie-
ku do lat 3; wsparcie usług świad-
czonych przez dziennego opiekuna 
oraz organizowanie kampanii infor-
macyjno-promocyjnych, prowadze-
nie działalności informacyjno-dorad-
czej w obszarze równego dostępu do 
zatrudnienia.

Również działalność przedszko-
li może być finansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach PO KL Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych  
i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniej-
szanie nierówności w stopniu upo-
wszechnienia edukacji przed szkolnej. 

Zgodnie z zapisami Planu działa-
nia PO KL w województwie łódzkim 
na rok 2012, do realizacji w ramach 
konkursu, przewidziane są następu-
jące typy projektów:
– tworzenie przedszkoli (w tym 

również uruchamianie innych 
form wychowania przedszkol-
nego w 30% gmin z terenu wo-
jewództwa o najniższym w skali 
regionu stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej),

– wsparcie istniejących przedszkoli 
(w tym również funkcjonujących 

Jak pozyskać środki  
na otwarcie żłobka, przedszkola?

innych form wychowania przed-
szkolnego), przyczyniające się do 
zwiększenia liczby dzieci uczest-
niczących w wychowani przed-
szkolnym, poprzez wygenero-
wanie dodatkowych miejsc dla 
dzieci w danym ośrodku przed-
szkolnym. 
Kryteria strategiczne wyboru 

projektu:
1. projekt jest komplementarny z in-

westycjami zrealizowanymi, rea-
lizowanymi lub planowanymi do 
realizacji, współfinansowanymi 
ze źródeł wspólnotowych innych 
niż EFS;

2. projekt zakłada tworzenie oddzia-
łu (-ów) integracyjnego w ramach 
nowopowstałej lub istniejącej pla-
cówki wychowania przedszkolne-
go, ale również tworzenie nowych 
placówek specjalnych lub nowych 
oddziałów w ramach istniejących 
placówek specjalnych;

3. projekt zakładający wsparcie ist-
niejących ośrodków wychowania 
przedszkolnego obejmuje wyłącz-
nie ośrodki, które do tej pory nie 
otrzymały dofinansowania ze 
środków w ramach Poddziałania 
9.1.1 PO KL;

4. projekt jest realizowany na obsza-
rze gmin znajdujących się wśród 
30% gmin o najniższym wskaź-
niku upowszechniania edukacji 
przedszkolnej w województwie 
łódzkim.
Planowany termin ogłoszenia 

konkursu – I kwartał 2012r. 

Renata Jesionowska-Zawadzka

Uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Leźnicy Małej weszli 
w Nowy Rok w wesołych nastrojach. 
W styczniu w tutejszej placówce od-
były się dwie imprezy: zabawa choin-
kowa oraz uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. 

Organizowanie „choinki szkolnej” 
to już w tej szkole wieloletnia trady-
cja. Na ten dzień, który w tym roku 
przypadł 5 stycznia 2012 roku, czekali 
z niecierpliwością nie tylko uczniowie, 
ale także rodzice i nauczyciele. Dzieci 
przygotowane przez nauczycielki Mag-
dalenę Galant i Joannę Sierakowską 
zaprezentowały nowoczesną insce-
nizację pt. „Zabawa w Jasełka”. Wier-
szowane teksty związane ze Świętami 
Bożego Narodzenia recytowane przez 
uczniów, w połączeniu z humorem 
szkolnym wywołały wiele uśmiechów 
na twarzach zebranych gości. Kolędy 
śpiewane przy akompaniamencie na-
uczyciela Krzysztofa Tomczyka oraz 
uzdolnionych uczniów wprowadziły 
zebranych w uroczysty nastrój. Kolej-
ny punkt imprezy stanowiła zabawa 
szkolna, na której gościem specjalnym 
był Święty Mikołaj rozdający słodycze 
przygotowane przez rodziców. W trak-
cie zabawy została również zorganizo-
wana zbiórka pieniędzy na rzecz XIX 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Szef łęczyckiego sztabu i pre-

Szkolne imprezy 
w Leźnicy Małej

zes PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczy-
cy pan Paweł Czarnecki kwestował 
z puszką, rozdając darczyńcom sym-
boliczne czerwone serduszka. Wszy-
scy zebrani byli dumni, że bawiąc się 
mogą pomagać oraz że gminny finał tej 
akcji rozpoczął się właśnie w Szkole 
Podstawowej w Leźnicy Małej.

Kolejnym powodem do uroczyste-
go spotkania się uczniów ze swoimi 
bliskimi było obchodzone w szkole 
20 stycznia 2012 roku święto Babci 
i Dziadka. Kultywowanie tej trady-
cji to wyrażenie miłości i szacunku 
dla swoich najbliższych. Dzieci z od-
działu przedszkolnego pod opieką 
nauczycielki Agnieszki Poniszewskiej 
przygotowały inscenizację z okazji 
tego święta. Maluchy pięknie recy-
towały wierszyki, śpiewały i tańczy-
ły. Odśpiewanie przez dzieci „Sto lat” 
oraz rozdanie drobnych upominków 
wywołało wiele wzruszeń i radości. 
Atrakcję imprezy stanowił występ ze-
społu folklorystycznego „Świniczanki” 
ze Świnic Warckich. Piękne regionalne 
stroje występujących oraz piosenki 
ludowe śpiewane z humorem wywo-
łały poruszenie wśród oglądających. 
Wszyscy uczestnicy szkolnych imprez 
zgodnie życzyli sobie powtórzenia ich 
znowu za rok.

