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W numerze:
Samorządy doskonalą kadrę
Zakończył się projekt: „Doskonalenie kompeten-
cji kadr samorządowych Dorzecza Bzury  
i Neru”, w ramach którego przez dwa lata szkolili 
się samorządowcy z Dalikowa oraz ich koledzy  
z sąsiednich gmin. 

Pożyczki z ŁARR 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza 
osoby prowadzące działalność gospodarczą   
i planujących rozpocząć jej prowadzenie do  
skorzystania z preferencyjnych pożyczek. 

Inauguracja Roku  
Powstania Styczniowego  
w Gminie Dalików
Noworoczny Koncert Orkiestry Dętej OSP  
Dalików zapoczątkował dalikowskie obchody  
150-tej rocznicy powstania styczniowego.

Beneficjenci Balu  
Czerwonej Róży 
Beneficjentami tegorocznego Balu Czerwonej 
Róży zostali: zgierskie Hospicjum im. Jana  
Pawła II, Głowieńskie Koło Związku Niewido-
mych, aleksandrowska Fundacja Osób  
Społecznie Aktywnych oraz Stowarzyszenie  
Opieki Hospicyjnej w Pabianicach.

Dzieci bliżej natury
Dzieci z Zespołu Szkół w Domaniewie wzięły 
udział w programie edukacji ekologicznej  
„Bliżej natury”. Były wycieczki i konkursy, powstał 
piękny skalniak, zakupiono pomoce dydaktyczne.

RozPRACUJ to z biblioteką 
Biblioteka w Dalikowie przystąpiła do realizacji 
kolejnych projektów: Kraszewski. Komputery  
dla bibliotek oraz RozPRACUJ to z biblioteką.  
O szczegółach pisze kierownik biblioteki –  
Beata Olejniczak.

Nowy rok – nowe sukcesy!
Zawodnicy UKS „Gladiator” od początku roku  
brali udział w turniejach i mistrzostwach na  
różnych szczeblach, zajmując czołowe miejsca. 

Mistrz Polski  
z MKS Aleksandrów
Adrian Strzałkowski, zawodnik MKS-u Aleksan-
drów zajął pierwsze miejsce w skoku w dal  
podczas Halowych Mistrzostw Polski w Spale. 

Na zdjęciu 
kościół w Błoniu w Gminie Łęczyca
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Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego 
zaprasza osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą i planujące rozpo-
cząć jej prowadzenie do skorzystania 
z preferencyjnych pożyczek.

W ramach Inicjatywy JEREMIE 
Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje 
preferencyjne pożyczki inwestycyjne 
dla przedsiębiorców z sektora MSP. 
Oferta pożyczkowa skierowana jest 
do mikro, małych i średnich przed-
siębiorców, prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie województwa 
łódzkiego. Pożyczki mogą zostać prze-
znaczone na sfinansowanie wydatków 
inwestycyjnych takich, jak: 
–  koszty nabycia nieruchomości 

zabudowanych
– koszty wykonania robót 

budowlanych
–  koszty nabycia lub wytworzenia 

maszyn, urządzeń i wyposażenia
–  koszty zakupu sprzętu kompute-

rowego oraz oprogramowania
–  koszty zakupu samochodów 

specjalnych
Pożyczki udzielane są w kwotach 

od 15.000 zł do 1.000.000 zł (do 80 % 
kosztów inwestycji netto).

Okres spłaty pożyczki wynosi 
maks. 60 miesięcy (dopuszcza się maks. 
3 miesiące karencji w spłacie kapitału). 

Ponadto w ramach projektu „Od 
pomysłu do biznesu” (Działanie 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębior-
czości i samozatrudnienia Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki) ŁARR 
oferuje preferencyjne pożyczki 
dla osób planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na tere-
nie województwa łódzkiego. Oferta 
pożyczkowa skierowana jest do osób 
fizycznych, które spełniają łącznie na-
stępujące warunki:
–  zamieszkują bądź uczą się/pra-

cują na terenie województwa 
łódzkiego

–  w wieku od 18 do 64 roku życia
–  bez względu na status na rynku 

pracy oraz wykształcenie
–  nie posiadały zarejestrowanej 

działalności gospodarczej, nie by-
ły wspólnikiem lub udziałowcem 
spółki osobowej bądź spółki z o.o. 
w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących przystąpienie do projektu

–  nie korzystają równolegle z innych 
środków publicznych na pokrycie 
tych samych wydatków związa-

Projekt był realizowany od stycznia 
2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w ramach działania 5.2 Wzmocnienie 
potencjału administracji samorządo-
wej Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Projektodawcy, czyli Stowarzy-
szenie ds. Badania Pracy i Organizacji 
Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska 
z siedzibą w Poznaniu tak sformuło-
wali cele przedsięwzięcia:
–  unowocześnienie standardów za-

rządzania urzędów jednostek sa-
morządu terytorialnego w zakresie 
organizacji pracy,

–  zastosowanie systemowych roz-
wiązań w zakresie zarządzania 
kapitałem ludzkim,

–  zwiększenie kompetencji ogólnych 
i specjalistycznych pracowników 
urzędów.
W ramach zrealizowanego projek-

tu pracownicy wzięli udział w warszta-
tach i szkoleniach, które obejmowały 
tematy:
–  Diagnoza stanu zarządzania 

w urzę dzie,
–  Model zarządzania kapitałem ludz-

kim w urzędach,
–  Państwo prawa – rezultaty służące 

podniesieniu jakości prawa (szko-
lenia na temat: zamówień publicz-
nych, prawa budowlanego, zasad 
udzielania pomocy publicznej, or-
dynacji podatkowej, finansów pub-
licznych, kodeksu pracy, gospodar-
ki nieruchomościami, planowania 
przestrzennego, prawa wodnego, 
drogownictwa, kodeksu postępo-
wania administracyjnego– zasto-
sowanie w urzędzie, księgowości 
budżetowej, ochrony danych oso-
bowych, VAT w JST),

–  Kodeks etyczny,
–  Szkolenia kadr z zakresu uspraw-

nień zarządczych w administracji 
samorządowej na poziomie całej 
organizacji,

–  Szkolenia językowe,
–  Szkolenia komputerowe.

Uczestnictwo w szkoleniach nie 
tylko pomogło pracownikom w pod-
noszeniu i doskonaleniu umiejętności, 

czy też kwalifikacji zawodowych, ale 
także wpłynęło na integrację zespołów 
pracujących ze sobą oraz wzmocnie-
nie współpracy pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego. W trakcie 
szkoleń pracownicy rozwinęli swoje 
kompetencje, uświadomili sobie swój 
wyuczony sposób komunikowania się, 
rozwiązywania problemów, zachowy-
wania się w trudnych sytuacjach inter-
personalnych. Dzięki takim szkoleniom 
pracownik rozwija się osobiście, znaj-
duje satysfakcję z wykonywanej pracy, 
przyczynia się do rozwoju samorządu 
oraz otwiera się na nowoczesny proces 
uczenia się. Lepiej radzi sobie z kryty-
ką, staje się bardziej asertywny, pogłę-
bia swoje umiejętności. Takie treningi 
i ćwiczenia wyzwalają innowacyjność 
i umiejętność samodzielnego działania. 
Zdobyta wiedza daje możliwość pozna-
nia wielu interesujących dziedzin, co 
może okazać się przydatne w pracy. 

Szkolenia te stanowią niekie-
dy odskocznię od codziennych za-
jęć i problemów, dzięki nim uczymy 
się funkcjonować w grupie, rozwija-
my kontakty międzyludzkie. Udział 
w zajęciach utożsamił pracowników 
z samorządem, pozwolił lepiej zrozu-
mieć jego cele i misje. Szkolenia dają 
nam możliwości zachowań i radzenia 
w trudnych sytuacjach, gdy zachodzi 
potrzeba zmian i pracownicy muszą 
się z nimi zmierzyć. Zwiększają ela-
styczność pracowników w podejściu 
do problemów. Nabyte umiejętności 
pozwalają lepiej zorganizować pracę 
urzędów i skuteczniej reagować na po-
trzeby mieszkańców. Dobra wykwali-
fikowana kadra to kapitał samorządu.