Magdalena Galant

W polskich kalendarzach zapisy: 
„Dzień Babci” i „Dzień Dziadka” zna-
lazły się co prawda dopiero w latach 
60 i 70 XX wieku, niemniej miłość 
i szacunek okazujemy dziadkom od 
zawsze. Również maluchy z Punktu 
Przedszkolnego w Parzęczewie przy-
gotowały z tej okazji „małe co nieco”, 
aby w sposób szczególny wyrazić to, 
co do nich czują. 30 stycznia 2012r. do 
przedszkola w Parzęczewie przybyły 
ukochane babcie i dziadkowie. Zapro-
szonych gości w przedszkolu powitał 
Wójt Gminy Parzęczew Ryszard No-
wakowski składając najserdeczniejsze 
życzenia z tej okazji. Następnie pięknie 
wystrojone przedszkolaki zaprezento-
wały swoje programy recytatorsko-
wokalno-taneczne.

Dzieci własnoręcznie wykonanymi 
koszyczkami podziękowały babciom 
i dziadkom za opiekę, opowiadanie 
bajek, śpiewanie kołysanek oraz przy-
tulanie i pocieszanie, kiedy mają zły 
humor. Dziadkowie w trakcie wystę-
pów gorąco oklaskiwali wnuczęta, ser-
ca rozpierała im duma, a niejednemu 
z nich zakręciła się łza w oku. Następ-
nie seniorzy rodu zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców i panie nauczycielki. 
Wszyscy razem w ciepłej i rodzinnej 
atmosferze świętowali ten niezwykły 
dzień. – To moje pierwsze obchody Dnia 
Babci w przedszkolu z moją ukochaną 
wnusią – nie potrafiła ukryć swoich 

Dzień Babci i Dziadka  
w parzęczewskim przedszkolu

emocji jedna z babć – Nie spodziewa-
łam się, że takie uroczystości dają aż 
tyle radości.

„Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach PO Kapitał Ludzki

W trakcie poczęstunku przed-
szkolny wodzirej Maciej Janecki za-
prosił wszystkich gości do wspólnej 
zabawy. Śmiechu i radości nie było 
końca, a ten dzień z pewnością za-
padnie w pamięci wszystkim bab-
ciom i dziadkom oraz ich ukochanym 
wnuczętom. 

Sylwia Szymańska-Galon 

Fundacja Komeńskiego  
we współpracy z Nutricia Polska Sp. z o. o.  

zaprasza do udziału w programie  
„Od serca dla dziecka”.

Zachęcamy do utworzenia Grupy Zabawowej w Waszej miejscowości.  
Grupa Zabawowa to systematyczne spotkania rodziców i dzieci od 6 mie-
siąca do 3 roku życia, wspierające rozwój dzieci i rozwijające umiejętności 
wychowawcze rodziców.  Grupy Zabawowe organizowane są w miejscach, 
gdzie dzieci mogą bawić się bezpiecznie – w domu rodzinnym, świetlicy 
wiejskiej, salce parafialnej, siedzibie organizacji pozarządowej, remizie 
strażackiej, domu kultury czy bibliotece.

Jakie wsparcie od nas otrzymasz?

– Przeprowadzimy bezpłatne seminarium w Twojej okolicy: „Dlaczego 
warto zadbać o rozwój małego dziecka i jak to robić?”, przeznaczone 
dla rodziców, pracowników urzędu gminy i praktyków;

– Zapewnimy darmowe, 10-cio godzinne szkolenie „Zabawa jako pod-
stawowa aktywność dziecka” dla wszystkich zainteresowanych osób,

– Przygotujemy „Pakiet startowy” zawierający materiały i zabawki edu-
kacyjne do prowadzenia aktywnych i ciekawych zajęć z dziećmi,

– Dostarczymy bezpłatne materiały informacyjne i edukacyjne,
– Dodatkowo oferujemy wsparcie w napisaniu wniosku o dofinansowa-

nie projektu dotyczącego opieki i edukacji w wieku do 3 lat.

Zgłoszenia do programu „Od serca do dziecka” przyjmuje  
oraz dodatkowych informacji udziela Maria Kozak (kozak@frd.org.pl,  

tel. 22 881 15 80). Więcej informacji na stronie internetowej  
www.frd.org.pl
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Maria Cieślak – prezes Stowarzy-
szenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej, która 
jest pomysłodawczynią pokazu powi-
tała licznie przybyłych gości mottem: 
Sens życia polega na tym, aby cieszyć 
się z niego i czynić go piękniejszym 
dla każdej ludzkiej istoty. W związku 
z tym, że pokaz odbywał się już po raz 
dziesiąty, a zainteresowanie nim nie 
słabnie, zadała, retoryczne właściwie, 
pytania dotyczące działalności kobiet 
w regionie łęczyckim: czy kultywowa-
nie tradycji, ocalanie od zapomnienia 
dawnych obrzędów, to jest kultura, 
jakiej potrzebujemy, czy priorytetem 
powinno być dbanie o równy dostęp 
do kultury, bez względu na pochodze-
nie, zasobność portfela, czy miejsce 
zamieszkania. Pani prezes stwierdziła, 

że na pewno wszyscy potrzebujemy 
kultury budującej więzi społeczne.

Pewne jest, że w tym względzie 
pokaz spełnił swoje zadanie. Uczestni-
czyły w nim twórczynie z terenu gmin 
powiatu łęczyckiego. Demonstrowały 
swoje umiejętności, talenty, zaintere-
sowania. Można było podziwiać wyro-
by szydełkowe – od pięknych serwe-
tek po pomysłowe ozdoby choinkowe. 
Zadziwiała zwiedzających malowana 
ręcznie ceramika z motywami łęczy-
ckimi (Tum, zamek łęczycki, Boruta), 
kwiatowymi i bożenarodzeniowymi. 
Były wyroby wikliniarskie, pomysło-
we karty świąteczne i okolicznościo-
we, a także obrazy precyzyjnie haftem 
malowane. Prace wymagały wiele sta-
ranności i cierpliwości. Autorki wy-
mieniały doświadczenia, niektórzy 
zwiedzający przypominali sobie za-
pewne czasy, kiedy to w każdej ro-
dzinie ktoś wyrabiał podobne „dzie-
ła”. Podejrzewam, że niektóre z osób 
zwiedzających wróciwszy do domu 
podjęły próby pracy z szydełkiem albo 
igłą. Być może odkryją w sobie arty-

styczne zdolności i w przyszłorocz-
nym pokazie zademonstrują swoje 
wyroby.