Prócz Gminy Dalików w projek-
cie uczestniczyły gminy: Wartkowice, 
Zgierz, Parzęczew, Dmosin, Brzeziny, 
Rogów, Jeżów, Koluszki oraz miasto 
Brzeziny. Partnerami w projekcie były 
także: Stowarzyszenie Rozwoju Eduka-
cji Ustawicznej „Transfer” w Warsza-
wie i Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” 
w Parzęczewie.

Iwona Mikołajczyk

Samorządy 
doskonalą kadrę

Samorządowcy z Dalikowa oraz ich koledzy z sąsiednich gmin, w tym 
także z terenu działania Fundacji „PRYM” przez dwa lata szkolili się 
w ramach projektu: „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych 
Dorzecza Bzury i Neru”.

    Pożyczki 
z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego

nych z prowadzoną działalnością 
Priorytetowo traktowani będą stu-

denci uczelni wyższych do 24 roku ży-
cia. Pożyczki udzielane są w kwocie 
do 50 000,00 złotych. Pożyczki mogą 
zostać przeznaczone na:
1)  pokrycie wydatków inwestycyj-

nych (w tym m.in. na składniki ma-
jątku trwałego, koszty prac remon-
towych i budowlanych, wartości 
niematerialne i prawne)

2)  zakup środków obrotowych: towa-
rów handlowych bądź surowców 
produkcyjnych (do wysokości 30% 
udzielonej pożyczki)
Okres spłaty pożyczki wynosi mak-

symalnie 60 miesięcy (dopuszcza się 
maks. 12-miesięczną karencję w spła-
cie kapitału). Wysokość oprocentowa-
nia pożyczki w skali roku wynosi 5%. 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. nie pobiera prowizji od przyznanej 
kwoty pożyczki. Warunkiem udzielenia 
pożyczki jest rozpoczęcie jednoosobo-
wej działalności gospodarczej oraz zo-
bowiązanie do jej prowadzenia przez 
okres minimum 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy pożyczki. 

Więcej informacji na stronie inter-
netowej www.larr.lodz.pl

UWAGA ROLNIKU !!!
ZAPRASZAM NA SZKOLENIE

w zakresie stosowania środków ochrony roślin  
przy użyciu opryskiwaczy.

Dwudniowe szkolenie zakończone egzaminem i wydaniem 
zaświadczenia, które ma ważność 5 lat.
Powyższe zaświadczenie jest niezbędne do programów po
mocowych składanych do Agencji Restrukturyzacji i Moder
nizacji Rolnictwa.

KOSZT SZKOLENIA 80 zł.

Organizatorem szkolenia jest :
AGROEXPERT Fidrysiak Grzegorz

Florianów 9, 99311 Bedlno, NIP 7752159451, 
REGON 101462490  

(szkolenia i doradztwo dla rolnictwa i mikroprzedsiębiorstw)

Planowany najbliższy termin szkolenia: marzec.

Zapisy na szkolenia przyjmowane są codziennie 
pod numerem telefonu lub SMS : 0662 034 613
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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 30.06.2012 r.):

W ramach dotychczasowych naborów zorganizowanych za pośredni-
ctwem Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” dla 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w roku 2010, 
2011 i 2012 wybrano do dofinansowania: 
–  9 operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla dzia-

łania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
–  12 operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla 

działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
–  14 operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla 

działania „Odnowa i rozwój wsi”,
–  102 „Małe projekty” tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnię-
cia celów tej operacji.

Spośród wybranych operacji na dzień 31.12.2012r. zawarto następu-
jącą liczbę umów:
–  dla Małych projektów, zostały zawarte 62 umowy przyznania po-

mocy na łączną kwotę dofinansowania 1.371.216,76 zł. Pomocy nie 
przyznano 22 spośród wybranych operacji. Wysokość wypłaconych 
środków z tytułu tej pomocy wynosi 870.070,56 zł.

–  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój wsi” zostało zawartych 14 umów 
przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 2.698.414,00 
zł. Na dzień 31.12.2012r. wysokość wypłaconych środków z tytułu 
tej pomocy wynosi 647.914,00 zł.

–  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ra-
mach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-
czej” zawarto 4 umowy przyznania pomocy na łączną kwotę dofi-
nansowania 313.402,00 zł. Pomocy nie przyznano pięciu spośród 
wybranych projektów. W ramach tego działania na dzień 31.12.2012r. 
zostały wypłacone środki w wysokości 13.347,00 zł.

–  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ra-
mach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zostały 
zawarte 4 umowy przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 
314.500,00 zł. Pomocy nie przyznano pięciu operacjom wybranym 
do dofinansowania. W ramach tego działania na dzień 31.12.2012r. 
zostały wypłacone środki w wysokości 100.000,00 zł.

Po kilku miesiącach intensywnych 
prac udało się ukończyć długo wy-
czekiwaną przebudowę stacji uzdat-
niania wody w miejscowości Zdrzy-
chów. Wykonawcą zadania była firma 
„WODNER” s.c. z miejscowości Ner-
-Kolonia (gm. Wartkowice).

Woda dostarczana do gospo-
darstw domowych w południowej czę-
ści gminy Dalików pochodzi z dwóch 
studni głębinowych, które zostały wy-
posażone w nowe pompy. Wydobyta 
woda trafia do aeratora, a następnie 
jest tłoczona na zestaw trzech filtrów 
ze złożem kwarcowo-katalitycznym, 
gdzie usuwane są związki żelaza, man-
ganu i amoniaku. Dzięki zastosowaniu 
nowej generacji złóż parametry wody 
trafiającej do mieszkańców są dużo 
lepsze niż przewidują to obowiązujące 
normy sanitarne. Po przejściu przez 

Doskonała jakość wody  
ze stacji w Zdrzychowie

zestaw filtracyjny woda jest chlorowa-
na i podawana na dwa zbiorniki reten-
cyjne o pojemności 150 m3 każdy (na 
zdjęciu). Dopiero z tych zbiorników 
czysta woda jest tłoczona w sieć wo-
dociągową za pomocą zestawu hydro-
forowego, składającego się z czterech 
pomp. Cały cykl uzdatniania odbywa 
się w trybie automatycznym poprzez 
sterownik. Praca urządzeń jest na bie-
żąco doglądana przez konserwatora. 
W przypadku wystąpienia awarii kon-
serwator otrzymuje wysłaną przez 
system wiadomość sms. Dzięki temu 
czas reakcji na wszelkie zakłócenia 
w dostawie wody został skrócony do 
minimum. 

Choć najważniejsza dla funkcjo-
nowania stacji była wymiana systemu 
uzdatniania wody, nie zapomniano też 
o budynku i otaczającym go terenie. 

W pomieszczeniach technologicznych 
wykonano nowe posadzki, odnowiono 
ściany, wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową. Budynek został również 
ocieplony. Teren przylegający do stacji 
zmienił się nie do poznania. Najwięk-
sze wrażenie robią dwa duże zbior-
niki retencyjne. Oko cieszy również 
uporządkowany zbiornik na wody 
popłuczne, odnowione ogrodzenie 
i chodniki.

Całość inwestycji pochłonęła 
ponad milion złotych. Na realizację 
zadania Gmina Dalików pozyskała 
dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej (670 000 zł) oraz dotację 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi (102 000 zł). 

Justyna Ługowska

Pić albo nie pić – oto jest pytanie, a do-
tyczy aleksandrowskiej wody. Czy jest 
sens wydawania pieniędzy i kupowa-
nia takiej samej wody tyle tylko, że 
w estetycznej butelce? Woda płynąca 
z kranów w większości polskich miast 
spełnia wszystkie normy europejskie, 
ale w naszym kraju ciągle panuje prze-
konanie, że przed wypiciem „kranów-
ki” należy ją zagotować. 

Postanowiliśmy o to spytać osoby 
odpowiedzialne za czystość aleksan-
drowskiej wody. – Woda w naszych kra-
nach jest czysta, ja ją piję prosto z kranu 
i zachęcam do tego samego mieszkań-
ców naszej gminy – Grzegorz Andrzej-
czak prezes PGKiM nie ma wątpliwości. 
Wodę prosto z kranu pije nie tylko pre-
zes. Mieczysław Domański odpowie-
dzialny za ujęcie wody, również tak ro-
bi. – Uważam, że jest równie zdrowa jak 
ta butelkowana w sklepach – twierdzi. 

Pewnie że taniej jest odkręcić kran 
i po prostu nalać sobie wody do szklan-
ki, ale czy to zdrowo? Warto jednak 
wiedzieć jak wygląda cykl wydobyw-
czy i filtrujący naszej rodzimej wody. 
Aleksandrowskie ujęcie wody pom-
puje 4 tysiące metrów sześciennych 
wody na dobę zimą. Latem dochodzi 
do 8 tysięcy metrów sześciennych na 
dobę. Woda wydobywana jest z trzech 
studni głębinowych usytuowanych na 
głębokości od 75 do 90 metrów w głąb 
ziemi. Aleksandrowska woda czerpa-
na jest ze złóż górnej kredy powstałej 
około 100 mln lat temu.

– Skała podobna jest do pumeksu, 
a woda już przepływając przez nią sa-
ma się oczyszcza – tłumaczy Mieczy-
sław Domański. – Odwierty zrobione są 

w tej skale, tak że woda wędruje prosto 
z pomp do filtrów. W trakcie tej „podró-
ży” jest napowietrzana. Dzięki temu 
w piasku, którym wypełnione są filtry, 
do których trafia, osadza się nadmiar 
żelaza i manganu. Tak oczyszczona wo-
da trafia do zbiorników retencyjnych, 
a następnie do sieci wodociągowej. No 
i oczywiście do laboratorium, w któ-
rym codziennie jest badana, pod kątem 
zawartości chloru, żelaza, manganu 
i amoniaku.

– Nasza woda zawiera poniżej 
0,2 procenta żelaza, manganu nie ma 
w ogóle, chlor dostarczamy doraźnie 
i tylko około 0,5 procenta na decymetr 
sześcienny – mówi Justyna Kozak – 
mistrz ujęcia wody, która codziennie 
bada czystość wydobytej „kranówki”. 
– Wodę mamy naprawdę czystą i zdro-
wą. Szkoda pieniędzy na butelkowane 
wody w sklepie. Ja piję tylko tę z kranu. 

Badania bakteriologiczne prze-
prowadza też raz w miesiącu łódzki 
Sanepid, a fizykochemiczne – laborato-
rium w aleksandrowskiej oczyszczalni 
ścieków. Sieć wodociągową monitorują 
kamery i czujniki, a aktualne dane wy-
świetlane są na monitorze w sterowni. 
Dwadzieścia lat temu rzeczywiście wy-
picie nieprzegotowanej wody mogło 
skończyć się solidną biegunką. Jednak 
stan polskiej wody bardzo się poprawił 
i obecnie dorównuje kranówce innych 
krajów europejskich, A tam odkręcenie 
kurka i nalanie sobie wody do szklanki 
nie jest niczym dziwnym. Odpowiada-
jąc więc na pytanie: pić czy nie wodę 
prosto z kranu – odpowiadamy: pić! 

(kbs)

Pić albo nie pić…
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Cieszę się bardzo, że nasza szkoła 
wzięła udział w programie edu-
kacji ekologicznej „Bliżej natu-
ry”– mówi Monika Cyjer Dyrektor 
Zespołu Szkół w Domaniewie – 
Dzięki udziałowi w tym programie 
dzieci uczestniczyły w wyciecz-
kach, mogły jednocześnie uczyć się 
i zwiedzać. Chętnie brały udział 
w konkursach, jakie odbyły się na 
terenie szkoły. Dzięki udziałowi 
w programie powstał piękny skal-
niak, na którym posadzono  
30 roślin, zakupiono też pomoce 
dydaktyczne do nauczania.

Niestety dobiegł już końca program 
edukacji ekologicznej „Bliżej natury” 
realizowany przez Zespół Szkół w Do-
maniewie. O działaniach, które udało 
się zrealizować przed wakacjami infor-
mowaliśmy w sierpniowym numerze 
„Do Rzeczy”. Po powrocie z letniego 
wypoczynku na dzieci czekały kolej-
ne atrakcje.

W październiku dwie grupy ucz-
niów wzięły udział w jednodniowych 
wyjazdach edukacyjnych. Jako pierw-
szy cel obrano Arboretum Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Rogowie. Jest to jeden z najwięk-
szych tego typu ogrodów w Polsce. 
Na jego obszarze znajdują się jedne 
z najbogatszych i najciekawszych ko-
lekcji drzew i krzewów Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Całość dopełniają 
leśne powierzchnie doświadczalne 
z obcymi gatunkami drzew i alpina-
rium – ulubione miejsce wielu zwie-
dzających. Po spacerze i zajęciach te-
renowych w parku, na uczestników 
wycieczki czekał odpoczynek i nie-
spodzianka w jednym. Mieli oni okazję 
obserwować krajobraz z niecodzien-
nej perspektywy – przez okna w wa-
gonach muzealnej kolejki wąskotoro-
wej. Podróż z Rogowa do Jeżowa po 
najdłuższej czynnej linii wąskotoro-
wej w Polsce została zakończona przy 
integracyjnym ognisku. 

Kolejny wyjazd pogłębiający wie-
dzę dzieci na temat środowiska przy-

rodniczego został zorganizowany do 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
w Łodzi. Oprócz zwiedzania ogrodu 
i obserwacji zwierząt, przewidziano 
również udział w grze dydaktycznej 
przygotowanej przez pracowników 
zoo w ramach Światowego Tygodnia 
Zwierząt. Dzięki sprawiającej przyjem-
ność zabawie, w pamięci uczestników 
pozostało wiele cennych informacji 
o różnych gatunkach zwierząt z całe-
go świata. 

Po powrocie z wycieczek w szkole 
ogłoszono dwa konkursy ekologiczne: 
plastyczny i recytatorski. Cieszyły się 
one tak dużym zainteresowaniem, że 

Gminna Biblioteka Publiczna w Da-
likowie przystąpiła do realizacji 
kolejnych projektów: Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek oraz Roz-
PRACUJ to z biblioteką. Dzięki po-
zyskanym środków planuje się do-
posażenie biblioteki w nowoczesny 
sprzęt komputerowy, szkolenia dla 
pracowników, stworzenie katalogu 
zbiorów on-line oraz opracowanie 
planu rozwoju biblioteki.

Biblioteka z Dalikowa, jako jedyna 
w powiecie poddębickim otrzymała 
dofinansowanie (10 tys. zł) na zakup 
sprzętu komputerowego z programu 
dotacyjnego Instytutu Książki „Kra-
szewski. Komputery dla bibliotek”, 
w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa w roku 2012. Bi-
blioteka uplasowała się na 12 miejscu 
wśród 127 bibliotek, biorących udział 
w w/w programie. Celem programu 
jest podniesienie standardu bibliotek 
publicznych poprzez wyposażenie ich 
w nowoczesny sprzęt komputerowy, 
umożliwiający użytkownikom biblio-
tek korzystanie z zasobów bibliotecz-
nych czy Internetu, a bibliotekarzom 

Dzieci bliżej natury

komisje miały problem z wyłonie-
niem laureatów. Było o co walczyć. 
Na zwycięzców czekały atrakcyjne 
nagrody: radiomagnetofony, gry edu-
kacyjne, odtwarzacze mp3, słuchaw-
ki bezprzewodowe na kartę micro 
SD i pamięć USB. W przeprowadze-
niu konkursów pomagali pracow-
nicy Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Dalikowie, którzy zaangażowali się 
również w przygotowanie wystawy 
nagrodzonych prac i zamieszczenie 
informacji o projekcie na stronach 
internetowych.