Ciekawym dopełnieniem tej no-
worocznej imprezy był występ zespo-
łu obrzędowego Wilijorze wspierane-
go przez Marysie i Jaśki z Łyncyckigo. 
Wilijorze to prastary obrządek ludo-
wy częściowo kontynuowany rów-
nież dzisiaj przez mieszkańców nie-
których wsi naszego regionu (Topola 
Katowa, Krzepocin, Wichrów, Janków) 
w Wigilię Bożego Narodzenia. W daw-
nej Polsce Wilijorze odwiedzali do-
my gospodarzy od Wigilii przez cały 
okres świąteczny (aż do Trzech Kró-
li), przedstawiając sceny z życia ro-
dziny świętej i składając życzenia na 
nadchodzący rok. – Uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Wilczkowicach zebrali 
i opracowali teksty, które prezentu-
ją Wilijorze. Przygotowali scenariusz 
obrzędu, odpowiednie stroje oraz re-
kwizyty. Cieszę się, że kolejny ludowy 
zwyczaj został wydobyty z mroków za-
pomnienia – mówi Łucja Marciniak – 
realizatorka projektu Wilijorze. Szkol-
ny zespół folklorystyczny Marysie 
i Jaśki z Łyncyckigo, przygotował nato-
miast, specjalnie na tę okazję, ludową 
kolędę okolic Łęczycy pod tytułem,,A 
wczora z wieczora” oraz inne kolędy, 
które połączone z prezentowanym ob-
rzędem tworzyły ciekawą i oryginalną 
inscenizację bożonarodzeniową. Pod-
czas imprezy wystąpił także zespół 
„Świniczanki”, który zaprezentował 
widowisko słowno-muzyczne pt. „Ob-
rzędy Święta Trzech Króli”. Prócz pro-
pozycji artystycznych, było także coś 
„dla ciała” – panie ze Stowarzyszenia 
Kobiet Ziemi Łęczyckiej przygotowały 
dla uczestników pokazu i zwiedzają-
cych ciasta i pierniczki.

Zofia Dziwisz

W dniu 6 stycznia świetlica wiej-
ska w Lubieniu była miejscem szcze-
gólnego wydarzenia. Druhny z Ochot-
niczej Straży Pożarnej przygotowały 
spotkanie opłatkowe, na które za-
proszeni zostali seniorzy z Lubienia. 
Nie wszyscy się stawili, jak to bywa 
w okresie świątecznym, część osób 
wyjechała do rodziny, niektórzy z po-
wodu choroby musieli pozostać w do-
mach, w rezultacie przybyło się 38 
osób. Na pomysł spotkania wpadła 
pani Ewa Domańska, ideę tę z ocho-
tą podchwyciła pani sołtys Jadwiga 
Kamińska i pozostałe druhny. Druho-
wie strażacy pomogli organizacyjnie, 
a pan Marek Jakubowski częściowo 
sponsorował koszt imprezy. W przed-
dzień panie do wieczora przygoto-
wywały potrawy wigilijne i piekły 
ciasta wkładając w to wiele wysiłku 
i pomysłowości. 

Impreza miała charakter zamknię-
ty i była przeznaczona wyłącznie dla 
mieszkańców Lubienia. Jedynym za-
proszonym gościem z zewnątrz był 
Ks. Sławomir Sobierajski – dziekan 
Łęczycki. Spotkanie rozpoczęło się 
w dużej sali OSP, po powitaniu podzie-
leniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, 
goście zostali zaproszeni do świetlicy 
wiejskiej. Piec kaflowy nie tylko ładnie 
wyglądał ale i grzał, stoły uginały się 
od potraw typowo wigilijnych. Ksiądz 
dziekan grając na akordeonie zainto-

Kto nie był, niech żałuje – tak moż-
na streścić spotkanie opłatkowe dla 
mieszkańców sołectwa zorganizowa-
ne przez sołtysa i Radę Sołecką w dniu 
28 grudnia 2011 r. w Szkole Podsta-
wowej w Chociszewie.

Oprócz zacnych gości w osobach: 
Proboszcza naszej Parafii ks. Jerzego 
Serwika, Wikariusza ks. Bartłomieja 
Franczaka, Wójta Gminy Parzęczew 
Ryszarda Nowakowskiego, dyrekto-
ra szkoły – Krzysztofa Pyciarza oraz 
radnego Jerzego Kacperka na spot-

Gospodynie artystki
Po raz dziesiąty w Domu Kultury w Łęczycy 
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej zorga-
ni zowało Przegląd Twórczości Artystycznej 
Gospodyń. Były obrazy, hafty, ręcznie malowa-
na ceramika, prace szydełkowe i wyroby 
wikliniarskie.

Sami swoi  
czyli spotkanie opłatkowe 

w Lubieniu

nował kolędę, którą pozostali zaczęli 
śpiewać, rozbłysła choinka, zrobiło 
się niezwykle miło i swojsko. Toczy-
ły się rozmowy, snuto wspomnienia, 
podziwiając nową świetlicę, którą 
nie wszyscy z seniorów mieli okazję 
wcześniej widzieć. Smakowano po-
trawy wigilijne, wychwalając talenty 
druhen. O tym, że było sympatycznie 
świadczy fakt, że ostatni goście wy-
szli ok 22-ej.

 Tak oto efektywnie wykorzysty-
wana jest świetlica wiejska w Lubie-

niu. Spotkanie opłatkowe dla seniorów 
pozytywnie świadczy o mieszkańcach 
tej wsi, pomysłowości, pracowitości 
i życzliwości druhen i druhów OSP. 
Życie składa się również z drobnych 
radości, a największa przyjemność to 
zrobić przyjemność innym. W prak-
tyce zastosowano zasadę miłości 
bliźniego. Druhny obiecały, że takie 
spotkania będą organizowane w ko-
lejnych latach. 