Realizacja zaplanowanych zadań 
nie byłaby możliwa gdyby nie dota-

cja Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. Ponieważ program został 
pozytywnie odebrany przez uczniów, 
a kadrze nauczycielskiej nie braku-
je zapału do działania, z pewnością 
podejmą oni trud zdobycia środków 
na wcielenie w szkolne życie nowych 
dobrych pomysłów z zakresu edukacji 
ekologicznej.

– Cieszę się bardzo, że nasza szkoła 
wzięła udział w programie edukacji 
ekologicznej „Bliżej natury” – zapew-
nia Monika Cyjer Dyrektor Zespołu 
Szkół w Domaniewie – Dzięki udzia-
łowi w tym programie dzieci uczest-

niczyły w wycieczkach, mogły jedno-
cześnie uczyć się i zwiedzać. Chętnie 
brały udział w konkursach, jakie odby-
ły się na terenie szkoły. Dzięki udziało-
wi w programie powstał piękny skal-
niak, na którym posadzono 30 roślin, 
zakupiono też pomoce dydaktyczne do 
nauczania. Chciałabym podziękować 
Pani Marlenie Gortat za duże zaan-
gażowanie przy realizacji programu, 
a także Pani Ilonie Grabskiej i Pani 
Ewie Płoszyńskiej. Mam nadzieję, że 
nie był to ostatni program, który został 
zrealizowany w naszej szkole.

Justyna Ługowska

RozPRACUJ to z biblioteką
księgowanie zbiorów. Program skie-
rowany jest do wszystkich bibliotek 
w Polsce. W związku z tym biblioteka 
w Dalikowie oraz jej dwie filie będą 
mogły wprowadzić cały księgozbiór 
do programu komputerowego i udo-
stępniać go czytelnikom on-line. Na 
pewno będzie to dużym ułatwieniem 
w pracy bibliotecznej, a czytelnicy będą 
mogli szybciej orientować się w zaso-
bach zbiorów bibliotecznych. Dzięki 
innemu projektowi pn. RozPRACUJ to 
z biblioteką, bibliotekarze otrzyma-
ją profesjonalne wsparcie szkolenio-
we i narzędziowe (komputery, apara-
ty fotograficzne) w zakresie pomocy 
mieszkańcom pozostającym bez pracy 
lub chcących ją zmienić. Istnieje możli-
wość ubiegania się o dodatkowy grant 
dla osób bezrobotnych. Projekt ten za-
kłada również wypracowanie 3-let-
niego planu rozwoju biblioteki. Pro-
gram realizowany jest we współpracy 
z Centrum Wspierania Aktywności Lo-
kalnej oraz Fundacją Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego z siedzibą 
w Warszawie.

Beata Olejniczak
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2 lutego 2013 roku hala sportowa 
Zespołu Szkół w Wartkowicach by-
ła miejscem rywalizacji strażaków 
ochotników w halowej piłce nożnej. 
Do II Turnieju Jednostek OSP w Ha-
lowej Piłce Nożnej o puchar Wójta 
Gminy Wartkowice zgłosiło się 5 dru-
żyn OSP: Kłódno, Pełczyska, Powo-
dów, Sędów, Wartkowice. Rozgrywki 
przeprowadzono systemem każdy 
z każdym. 

Po rozegraniu 10 meczy wyłonio-
no najlepsze zespoły. Ostateczne  
wyniki turnieju wyglądają następu- 
 jąco:

Mimo, że za oknem wciąż jeszcze 
śnieżna aura, warto już dziś plano-
wać wiosenne przedsięwzięcia. Już 
za miesiąc rozpocznie się realizacja 
projektu, na który Gmina Wartkowice 
pozyskała środki w ramach progra-
mu LEADER.

Jak co roku w okresie wiosennym 
w gminie Wartkowice organizowana 
jest impreza plenerowa tzw. majówka, 
której celem jest integracja jej miesz-
kańców. Tradycją stał się już fakt, iż 
jest ona organizowana w dzień ,,Zie-
lonych Świątek”, który w roku bieżą-
cym przypada 19 maja 2013r. Podczas 
tegorocznej imprezy pragniemy po-
łączyć integrację z edukacją, przypo-
mnieć starszym pokoleniom dawne 
tradycje i obyczaje, natomiast mło-
dzieży zaszczepić zamiłowanie do 
kultywowania dawnych obrzędów. 

Harmonogram uroczystości projektowych:
20 marca 2013 r., godz. 1200 

– warsztaty plastyki ludowej  
(obrzędy zielonoświątkowe)

Na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wartkowicach zorganizowany 
zostanie jednodniowy warsztat z kustoszem muzeum etnograficzne-
go, który opowie o tradycjach ludowych oraz obyczajach związanych 
z Zielonymi Świątkami. W spotkaniu będzie mógł wziąć udział każdy 
mieszkaniec gminy. Podczas warsztatów wspólnie zostanie wypra-
cowany regulamin konkursu na ,,Najlepszą Inscenizację Obrzędu 
Zielonoświątkowego”. 

Kwiecień 2013 r. 
– konkurs na ,,Najlepszą Inscenizację  

Obrzędu Zielonoświątkowego” 
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w kwietniu. Na po-
trzeby konkursu zostanie powołana specjalna Komisja Konkursowa, 
w której zasiądzie m.in. etnograf prowadzący warsztaty jako prze-
wodniczący komisji. Dla wszystkich uczestników konkursu przewi-
dziane zostały nagrody rzeczowe. 

19 maja 2013 r. 
– uroczystość ,,Zielono nam”

– majówka w Starym Gostkowie
Podczas uroczystości na scenie zaprezentuje się zwycięzca konkur-
su z najlepszą inscenizacją obrzędu zielonoświątkowego. W ramach 
uroczystości zorganizowany zostanie również pokaz potraw lokal-
nych. Przygotowanie stoisk przez mieszkańców gminy pozwoli za-
prezentować regionalne potrawy, przypominając wszystkim polską 
tradycyjną kuchnię. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Wartkowice 
do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

Zielono nam
W tym celu Gmina Wartkowice 

pozyskała środki finansowe na re-
alizację operacji pn. ,,Zielono nam 
– majówka w Starym Gostkowie” 
w ramach programu LEADER z za-
kresu małych projektów w ramach 
działania 413,,Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego PROW na 
lata 2007-2013. Celem projektu jest 
kultywowanie i promowanie dzie-
dzictwa kulturowego, podniesienie 
jakości życia mieszkańców gminy 
Wartkowice, zwiększenie wiedzy 
na temat tradycji święta ludowego, 
zwiększenie aktywności mieszkań-
ców gminy dzięki udziałowi w przy-
gotowaniu i organizacji uroczystości, 
integracja oraz wzmocnienie wza-
jemnych relacji mieszkańców gminy 
Wartkowice.