Zofia Dziwisz

Spotkanie opłatkowe  
sołectwa Chociszew

kanie licznie przybyli mieszkańcy 
sołectwa.

Piękny i tematyczny wystrój sa-
li, udekorowane i suto zastawione 
stoły (smakołykami przyniesionymi 
przez uczestników spotkania), do-
dały odświętnego nastroju. Wszyst-
kich przybyłych w imieniu swoim 
i Rady Sołeckiej przywitał sołtys – 
Bogdan Wydrzyński, następnie głos 
zabrał Wójt, po czym prowadzenie 
spotkania przejął ks. Jerzy Serwik. 
Wszyscy złożyli sobie życzenia, ła-

miąc się przywiezionym przez księ-
dza opłatkiem. 

Opowieści naszego Proboszcza 
przeniosły nas wszystkich w świą-
teczny i radosny nastrój. Przeplatane 
były gromko śpiewanymi kolędami. 
Takiego chóru mógłby nam poza-
zdrościć niejeden profesjonalny ze-
spół. Każdy, kto chciał mógł podzielić 
się swoimi wspomnieniami z dzieciń-
stwa, wierszykami, piosenkami czy 
odmawianym w dzieciństwie pacie-
rzem. Chętnych nie brakowało. Przy 
wspólnym śpiewie, wesołych opo-
wieściach, śmiechu, zajadaniu sma-
kołyków, kawie i herbacie wieczór 
bardzo szybko upłynął.

Wszystkim to spotkanie bardzo 
przypadło do serca i już liczą na 
następne.

Było to pierwsze, ale mam nadzie-
ję, nie ostatnie spotkanie mieszkańców 
naszego Sołectwa. Pozwólcie, że raz 
jeszcze podziękuję wszystkim, któ-
rzy pomogli w zorganizowaniu tego 
spotkania. Szczególne podziękowania 
składam dyrektorowi szkoły, paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich i pracowni-
com szkoły. Dziękuję także wszystkim, 
którzy odpowiedzieli na zaproszenie 
i zechcieli w nim uczestniczyć.

Bogdan Wydrzyński
Sołtys wsi Chociszew
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Rolnictwo to fabryka pod gołym 
niebem, nie zawsze można przewi-
dzieć efekty tego, co się zaplanuje. 
Osiągniecie zamierzonego celu zale-
ży od czynników zewnętrznych, na 
które człowiek ma wpływ niewielki 
lub żaden. Przyroda może być sprzy-
mierzeńcem w osiąganiu wysokich 
plonów dobrej jakości, ale bywa i tak, 
że najlepiej zapowiadające się upra-
wy, zasiane w optymalnym terminie, 
w starannie uprawionym gruncie, za-
silone nawozami i odpowiednio chro-
nione mogą nagle ulec zniszczeniu. 
Ostatnie lata obfitowały w niemiłe 
niespodzianki, niedobór opadów lub 
ich nadmiar negatywnie wpłynęły na 
wysokość plonów i obniżyły dochody 
w gospodarstwach. Rolnicy wielokrot-
nie korzystali z kredytów klęskowych 
na wznowienie produkcji, kredyty nie-
stety mają to do siebie, że trzeba je 
spłacać, a to dodatkowo obniża do-
chodowość gospodarstw. 

Z suszą można częściowo sobie 
poradzić, w wielu gospodarstwach 
zainwestowano niemałe środki na wy-
budowanie deszczowni, co wprawdzie 
podraża koszty produkcji, ale mini-
malizuje straty plonów. Nieco inna 
jest kwestia nadmiaru opadów. Teren 
gminy Łęczyca jest nizinny, częściowo 
podmokły, co utrudnia grawitacyjny 

odpływ nadmiaru wód. Większość 
gruntów jest zdrenowana i to pozwala 
złagodzić nadmierne uwilgotnienie, 
ale pod warunkiem, że cały system 
melioracji sprawnie działa.

W gminie Łęczyca działają trzy 
spółki wodne. Spółka Wodna „Łęka” 
jest typowo łąkarską i jak sama nazwa 
wskazuje działa na terenie sołectwa 
Łęka. Spółka Wodna „Zlewnia Kana-
łu Północnego” zajmuje się konser-
wacją urządzeń melioracyjnych we 
wsiach Kozuby, Dobrogosty, Prądzew 
i Topola Szlachecka. Największy ob-
szar działania – 31 sołectw ma Spółka 
Wodna „Łęczyca”. Głównymi pracami 
prowadzonymi przez tę spółkę jest 
konserwacja rowów melioracyjnych, 
a jest ich ok. 170 kilometrów. Należy 
zauważyć, że Spółka „Łęczyca” działa 
od roku 2006 i do tego czasu rowy nie 

były konserwowane przez ok. 10 lat, 
w efekcie czego wyloty zbieraczy były 
zamulone albo całkowicie niedrożne, 
pola podtapiane, a przy nadmiernych 
opadach część plonów ulegała znisz-
czeniu. Ta sytuacja przekonała rolni-
ków do wznowienia działalności Spół-
ki. Od 2006 do 2011 roku wykonano 
odczyszczenie i konserwację rowów 
o łącznej długości 66 kilometrów. Wy-
daje się, że to niewiele w stosunku 
do potrzeb, ale zakres prac zależy od 
funduszy spółki. Ustalona wysokość 
składki nie zmienia się od lat, rolni-
cy płacą 5 zł rocznie z 1 ha użytków 
rolnych a właściciele działek, których 
powierzchnia nie przekracza 1 hekta-
ra – 10 zł rocznie. Mimo, że wysokość 
składki nie jest zbyt rujnująca w sto-
sunku do osiąganych z tego tytułu ko-
rzyści, wielu rolników ma pewne zale-
głości w tych zobowiązaniach. 