Agnieszka Kiejnich

Ferie ze Stowarzyszeniem 

Od marca 2012 roku na terenie gminy 
Dalików, w sołectwie Krzemieniew, 
działa nowa formacja społeczna pn. 
Stowarzyszenie Krzemieniew. Stowa-
rzyszenie stawia sobie za cel pracę 
na rzecz integracji pokoleń, propa-
gowanie i pielęgnowanie tradycji re-
gionalnych oraz działania na rzecz 
dzieci, młodzieży i osób niepełno-
sprawnych. Ta młoda organizacja ma 
już na swoim koncie kilka sukcesów. 
Jednym z nich jest zakwalifikowanie 
się do programu ogłoszonego przez 
Fundację Wspomagania Wsi w ra-
mach konkursu „Pożyteczne Ferie 13” 

i realizacja projektu edukacyjnego pt. 
„Nasi Wspaniali Sąsiedzi”. Głównym 
celem działań w tym projekcie jest 
umożliwienie dzieciom i młodzieży 
w wieku od 6 do 19 lat z sołectwa 
Krzemieniew, które pozostają na czas 
ferii w swoich miejscowościach, spę-
dzenie czasu w sposób atrakcyjny, 
pożyteczny i bezpieczny. Realizacja 
programu rozpoczęła się 11 lutego 
i trwała do ostatniego dnia ferii tj. do 
23 lutego. Program zawierał zajęcia 
związane z odszukaniem lokalnych 
twórców i promocja ich twórczości, 
zorganizowanie kolacji zdrowej żyw-

ności, obserwacja warunków, w ja-
kich przebywają zwierzęta domowe 
oraz zajęcia sportowo – integracyjne. 
Większość zajęć prowadzona była 
w lokalu Stowarzyszenia Krzemie-
niew. Podsumowaniem projektu był 
wyjazd wszystkich uczestników do 
kina i degustacja potraw w restaura-
cji Green Way. Beneficjenci projektu 
mogli skosztować zdrowych i orygi-
nalnych potraw z całego świata i po-
równać swoje amatorskie potrawy 
z profesjonalnym menu. 

Danuta Ciecierska

Mistrzowie z Wartkowic
I miejsce – OSP Wartkowice

II miejsce – OSP Sędów
III miejsce – OSP Pełczyska 

IV miejsce – OSP Powodów Trzeci 
V miejsce – OSP Kłódno

Po zakończonym turnieju druho-
wie z OSP Wartkowice nie kryli rado-
ści z wygranej:

– Jest to nasze kolejne zwycięstwo, 
z czego jesteśmy bardzo dumni. Udo-
wodniliśmy, że wygrana z zeszłego ro-
ku nie była przypadkowa – cieszy się 
prezes OSP Wartkowice Robert Ku-
biak. – O skuteczności i efektywności 
naszej drużyny świadczy również fakt, 

iż nasi zawodnicy zostali uhonorowani 
statuetkami dla najlepszego bramka-
rza, którym został Maciek Marciniak 
oraz najlepszego strzelca turnieju – 
Przemka Marciniaka.

Drużyny biorące udział w tur-
nieju otrzymały pamiątkowe dyplo-
my, puchary oraz nagrody rzeczowe. 
Organizatorem Turnieju była Gmina 
i Zespół Szkół Wartkowice. Serdecz-
nie gratulujemy wszystkim drużynom 
biorącym udział w turnieju i życzymy 
dalszych sukcesów.

Agnieszka Kiejnich

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju dla małych projektów" oś Leader.



luty 20136

Każdy rodzic marzy, aby dzieciństwo 
jego dziecka przebiegło, jak zacza-
rowane. Kilkumiesięczne niemowlę 
przebywa pod opieką mamy. Starsze 
dziecko zostaje powierzone opiece 
pani w żłobku czy przedszkolu. Speł-
niając oczekiwania rodziców, którzy 
chcą realizować się zawodowo i ma-
rzą, aby dzieciństwo ich dzieci było 
wspaniałe – w budynku byłej Szko-
ły Podstawowej w Wilkowicach (Tu-
rze) zostały otwarte: Klub Maluszka 
i Punkt Przedszkolny ,,Zaczarowany 
Ogród”. Jak sama nazwa wskazuje jest 
to,, magiczne miejsce nauki i zaba-
wy” dla wszystkich pociech. Do Klu-
bu Maluszka przyjmowane są dzieci 
od 1 roku życia do 2,5 lat. Do Punk-
tu Przedszkolnego mogą uczęszczać 
dzieci od 2,5 do 5 lat. ,,Zaczarowany 
Ogród” jest placówką niepubliczną, 
wpisaną do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych. Mieści się w budynku 
wolno stojącym (370 m2). Składa się 
z trzech przestronnych, kolorowych 
sal przeznaczonych do zabawy i zajęć 
dydaktycznych, dużego holu, szatni 
oraz 3 łazienek. Wyposażenie punk-
tu przedszkolnego posiada stosowne 
atesty i certyfikaty. Teren przedszkola 
jest ogrodzony i bezpieczny, wyłącznie 
do dyspozycji maluchów. Do Punk-
tu Przedszkolnego i Klubu Maluszka 
,,Zaczarowany Ogród” dzięki dogod-
nej lokalizacji można łatwo dojechać, 
bowiem obiekt znajduje się przy 

Gmina Wartkowice od 1 września 
2012 r. realizuje projekt pod nazwą 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci klas I-III z Gminy Wartkowi-
ce”, w którym uczestniczą bezpłat-
nie uczniowie wartkowickich szkół. 
Głównym celem projektu, jak wska-
zuje tytuł, jest wyrównanie szans edu-
kacyjnych uczniów oraz rozszerzenie 
ich umiejętności.
Cele szczegółowe projektu to:
–  zapewnienie każdemu dziecku, ob-

jętemu wsparciem w ramach pro-
jektu, udziału w zajęciach zgodnie 
z jego indywidualnymi potrzebami;

–  stworzenie warunków w szkołach, 

Noworoczny Koncert Orkiestry 
Dętej OSP Dalików zapoczątko-
wał dalikowskie obchody 150-tej 
rocznicy powstania styczniowego.

Rok 2013 Senat Rzeczpospolitej Pol-
skiej ogłosił Rokiem Powstania Stycz-
niowego. Uroczyste obchody zaplano-
wano także w Dalikowie. Mieszkańcy 
gminy zostali zaproszeni na uroczy-
stość, która obejmowała koncert orkie-
stry dętej OSP Dalików oraz prelekcję 
przygotowaną przez pracownika bi-
blioteki gminnej Serafinę Domańską na 
temat przyczyn, przebiegu i skutków 
powstania styczniowego ze szczegól-

Inauguracja Roku Powstania Styczniowego  
w Gminie Dalików

nym uwzględnieniem słynnej bitwy 
pod Dalikowem, która miała miejsce 10 
września 1863 r. Następnie orkiestra 
zaprezentowała kilka pieśni patrio-
tycznych. W drugiej części koncertu 
zaproszeni goście wysłuchali przepięk-
nych polskich kolęd, a także utworów 
biesiadnych i muzyki z lat 80-tych.

W roku 2013 obchody powsta-
nia styczniowego zaplanowane są 
w każdej jednostce organizacyjnej 
gminy. Największą galę upamiętnia-
jącą powstanie planuje się na miesiąc 
wrzesień.

Beata Olejniczak

Usprawnienie aparatu mowy naj-
młodszych uczniów szkoły podsta-
wowej to jeden z celów projektu 
„Lepszym być!” realizowanego przez 
Gminę Parzęczew. W każdym numerze 
przedstawiamy Państwu zarys zajęć 
prowadzonych w ramach projektu. 
Tym razem pod lupę bierzemy zajęcia 
logopedyczne. 

Pewnie niejednemu z Was, dro-
dzy Państwo, zdarzyło się usłyszeć 
niby znane, a tak naprawdę nieznane 
wyrazy, takie jak chociaż „lybka”, „lo-
wel” czy „lak”. Powstają one poprzez 
zakłócenie mechanizmu nabywania 
języka, co w efekcie powoduje wadę 
wymowy. Jest to pojęcie dosyć szero-
kie, obejmujące wszelkie nieprawid-
łowości w wymawianiu głosek oraz 
zmianę ich brzmienia najczęściej po-
przez zastępowanie głosek trudnych 
do wymówienia głoskami łatwiejszy-
mi lub opuszczanie ich. Zajęcia lo-
gopedyczne realizowane w ramach 
projektu mają na celu wyeliminowa-
nie bądź złagodzenie wad wymowy 
u dzieci klas I-III szkoły podstawowej. 
Prowadzone są w celu usprawnienia 
narządu słuchu i mowy, korygowa-
nia zaburzeń w zakresie strony fo-
netycznej, leksykalnej czy gramatycz-
nej oraz doskonalenia umiejętności 
percepcyjnych i wzbogacenia zasobu 
słownikowego. Mają one komplekso-

wy charakter logopedyczny, a dzięki 
odpowiednio dobranym metodom 
kreują w dzieciach pozytywne myśle-
nie. „Zajęcia logopedyczne, to nie tylko 
usprawnianie artykulacji, to także roz-
wijanie kompetencji fonologicznych, 
rozwijanie słownictwa i poprawności 
gramatycznej. W konsekwencji, przy-
czyniają się one w sposób istotny do 
poprawy czytania i pisania.” – stwier-
dza Pani Bożena Załuska, logopeda, 
prowadząca zajęcia w ramach pro-
jektu. Zajęcia z terapii logopedycznej 
prowadzone są przez cały rok szkolny 
2012/2013, w łącznym wymiarze 240 
godzin, tj. 30 godzin w przeliczeniu 
na pojedynczego ucznia. Projektem 
objęliśmy grupę 32 uczniów klas I-
-III, którzy raz w tygodniu spotykają 
się z Panią Ewą Stefańską – Nowak 
oraz Panią Bożeną Załuską w celu 
wyeliminowania powyższych dys-
funkcji. Nauczyciel logopeda rozma-
wia z uczniem, wsłuchuje się w mo-
wę spontaniczną ucznia oraz bada 
motorykę artykulacyjną. Wszystko 
to pozwala na ocenę budowy aparatu 
mowy, narządów oddychania, tempa 
mowy i sposobu wysławiania się, a co 
za tym idzie dobrania odpowiedniej 
metody i rodzaju ćwiczeń do danej 
wady. Pierwszy semestr zajęć za na-
mi. Oznacza to siedemnaście spot-
kań, na których dzieci usprawniały 

narządy artykulacyjne, funkcje odde-
chowe i fonacyjne. Ważnym elemen-
tem wszystkich zajęć było utrwalenie 
poprawnej artykulacji oraz ćwiczenie 
słuchu fonemowego. Przydatne oka-
zały się pomoce dydaktyczne, których 
różnorodność zwiększyła atrakcyj-
ność zajęć, co z kolei przełożyło się na 
lepsze efekty pracy z dziećmi. Dzięki 
takim pomocom jak łamigłówki i ilu-
stracje logopedyczne, loteryjki obraz-
kowe czy gra twarzy i dmuchane lotto, 
dzieci poprzez gry i zabawy ćwiczyły 
poprawną wymowę. Jako cichy obser-
wator, z pełną odpowiedzialnością 
mogę stwierdzić, że dzieci uczestni-
czą w spotkaniach z dużym zapałem 
i entuzjazmem. Z pewnością mają na 
to wpływ różnorodność i ciekawość 
metod stosowanych przez prowadzą-
cych oraz bogata oferta pomocy za-
kupionych dzięki środkom unijnym. 

Pamiętajmy, iż nauka poprawnej 
wymowy jest niezwykle istotna w roz-
woju dzieci i należy nad nią praco-
wać już od najmłodszych lat. Znajduje 
to bowiem swoje odzwierciedlenie 
w kolejnych latach nauki i w stosun-
kach interpersonalnych. – Wysoka 
frekwencja, a także ilość uczęszcza-
jących dzieci, jest jednym z dowodów 
na potrzebę organizowania takiego 
rodzaju pomocy w początkowych la-
tach nauki – stwierdza Pani Boże-
na Załuska. Aby jednak jak najlepiej 
utrwalić prawidłową wymowę głosek 
w mowie spontanicznej, ćwiczenia 
należy wykonywać systematycznie. 
Dlatego też, niezbędna jest również 
praca z dziećmi w domu. 

W kolejnym numerze „poćwiczy-
my” z naszymi pociechami i z przy-
jemnością przekażemy Państwu 
efekty zajęć z gimnastyki korekcyj-
nej. Cieszymy się, że dzięki dotacjom 
unijnym nasze pociechy mają możli-
wość korygowania wad, a profesjo-
nalizm i życzliwe podejście specja-
listów kreują pozytywną atmosferę 
na zajęciach. 

Ewa Maślińska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Gimnastyka buzi i języka

objętych projektem, umożliwiają-
cych jego realizację poprzez dopo-
sażenie bazy dydaktycznej w nie-
zbędne materiały;

–  zminimalizowanie trudności 
w uczeniu się u uczniów biorących 
udział w projekcie;

–  zminimalizowanie u dzieci biorą-
cych udział w zajęciach korekcyj-
nych i logopedycznych dysfunkcji 
związanych z wadami postawy oraz 
wymowy;

–  rozszerzenie umiejętności dzieci 
objętych programem z zakresu na-
uk matematyczno-przyrodniczych 
oraz artystycznych.

W ramach projektu w roku szkol-
nym 2012/2013 odbywają się zajęcia:
–  dla dzieci ze specyficznymi trudnoś-

ciami w czytaniu i pisaniu, w tym 
także dzieci zagrożonych ryzykiem 
dysleksji,

– dla dzieci z trudnościami w zdo- 
 bywaniu umiejętności mate ma - 
tycznych,

–  logopedyczne dla dzieci z zaburze-
niami rozwoju mowy,

–  gimnastyka korekcyjna dla dzieci 
z wadami postawy,

– rozwijające zainteresowania dla 
dzieci szczególnie uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem – na-
uk matematyczno-przyrodniczych

– rozwijające zainteresowania ucz-
niów uzdolnionych artystycznie.

Zaczarowany ogród

zmodernizowanej trasie Poddębice-
-Łęczyca. Wychowaniu i nauczaniu 
w placówce przyświeca hasło: „Mo-
je przedszkole to mój drugi dom, bo 
stawia na mnie, na moje szczęśliwe 
dzieciństwo i na mój wszechstronny 
rozwój...” 

 Rodziców możemy zapewnić, 
iż każde dziecko jest dla nas ważne 
i w ,,Zaczarowanym Ogrodzie” do-
staje ono bez względu na wiek klucz 
do zdobywania wiedzy, do twórczych 
poszukiwań. Proponujemy bogaty wa-
chlarz zajęć. Organizujemy wiele uro-
czystości i konkursów. Odbyły się An-
drzejki, w których brały udział nasze 
przedszkolaki i dzieci z okolicy. Został 
zorganizowany Dzień Babci i Dzień 
Dziadka z licznymi atrakcjami. Aktu-
alnie trwa rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego dla dzieci 3-4 letnich 
z niepublicznych przedszkoli na te-
mat,, Zimowy krajobraz”. Szkoda, że 
z istniejących 4 placówek tego typu 
na terenie powiatu prace konkursowe 
nadesłało tylko Niepubliczne Przed-
szkole w Kucinach, za co gorąco dzię-
kujemy. Zapraszamy do współpracy 
również inne placówki. Wszystkich 
zainteresowanych rodziców, opieku-
nów prosimy o kontakt.

Nasza strona: 
www.przedszkoletur.pl

Telefon kontaktowy: 
43 828 50 13

W Wilkowicach (Turze) w Gminie Wartkowice 
otwarty został Punkt Przedszkolny i Klub 
Maluszka „Zaczarowany ogród” – niepubliczna 
placówka, wpisana do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych.