Przewodniczący SW „Łęczyca” An-
drzej Krzyżaniak (na zdjęciu) na ostat-
nim Walnym Zgromadzeniu apelował 
do delegatów i wszystkich zaintere-
sowanych, aby uzupełnili zaległości 
w tym względzie. Umożliwi to zwięk-
szenie zakresu prac. Wartość wykona-
nych robót jest znacznie wyższa, niż 
wysokość składek rolników, ponie-
waż aż 75 % stanowi dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego. 

Zostały już odnowione najważ-
niejsze rowy odwadniające, ale wiele 
jeszcze jest do zrobienia. W 2012 roku 
planowana jest konserwacja rowów 
szczegółowych w Dzierzbiętowie Ma-
łym, Borkach, Topoli Katowej, Garba-
linie i Topoli Królewskiej o łącznej 
długości ok. 5,2 km. O dofinansowanie 
do tych prac Spółka wkrótce wystąpi 
do Urzędu Marszałkowskiego. Aby 
uzyskać dofinansowanie Spółka musi 
wykazać się stanem swojego konta, 
im wyższa kwota na koncie, tym wyż-
sze dofinansowanie, więcej sprawnie 
działających rowów, to mniejsze ry-
zyko podtopień. Konserwacja urzą-
dzeń wodnych podstawowych w myśl 
prawa wodnego należy do właścicieli 
gruntów. 

Zofia Dziwisz

Już z początkiem marca miesz-
kańcy gminy Parzęczew będą mogli 
korzystać z nowo wyposażonej i od-
świeżonej świetlicy przy OSP w Parzę-
czewie. W ramach współfinansowa-
nego ze środków unijnych projektu, 
Gmina Parzęczew zakupiła wysokiej 
jakości sprzęt audio/rtv: kino domo-
we z zestawem kolumn, 46 – calowy 
telewizor, ekran projekcyjny o wy-
miarach 240 x 240 cm oraz projektor 
multimedialny. Świetlica wzbogaciła 
się również o 10 nowych stołów oraz 
50 krzeseł stanowiących istotny ele-
ment wyposażenia. 

Nowe miejsce spotkań posłuży 
również do organizacji wszelkiego 

Nowa odsłona świetlicy  
przy OSP w Parzęczewie

rodzaju szkoleń, warsztatów oraz cy-
klicznych spotkań muzycznych orga-
nizowanych we współpracy z Forum 
Inicjatyw Twórczych, które uczestni-
czyło w pracach nad projektem.

Należy podkreślić ogromną zasłu-
gę druhów – strażaków z OSP w Pa-
rzęczewie. Włączyli się oni nie tylko 
w instalacje wszystkich zakupionych 
urządzeń, ale także odnowili pomiesz-
czenie świetlicy. – Projekt wyposaże-
nia świetlicy przy OSP w Parzęczewie 
jest pomysłem trafionym w dziesiątkę 
– mówi Sławomir Jurczyk, jeden ze 
strażaków – W Parzęczewie brakowało 
miejsca, w którym młodzież mogłaby 
spędzić wspólnie czas, obejrzeć dobry 

film, czy posłuchać muzyki. Jestem pe-
wien, że zakupiony sprzęt przyczyni się 
nie tylko do organizacji imprez kul-
turalnych, ale także wzbogaci ofertę 
spędzania czasu wolnego mieszkańców 
Parzęczewa.

Całkowity koszt operacji to blisko 
22 tys. zł, z czego około 9 tys. wyda-
ła Gmina Parzęczew. Pozostałą kwo-
tę stanowią środki unijne. Realizacja 
projektu zostanie zakończona w lutym 
tego roku. Zapraszamy mieszkańców 
do korzystania z nowej, wyremonto-
wanej i wyposażonej świetlicy przy 
OSP w Parzęczewie.

Ewa Maślińska

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie”  
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Spółka Wodna  
przyjazna rolnikom

Od 20 lat jestem w związku małżeń-
skim. Przez całe życie zajmowałam 
się domem i trójką dzieci, a mąż pra-
cował i utrzymywał naszą rodzinę. 
Kilka miesięcy temu mój mąż wypro-
wadził się z domu i zamieszkał z inną 
kobietą, a pomimo bardzo wysokich 
zarobków przestał dawać nam jakie-
kolwiek pieniądze na życie. W moim 
wieku trudno jest znaleźć pracę, nie 
posiadam też żadnych oszczędności 
i gdyby nie pomoc moich rodziców już 
dawno wylądowalibyśmy na bruku. 
Czy mogę domagać się od męża ali-
mentów bez konieczności wnoszenia 
o rozwód lub separację? 

Czytelniczka

Szanowna Pani, 

Pomiędzy małżonkami istnieje 
szczególny obowiązek zaspokajania 
potrzeb rodziny wynikający wprost 
z artykułu 27 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego. Zgodnie z jego treś-

cią „Oboje małżonkowie obowiązani 
są, każdy według swych sił oraz swych 
możliwości zarobkowych i majątko-
wych, przyczyniać się do zaspokaja-
nia potrzeb rodziny, którą przez swój 
związek założyli. Zadośćuczynienie te-
mu obowiązkowi może polegać także, 
w całości lub w części, na osobistych 
staraniach o wychowanie dzieci i na 
pracy we wspólnym gospodarstwie 
domowym”.

Bezsprzecznie obowiązek wyni-
kający z tego przepisu ma charakter 
obowiązku alimentacyjnego. Regulacja 
ta ma ścisły związek z ogólną zasadą 
prawa rodzinnego, tj. zasadą równej 
stopy życiowej. Zgodnie z jej założe-
niem, w trakcie trwania małżeństwa, 
każdy z członków rodziny ma prawo 
do równej stopy życiowej z innym jej 
członkiem. Dlatego też obowiązek mał-
żonka z art. 27 KRO nie zależy od tego, 
czy drugi małżonek znajduje się w nie-
dostatku, lecz występuje także w sytu-
acji, gdy jeden z małżonków nie może 
zaspokajać swoich potrzeb w takim za-
kresie, w jakim może to uczynić drugi 
z małżonków.  Jeżeli więc Pani mąż nie 
łoży na utrzymanie rodziny, zasadne 
będzie wystąpienie z roszczeniem na 

podstawie wspomnianego już artykułu 
27 KRO. W tej sytuacji sąd uwzględni 
bowiem nie tylko indywidualne po-
trzeby każdego z uprawnionych, a więc 
zarówno Pani jak i dzieci (wyżywienie, 
odzież, koszty wykształcenia, koszty 
leczenia itp.), ale także zbiorowe po-
trzeby całej rodziny, nawet w sytuacji 
gdy mąż mieszka już w innym miej-
scu (np. mieszkanie, opał, gaz, energia 
elektryczna itp.) Należy jednak pamię-
tać, że rzeczony obowiązek zaspoka-
jania potrzeb rodziny istnieje jedynie 
tak długo, jak długo trwa małżeństwo. 
Z chwilą orzeczenia rozwodu wystąpie-
nie z tym roszczeniem jest niemożliwe. 
Trzeba także podkreślić, że na gruncie 
prawa podatkowego tego typu świad-
czenia zwolnione są z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych, bez względu na wysokość 
zasądzonej przez sąd kwoty. 

adwokat Jan Frątczak

Zachęcamy Czytelników  
do zadawania pytań. W miarę 
możliwości będziemy odpowiadać 
na nie na łamach „Do Rzeczy”

Na pytania czytelników  
odpowiada adwokat  

Jan Frątczak
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W Rio de Janeiro, Wenecji i innych miej-
scach świata rozpoczęły się właśnie 
przygotowania do parady karnawało-
wej… w 2013 roku. Gdy tylko pustosze-
ją ulice, które jeszcze przed chwilą były 
parkietami tanecznymi, rozpoczynają 
się przygotowania do przyszłorocznej 
imprezy. Tegoroczny karnawał właśnie 
dobiega końca, jest czas, żeby zastano-
wić się nad jego korzeniami, przypo-
mnieć związane z nim tradycje kulty-
wowane w Polsce i na świecie.

Nazwa „karnawał” pochodzi od 
łacińsko – włoskiego „carnavale”, któ-
rego człony: „caro” – mięso i „vale” 
bywaj zdrów oznaczają razem pożeg-
nania mięsa, a dokładniej wszelkich 
uczt i hulanek w związku ze zbliżają-
cym się Wielkim Postem, słowo „kar-
nawał” nawiązuje także do łacińskiego 
„cirrus navalis”, jak w starożytnym Rzy-
mie zwano łódź na kołach – ukwiecony 
rydwan boga Dionizosa, pojawiający się 

na rzymskich ulicach podczas hucznych 
obchodów powitania wiosny. Korzenie 
karnawału wywodzą się z pogańskich 
tradycji i świąt, i tak jak to z tradycyjny-
mi świętami często bywało, zostały za-
adoptowane do obrzędów katolickich. 
Rodowodem karnawału europejskiego 
są antyczne święta zimowe i wczesno-
wiosenne, greckie i rzymskie, a przede 
wszystkim wesołe rzymskie Saturnalia, 
a także Feralia (lutowe święta i biesiady 
zaduszne), greckie Antesteria (obcho-
dzone w lutym święta wiosny i budzącej 
się przyrody) i przede wszystkim uro-
czystości, uczty i pochody odprawiane 
na cześć rzymskiego Dionizosa, w Grecji 
zwanego Bakchosem, boga życia, słońca 
i wiosny oraz władcy umarłych, a także 
patrona kwiatów i winnej latorośli. 

W krajach śródziemnomorskich, 
które są kolebką europejskich zabaw 
karnawałowych, a z czasem także 
w innych krajach Europy, już w wie-

Kluski, knedle, zapiekanki, ziem-
niaki faszerowane, placki ziem-
niaczane, rolady, babki, ziem-
niaczany gulasz, pierogi a nawet 
słodkie pączki z dodatkiem ziem-
niaków – to tylko niektóre z po-
traw prezentowanych w tłusty 
czwartek podczas Regionalnego 
Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej 
w łęczyckim Domu Kultury. 

Głównymi organizatorami, dwu-
nastej już edycji pokazu byli: Stowa-
rzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej, Sta-
rostwo Powiatowe w Łęczycy, Urząd 
Miasta w Łęczycy, Muzeum i Dom 
Kultury przy współpracy Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bra-
toszewicach, Fundacji Rozwoju Gmin 

Na cześć Dionizosa

Staropolski, karnawałowy bigos litewski:
Składniki: Główka białej kapusty (ok. 1 ½ kg), 500 g winnych jabłek, łyżka soku 
z cytryny, 100 g cebuli, 250 g wołowej pieczeni, 250 g tłustej wieprzowiny, 2 przodki 
z zająca, 60 g smalcu, 120 g kiełbasy, pęczek włoszczyzny, 2 listki laurowe, po 2–3 
ziarenka angielskiego ziela i jałowca, 8–10 ziarenek pieprzu, sól, pieprz mielony