Projekt,,Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III z Gminy Wartkowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe zajęcia dla dzieci

Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
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Tegoroczny Bal Czerwonej Róży oka-
zał się wielkim sukcesem, mimo po-
czątkowych obaw związanych z kry-
zysem, udało się zebrać rekordową 
kwotę ponad 100 000 zł. Okazało 
się, że i tym razem nie zabrakło lu-
dzi dobrej woli o nieograniczonych 
pokładach empatii. I stało się bardzo 
dobrze, ponieważ w tym roku bene-
ficjentami były aż cztery stowarzy-
szenia. W poniedziałek 11 lutego 
czeki na 25 000 zł otrzymały: zgier-
skie Hospicjum im. Jana Pawła II oraz 
Głowieńskie Koło Związku Niewido-
mych. Dzień później podobny prezent 
otrzymało hospicjum w Pabianicach. 
Wkrótce otrzyma swoją część rów-
nież aleksandrowska FOSA, czyli Fun-
dacja Osób Społecznie Aktywnych, 
prowadząca rąbieński DPS. A na co 
przeznaczone zostaną pieniądze? Jak 
mówiono w Zgierzu, na ich największy 
projekt, czyli budowę stacjonarnego 
hospicjum. 25 000 złotych to oczy-
wiście za mało na realizację zadania, 
ale jak mówił Marek Hiliński jest to 

W Tłusty Czwartek, 7 lutego w sali 
widowiskowej Domu Kultury w Łę-
czycy odbył się XIII Regionalny Pokaz 
Potraw Ziemi Łęczyckiej, zwany także 
Dniem Łasucha. Organizatorami byli: 
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczy-
ckiej, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, 
Dom Kultury, Urząd Miasta i Muzeum 
w Łęczycy przy współpracy Urzędów 
Gmin w Łęczycy, Piątku, Daszynie, Gó-
rze Św. Małgorzaty, Witoni, Grabowie, 
Świnicach Warckich, Wartkowicach, 
Dalikowie oraz ŁODR w Bratoszewi-
cach Rejon Łęczyca i Fundacji Rozwoju 
Gmin „PRYM” w Parzęczewie.

Pokaz zorganizowano z rozma-
chem, uczestniczyło w nim 21 ze-
społów z: Gawronek, Lubienia, Zdun, 
Topoli Królewskiej, Leźnicy Małej, Łę-
czycy, Dąbia, Świnic Warckich, Stemp-
lewa, Piątku, Konarzewa, Pokrzyw-
nicy, Grabowa, Witoni, Kwiatkówka, 
Góry Św. Małgorzaty, Jarochowa, Ko-
nopnicy i Dalikowa. W tym roku pokaz 
odbywał się pod hasłem „Kipi kasza…”. 
Jak wyjaśniła Maria Cieślak – prezes 
Stowarzyszenia i pomysłodawczyni 
imprezy, celem było między innymi 
przypomnienie dawnych przepisów 
kulinarnych i spopularyzowanie kasz 
jako najstarszych, a jednocześnie naj-
zdrowszych produktów żywnościo-

wych. Walory smakowe i zdrowotne 
kasz zostały ostatnio jakby zapomnia-
ne i niedoceniane. Kolejnym celem 
było kultywowanie regionalnych 
tradycji i wspólnych działań lokalnej 
społeczności. 

Wykonawcy wykazali się nieby-
wałą pomysłowością. Przygotowa-
no 86 potraw, przy czym, zgodnie 
z mottem znakomita większość miała 
w swoim składzie kasze. Wykorzysta-

28 grudnia 2012 r. Jest godzina 17.00, 
a w Szkole Podstawowej w Chociszewie 
praca wre. Członkowie Stowarzyszenia 
„Przyjazne wsie Chociszew – Mikołajew 
– Pustkowa Góra” uwijają się jak w ulu, 
bo za godzinę rozpocznie się w szko-
le WIGILIA. Stoły nakryte, ustrojone 
świątecznie. Teraz tylko porozkładać 
na stołach przyniesione wcześniej przez 
mieszkańców potrawy i można witać 
zaproszonych gości. 

W Wigilii wzięli udział mieszkańcy 
trzech sołectw: Chociszewa, Pustkowej 
Góry i Mikołajewa. Zaszczycili nas swo-
ją obecnością Wójt Gminy Parzęczew – 
Ryszard Nowakowski, Dyrektor szkoły 
Krzysztof Pyciarz oraz Ksiądz Wikary.

Przywitali wszystkich: Prezes Sto-
warzyszenia Donata Bugajska oraz Soł-
tys Chociszewa Bogdan Wydrzyński. 
Potem to już jak na prawdziwej Wigilii... 

Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej

no przepisy kulinarne z zamierzchłej 
przeszłości, ale również nowatorskie 
i nieco egzotyczne. Były kaszanki 
w różnych wersjach, kotleciki, zrazy 
z kaszą, gołąbki, paszteciki, zawijańce, 
zrazy z kaszą, kiszczoki, pierogi, krup-
niki, był nawet tort z kaszy i ciastka 
– nie sposób wymienić wszystkich 
kombinacji. Oczywiście, jak na Tłu-
sty Czwartek przystało były pączki 
i faworki. Wszystkie zespoły zadbały 

o ciekawy wystrój stoisk i efektow-
ne wyeksponowanie potraw. Panie 
z Witoni wykonały zagrodę młynar-
ską z pierników, na podwórcu której 
stały apetyczne pierogi ze skwarkami, 
mięsa, ciasta i sałatki. Stowarzyszenie 
Wędkarskie „Rekin” z Grabowa przy-
rządziło dorodne pstrągi i karpie, gim-
nazjaliści z Topoli Królewskiej swój 
stół przybrali karteczkami, na których 
widniały rozmaite sentencje i powie-
dzenia z kaszą związane.

W imprezie po raz pierwszy bra-
ła udział młodzież z: Zespołu Szkół 
Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, 
Zespołu Placówek Edukacyjno Wy-
chowawczych w Łęczycy, gimnazjum 
w Witoni i gimnazjum w Topoli Kró-
lewskiej. Młodzi wiekiem nowicju-
sze doskonale się spisali, a potrawy 
przez nich sporządzone były intere-
sujące w smaku i wyglądzie. Wstęp 
na pokaz był wolny, goście przyby-
li licznie, oglądali i smakowali, mo-
gli również zaopatrzyć się w folder, 
w którym opublikowane były przepisy 
na wszystkie demonstrowane potra-
wy. Komisja oceniająca prace zespo-
łów miała niemały kłopot ze wskaza-
niem najsmaczniejszych i najładniej 
podanych potraw. Sprzętami gospo-
darstwa domowego nagrodzone zo-

stały zespoły: z Konarzewa, z gimna-
zjum z Topoli Królewskiej i z Witoni. 
Zadbano również o oprawę muzycz-
ną. Po raz pierwszy na pokazie grali 
i śpiewali (charytatywnie!) „Leźnicza-
nie”– zespół wokalno -instrumental-
ny z Leźnicy Małej. Jerzy Kaźmierski 
– członek zespołu napisał stosowny 
na tę okoliczność tekst piosenki, którą 
rozpoczęto występ.
„Powiedział nam Bartek, 
że dziś tłusty czwartek.
Wszyscy uwierzyli pączków nasmażyli.
Łęczyckie gosposie tak się uwijały 
Z całego rejonu do nas tu zjechały.
Nasza pani Cieślak obrotna kobita
Już po raz trzynasty serdecznie 

nas wita.
Na stołach dziś goszczą kasza i gołąbki
A jeszcze do tego świeżutkie faworki.
Kobiety zadbały o dobre jedzenie
Panowie niech dbają o dobre krążenie” 

Popis był udany, o czym świadczyły 
rzęsiste brawa i prośby o bisy. Pod ko-
niec imprezy były nawet tańce. Prze-
prowadzona została zbiórka pieniężna. 
Zgromadzone fundusze zostały wpła-
cone na konto Stowarzyszenia i zostaną 
wydatkowane zgodnie z charytatywny-
mi celami statutowymi tej organizacji.

Zofia Dziwisz

znaczna kwota dla stowarzyszenia 
i pozwoli przybliżyć rozpoczęcie bu-
dowy. Z kolei w Głownie spełnią się 
marzenia prezesa Koła Związku Nie-
widomych Stanisława Soczewy, który 
już od 33 lat stara się zorganizować 
turnus szkoleniowy dla niewidomych. 
Tym razem, dzięki zebranym środkom 
nareszcie się uda i na turnus szkole-
niowy w Ustroniu Morskim wyjedzie 
24 niewidomych. Również Elżbieta 
Ruta Prezes Stowarzyszenia Opieki 
Hospicyjnej w Pabianicach doskonale 
wiedziała na co zostaną przeznaczo-
ne zebrane środki – robimy ośrodek 
wsparcia dla osób zdiagnozowanych, 
które zostały zostawione przez służbę 
zdrowia samym sobie. 

Jak widać zebrane środki zostaną 
właściwie spożytkowane, a zgodnie 
ze słowami poseł Agnieszki Hanaj-
czyk okazana hojność i serce wróci 
do Aleksandrowa w jeszcze większym 
wymiarze. 

Stanisław Sobczak
Najpierw życzenia, dzielenie się opłat-
kiem, potem wigilijne potrawy. Każdy 
z uczestników coś przygotował i chęt-
nie dzielił się z innymi. Wszystko było 
przepyszne, jak w domu. Organizatorzy 
spotkania zadbali nie tylko o uciechy 
naszego podniebienia, ale przygoto-
wali też strawę duchową. Mieszkanki 
wszystkich trzech sołectw specjalnie 
na nasze spotkanie powołały do życia 
chór. Występ na Wigilii to niewątpli-
wie duża atrakcja. Złożony z czternastu 
pań zespół (panowie jakoś nie mieli 
odwagi) wykonał siedem kolęd. Były 
tradycyjne, ale i zupełnie w naszym 
regionie nieznane. Wszystkim bardzo 
się podobało. Koncert zakończył się 
jeszcze jedną niespodzianką – przybył 
Mikołaj. Trochę nas rozliczał, ale dla 
każdego miał cukierka i na szczęście 
nie kazał mówić wierszyków. 

Wigilijne spotkanie w Chociszewie

Po niewątpliwych atrakcjach wie-
czoru, zajadamy i gawędzimy z sąsiada-
mi przy stole. Nie było nam jednak dane 
tak bezczynnie siedzieć. Sołtys rozdaje 
wszystkim jakieś kartki. Okazuje się, że 
to śpiewniki i teraz już wszyscy śpiewa-
ją przy stołach. Kolędy pięknie brzmią 
(tu chyba wszyscy umieją śpiewać) i za-
praszają nas na przyszły rok. My przyj-
dziemy. Mamy też nadzieję, że Ci, którzy 
jeszcze się nie zdecydowali, też do nas 
dołączą. To przecież piękna uroczystość...

Serdeczne podziękowania wszyst-
kim biorącym udział w przygotowa-
niach do Wigilii i wszystkim przy-
byłym na spotkanie składa Zarząd 
Stowarzyszenia Przyjazne wsie Cho-
ciszew – Mikołajew – Pustkowa Góra: 
Donata Bugajska, Elżbieta Kurowska, 
Zofia Ludwiczak, Emil Wójcicki, Piotr 
Wojciechowski.

Beneficjenci 
Balu Czerwonej Róży
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Świeżo upieczony Mistrz Polski wy-
walczył kwalifikacje na Mistrzostwa 
Europy, które odbędą się w Gotebor-
gu. Drugi w konkursie Marcin Starzak 
lądował 24 cm bliżej belki. – Podczas 
dwóch ważnych zawodów do oficjal-
nego minimum zabrakło mi 2 cm. Jest 
to bardzo mało, związek podjął decy-
zję, że pojadę na mistrzostwa, z cze-
go bardzo się cieszę – mówi Adrian 
Strzałkowski, obecny mistrz Polski 
w skoku w dal. Trener Leszek Lipiń-
ski jest zadowolony z wyniku swo-
jego podopiecznego. Jeszcze nie tak 
dawno Adrian nie miał warunków do 
treningu i szkolił się na własną rę-
kę. – Adrian osiągnął olbrzymi sukces. 
Przez co najmniej dwa lata trenował 

sam w Szczecinie. Dzięki warunkom, 
jakie zapewnia nasze miasto, znalazł 
się u nas i już widać jego efekty pracy 
– mówi Leszek Lipiński, trener MKS 
Aleksandrów.

Mistrzostwa Europy w Szwecji 
rozpoczynają się 28 lutego i potrwa-
ją do 3 marca. Nasz lekkoatleta do 
zawodów przygotowuje się na obiek-
tach MKS-u. – Baza w Aleksandrowie 
jest doskonała i nie ma sensu nigdzie 
wyjeżdżać. Tutaj jestem w stanie od-
powiednio się przygotować. Trenuję 
codziennie i pracuję właściwie nad 
wszystkim. Razem z trenerem szlifu-
jemy technikę wykonania skoku – mówi 
Adrian Strzałkowski. To będzie naj-
ważniejsza impreza Adriana w karie-

Wraz z początkiem roku Uczniowski 
Klub Sportowy „Gladiator”, działający 
przy parzęczewskim Gimnazjum od-
nosi kolejne sukcesy. Paweł Kurow-
ski – nauczyciel prowadzący zajęcia 
znów może być dumny ze swoich pod-
opiecznych. 29 stycznia 2013 r. w hali 
MOSiR w Zgierzu odbył się Powiatowy 
Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziew-
cząt, gdzie zawodniczki,,Gladiatora” 
zajęły I miejsce. Pokonały Gimnazjum 
z Modlnej 3-0, Gimnazjum Stryków 
6-0, Szkołę Mistrzostwa Sportowego 
z Łodzi 2-0, Gimnazjum nr 2 Zgierz 4-0 
oraz Gimnazjum nr 3 Zgierz 5-0. Sku-
teczna gra jaką prowadziły dziewczęta 
zaowocowała indywidualnymi nagro-
dami. Najlepszą bramkarką zawodów 
okazała się Joanna Nazar. Najlepszą 
zawodniczką własnej drużyny została 
Aleksandra Sadok, która zdobyła sześć 
bramek, a najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Patrycja Kołodziejczyk. 

Obie dziewczyny zostały powołane 
do kadry wojewódzkiej. Drużyna UKS 
„Gladiator” grała w składzie: Joanna 
Szymańska, Patrycja Kołodziejczyk, 
Joanna Kamińska, Aleksandra Sadok, 
Joanna Nazar, Paulina Pisera, Karolina 
Podlewska, Patrycja Syguła, Izabela 
Chudzik, Magdalena Kierzek oraz Syl-
wia Kierzek

W styczniu zawodnicy UKS starto-
wali także w Mistrzostwach Powiatu 
o Puchar Starosty Zgierskiego w piłce 
ręcznej, gdzie dziewczęta zajęły dru-
gie, a chłopcy trzecie miejsce.

Odbył się również Turniej Powia-
towy w szachy, gdzie drużyna z Parzę-
czewa zdobyła drugie miejsce i uzy-
skała awans do finału rejonowego, 
który odbędzie się w miejscowości 
Bychlew. Życzymy powodzenia i ko-
lejnych sukcesów!

Marta Gmerek

Nowy rok – nowe sukcesy! Mistrz Polski z MKS Aleksandrów

rze, który przed zawodami stawia so-
bie jeden zasadniczy cel. Chce złamać 
barierę 8 metrów. Czyli musi skoczyć, 
co najmniej 12 cm lepiej od swojej 
życiówki. Trener Leszek Lipiński był 
na wielu międzynarodowych impre-
zach i z doświadczenia wie, że mło-
dym zawodnikom startującym po raz 
pierwszy dodatkowo przeszkadza tre-
ma. – Nawet Artur Partyka na swoich 
pierwszych seniorskich zawodach nie 
potrafił wystartować na miarę swoich 
możliwości. Trzeba przeżyć taką im-
prezę, żeby w następnych ważniejszych 
zawodach móc uzyskać jeszcze lepsze 
wyniki – podkreśla szkoleniowiec MKS 
Aleksandrów. 

(kiniu)

Adrian Strzałkowski, zawodnik MKS-u Aleksandrów zajął pierwsze 
miejsce w skoku w dal podczas Halowych Mistrzostw Polski w Spale. 
Podopieczny trenera Leszka Lipińskiego zdeklasował konkurencję, 
skacząc na odległość 7.88 m. 