Obraną i umytą włoszczyznę, wieprzowinę i przodki zająca wkładamy do garnka, do-
dajemy ziele, listek, jałowiec, pieprz i sól, zalewamy wrzątkiem, doprowadzamy do 
wrzenia, po czym gotujemy ok. 1 godziny na niezbyt silnym ogniu. Miękkie mięso 
wyjmujemy, a bulion przecedzamy. Drobno poszatkowaną kapustę sparzamy wrząt-
kiem, wkładamy do rondla, zalewamy wywarem, doprowadzamy do wrzenia, po czym 
gotujemy 30–40 minut na niewielkim ogniu. Obrane jabłka kroimy w słupki, skrapia-
my sokiem z cytryny, dodajemy do kapusty, mieszamy i dusimy razem ok. 20 minut. 
Obrane mięso z zająca ugotowaną wieprzowinę i pieczeń wołową kroimy w kostkę. 
Na patelni topimy smalec, przesmażamy drobno pokrojoną cebulę, dodajemy pokro-
jone w kostkę mięso i chwilę smażymy na silnym ogniu, mieszając, po czym łączymy 
z kapustą, mieszamy i dusimy razem około 1 godziny. Pod koniec dodajemy pokrojoną 
w cienkie plasterki kiełbasę, doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Rozgrzewający, staropolski krupnik miodowy:
Składniki: 500 g miodu, najlepiej wrzosowego lub gryczanego, 2 szklanki spirytusu, 
100 g koniaku, szklanka przegotowanej wody, łyżeczka kwasku cytrynowego

Zagotowujemy wodę z miodem, odszumowujemy, zestawiamy z ognia, dodajemy 
kwasek cytrynowy i koniak i stale mieszając, stopniowo wlewamy spirytus. Szczel-
nie przykrywamy, lekko podgrzewamy, po czym zostawiamy pod przykryciem do 
ostygnięcia. Przelewamy do gąsiorka, szczelnie korkujemy i zostawiamy w ciemnym 
miejscu na 6 miesięcy. Potem delikatnie zlewamy klarowny płyn, rozlewamy do bu-
telek, szczelnie korkujemy i zostawiamy w spokoju, najlepiej na dwa lata. Im dłużej 
leżakuje, tym jest lepszy.

kach średnich obchodzono karnawał 
z wielkim przepychem. W średniowie-
czu z obchodów karnawałowych sły-
nęła przede wszystkim Wenecja, a po 
jej upadku w XVIII w. licznymi zaba-
wami i festynami ludowymi wsławił 
się Rzym. Urządzano tam „confetti” – 
zabawy połączone z obrzucaniem się 
barwnymi słodyczami „corsa” – parady 
ukwieconych powozów, a na zakoń-
czenie „moccoletti” – uroczystość og-
nia, z zabawami w zapalenie i gaszenie 
świec i pochodni. Niemal równie hucz-
ny bywał w tamtych czasach karnawał 
w Hiszpanii i także w Portugalii, gdzie 
uczestnicy ulicznych pochodów karna-
wałowych rzucali na siebie, na urodzaj, 
garście mąki, bób, groch i fasolę i obficie 
skrapiali się wodą. W zabawach karna-
wałowych dorównywała im Francja 
z jej procesjami „Bouef Gras”, podczas 
których ulicami miast i wsi wodzono 
utuczonego cielca z pozłacanymi ro-
gami, ustrojonego we wstążki i kwiaty. 
Bawiono się także, śpiewano, tańczono 
i palono ognie w Niemczech i w Cze-
chach, na Rusi i na Bałkanach.

Polski karnawał także ma głębokie 
tradycje. Staropolska nazwa karnawału 
to zapusty. Fragment z „Mitologii sło-
wiańskiej” tak ją wyjaśnia: „Słowianie 
jako naród rolniczy spoczywali wraz 

z nią (naturą). W krótkie zimowe dni 
upędzali się po kniejach za zwierzem, 
wieczorem, mieszkańcy nabrzeżni wią-
zali sieci, dalsi pletli koszyki, opałki, to 
znów przy dzbanach piwa i miodu opo-
wiadali młodszym dzieje i wydarzenia 
dawno minionych czasów, ale zawsze 
pozostawało im jeszcze dużo nie zajęte-
go „pustego” czasu, wymyślili więc boż-
ka pustoty i uciechy pijackiej na wzór 
Dionizosa Bachusa, aby im czas uprzy-
jemniał. (…)” Zaszczepione na naszym 
gruncie europejskie, głównie włoskie 
zabawy karnawałowe nabrały swoi-
stego charakteru i polskiego wyrazu, 
zgodnie z temperamentem narodowym, 
z tradycją polską i obyczajem. Zgodnie 
z tym duchem karnawał staropolski był 
suty, hałaśliwy, wesoły i szumny, był cza-
sem polowań, poczęstunków, tańców 
i balów. We wszystkich stanach bawiono 
się stosownie do posiadanych zasobów, 
jedzono dużo, tłusto i obficie popijano. 
W miastach bawiono się nawet pod go-
łym niebem, urządzano barwne pocho-
dy maskaradowe, wieś z kolei bawiła 
się w karczmach, popularne były „prze-
bierańce”: turonie, niedźwiedzie i wilki, 
odwiedzające domy i zbierające dary. 
Specjalnie na mięsopust przygotowy-
wano wesołe piosenki. Największą wiej-
ską rozrywką karnawałową były kuligi. 

Niegdyś była to zabawa przeznaczona 
wyłącznie dla stanu wyższego – szlachty 
i magnatów. Kuligi, nie tak huczne jak 
te szlacheckie, były też bardzo modne 
w okresie międzywojennym, później or-
ganizowano je głównie dla dzieci. Dziś tę 
staropolską tradycję zaczynają przypo-
minać gospodarstwa agroturystyczne. 
Coraz więcej prywatnych pensjonatów 
w karnawale przyciąga wczasowiczów 
tą staropolską zabawą.

Gdybyśmy jednak w przyszłym 
roku chcieli odejść od staropolskich 
tradycji i celebrować karnawał poza 
krajem, to polecam, oczywiście prócz 
osławianych parad w Rio de Janeiro 
i słynącej z bogactwa masek, symbolu 
światowego karnawału – Wenecji, ta-
kie miejsca jak: Viareggio – malowni-
cze miasteczko w północnej Toskanii, 
czy także hucznie obchodzącą karna-
wał Niceę. Przez to francuskie miasto 
przetaczają się w tym czasie ozdobione 
kwiatami platformy z przebierańcami 
i tancerzami. Najważniejszy rydwan, 
należący do królowej karnawału, ubra-
ny jest w tysiące kolorowych storczy-
ków, a atrakcją dodatkową szalonych 
wieczorów są bitwy na kwiaty. Jeszcze 
bardziej egzotyczne karnawałowe wy-
prawy proponuje autorka tekstu „Tańce, 
hulanki i maski” w jednym z ostatnich 
numerów Gazety Wyborczej. Marta Ko-
walska w swoim artykule opisuje jak 
świętuje się np. w Nowym Orleanie, 
gdzie odbywa się jeden z najstarszych 
Mardi Gras (tłusty wtorek – przed Śro-
dą Popielcową) czy w stolicy Teneryfy 
Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich, 
gdzie imprezy z korowodami przebie-
rańców transmituje na żywo telewizja 
hiszpańska, a szkoły, biura i urzędy na 
ten czas po prostu się zamyka.

Milena Nolbrzak

Tłusty Czwartek w Łęczycy
„Prym” oraz rzędów gmin: Łęczyca, 
Piątek, Daszyna, Góra Świętej Małgo-
rzaty, Witonia, Świnice Warckie, Gra-
bów, Wartkowice i Dalików.

Hasłem tegorocznego pokazu by-
ły ziemniaki, produkt bez którego nie 
sposób wyobrazić sobie polskiej kuch-
ni, są one jednym z podstawowych 
składników codziennej diety. Roślina 
wywodząca się z Andów i udomowio-
na przez Inków około 8 tys. lat temu, 
a sprowadzona do Europy przez Hi-
szpanów ok. 1570 roku zrobiła niewia-
rygodną karierę. W Polsce ziemniaki 
uprawiano na cele spożywcze od poło-
wy XVIII wieku. Słusznym się wydaje, 
że właśnie ziemniak stał się głównym 
bohaterem tegorocznego pokazu.

19 grup z Ziemi Łęczyckiej przy-
gotowało 86 potraw. Gminę Łęczyca 
reprezentowały zespoły z Gawron, 
Lubienia, Pruszek, Gawronek, Zdun 
i Zawady, gminę Grabów – Stowarzy-
szenie Wędkarskie „Rekin” i zespół ze 
wsi Budki. Były zespoły z Witoni, Ro-
martowa, Jarochowa (gm. Daszyna), 
Pokrzywnicy i Czernikowa (gm.Pią-
tek), Stemplewa (gm. Świnice) i Świ-
nic – Zespół Ludowy „Świniczanki”, 
z Bogdańczewa (gm. Góra Św. Małgo-
rzaty), z Konopnicy (gm. Wartkowice) 
z Dalikowa i z Łęczycy. Każdy zespół 
miał w swoim repertuarze co najmniej 
jedną potrawę z ziemniakiem w roli 
głównej. Były kluski, knedle, zapie-
kanki, ziemniaki faszerowane, placki 
ziemniaczane, rolady, babki, ziemnia-
czany gulasz, pierogi a nawet słod-
kie pączki z dodatkiem ziemniaków. 
Oczywiście nie samym ziemniakiem 
człowiek żyje – były również smako-
wite dania mięsne, sałatki, surówki, 
faworki, ciastka, torty i nalewki jak 
na tłusty czwartek przystało. 

Twórczynie tych frykasów wyka-
zały się niebywałą znajomością sztuki 
kulinarnej i pomysłowością w ekspo-
nowaniu jadła. Pokaz co roku groma-
dzi licznych fanów – smakoszy i cie-
szy się niesłabnącym powodzeniem. 
Uczestnicy – degustatorzy mogli za-
opatrzyć się w okolicznościowe wy-
dawnictwo, w którym umieszczone 
zostały wszystkie przepisy na prezen-
towane potrawy. 

Organizatorzy imprezy zadbali 
o stronę artystyczną – grała Kapela 
Łęczycka, wystąpiły zespoły „Daszy-
nianki” i „Świniczanki”.

Zofia Dziwisz

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” zatrudni w ramach stażu zawodowego 
absolwenta szkoły średniej (do 25 roku życia), bądź studiów wyższych  
(do 27 roku życia) do prac związanych z wydawaniem gazety „Do Rzeczy”.

Wymagania:
 – umiejętność redagowania tekstów
 – łatwość nawiązywania kontaktów  
 – wysoka kultura osobista
 – sprawna obsługa komputera 
 – otwartość, wrażliwość na sprawy społeczne

Oferujemy:
 – zdobycie doświadczenia w pracach redakcyjnych  
                     i administracyjnych,
 – udział w tworzeniu gazety
 – twórcze podejście do pracy i możliwość stosowania  
                     własnych rozwiązań
 – możliwość tworzenia i publikacji własnych tekstów

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego za po-
średnictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja_prym@parzeczew.
pl lub osobiście w siedzibie Fundacji przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie

Forum Inicjatyw Twórczych zatrudni w ramach stażu zawodowego  
absolwenta szkoły średniej (do 25 roku życia), bądź studiów wyższych 
(do 27 roku życia).

Wymagania:
 – kreatywność
 – posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie
 – odpowiedzialność
 – wysoka kultura osobista

Oferujemy:
 – zdobycie doświadczenia w organizacji imprez kulturalnych  
    oraz pracach administracyjnych,
 – możliwość realizacji autorskich projektów z zakresu  
    działalności kulturalnej
 – skupienie w równej mierze na efektach pracy, jak i wsparciu  
    we wszechstronnym rozwoju zatrudnionej osoby

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego za  po-
średnictwem poczty elektronicznej na adres: kultura@foruminicjatyw.pl


