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Odznaka honorowa  
„Za zasługi dla Wojewódz
twa Łódzkiego”
Towarzystwo Salezjańskie w Lutomiersku  
otrzymało, jako pierwsza instytucja w woje-
wództwie łódzkim, odznakę honorową  
„Za zasługi dla Województwa Łódzkiego” 

Dekret arcybiskupa 
Zakaz odprawiania mszy świętych w kościele  
pw. Św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie  
Łódzkim i zaprzestanie prowadzenia działal -
ności gospodarczej – to zalecenia dekretu  
arcybiskupa łódzkiego Marka Jędraszewskiego 
dla księdza Jacka Stasiaka. 

Questing
W ramach projektu współpracy „QUESTING  
umożliwi innowacyjne zwiedzanie” z wizytą  
do  Bałtowa wybrała się  dla 40-osobowa grupa  
z obszaru działania Fundacji „PRYM”.

IV Smaki Ziemi Łódzkiej 
Już po raz czwarty reprezentujący Fundację 
„PRYM” wystawcy wzięli udział w imprezie:  
Smaki Ziemi Łódzkiej.

Sukces zespołu z FIT!
Zespół „Chałasy”, działający przy Forum Inicjatyw 
Twórczych w Parzęczewie zajął I miejsce  
w drugiej edycji ogólnopolskiego Festiwalu  
Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce.

Dni Aleksandrowa 
Łódzkiego, Dni Lutomierska 
W numerze fotoreportaże z obydwu imprez.

Odjazdowy Bibliotekarz   
w Siedlcu 
O akcji zorganizowanej w Gminie Łęczyca  
w ramach programu: „Odjazdowy Bibliotekarz”,  
w której biorą udział miłośnicy książek  
i rowerów, pisze Zofia Dziwisz.

Żurawieniec w zgodzie  
z naturą 
Ośrodek Rekreacyjno-Rehabilitacyjny w miejsco-
wości Żurawieniec pozyskał środki na realizację 
projektów, podnoszących atrakcyjność Ośrodka.

Na zdjęciu 
kościół Księży Salezjanów w Lutomiersku
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QUESTING 
Pora ruszyć na poszukiwania!

28 maja br. w Łódzkim Domu Kultu-
ry podczas uroczystej sesji Sejmiku 
z okazji Dnia Samorządu Terytorial-
nego zostało wręczonych sześć od-
znak „Za zasługi dla województwa 
łódzkiego”. Jako pierwszej instytucji 
w Województwie Łódzkim odznakę 
przyznano Towarzystwu Salezjań-
skiemu w Lutomiersku. Prestiżowe 
wyróżnienie z rąk Marszałka Wo-
jewództwa Łódzkiego Pana Witol-
da Stępnia oraz Przewodniczącego 
Sejmiku Pana Marka Mazura odebrał 
ks. Kazimierz Dąbrowski – dyrektor 
Towarzystwa Salezjańskiego.

Odznaka Honorowa za Zasłu-
gi dla Województwa Łódzkiego to 
odznaczenie dla osób lub instytu-
cji, które całokształtem działalności 
zawodowej, społecznej oraz publicz-
nej przyczyniły się do rozwoju Wo-
jewództwa Łódzkiego. Z wnioskiem 
o przyznanie Towarzystwu Salezjań-
skiemu odznaczenia za zasługi dla 
województwa łódzkiego wystąpił 
Wójt Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz 
Borkowski. Komisja Odznaki Hono-
rowej uznała, że Towarzystwo Sa-
lezjańskie zasługuje na przyznanie 
odznaczenia honorowego, a jego 
działalność społeczna, kulturalna, 
oświatowa przyczynia się do rozwoju 
Województwa Łódzkiego.

Krzysztof Pacholak

Realizowane są kolejne działania 
w ramach projektu współpracy 
„QUESTING umożliwi innowacyjne 
zwiedzanie”. W dniach 25-26 kwiet-
nia br. odbył się wyjazd do Bałto-
wa zorganizowany dla 40-osobowej 
grupy z obszaru działania Fundacji 
„PRYM”. Grupę tą tworzyli przede 
wszystkim uczniowie i nauczyciele 
z 7 szkół uczestniczących w projek-
cie (SP im. Orła Białego w Lutomier-
sku, SP w Chociszewie, Gimnazjum 
im. Czesława Miłosza w Topoli Kró-
lewskiej, Zespołu Szkół w Wartkowi-
cach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Szczawinie, Szkoły Podstawowej 
im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Beł-
dowie oraz Zespołu Szkół w Daliko-
wie). Podczas wyjazdu uczestnicy 
zapoznali się z metodologią tworze-
nia tras questingowych oraz przeszli 
w terenie przykładowe questy. W wy-
jeździe uczestniczyli również przed-
stawiciele dwóch pozostałych LGD, 
które realizują ten projekt tj.: „Doliny 
rzeki Grabi” i Stowarzyszenia „BUD-
-UJ RAZEM”, łącznie ok. 100 osób.

Pierwszy dzień pobytu w Bałto-
wie uczestnicy rozpoczęli od udzia-
łu w seminarium „Dobre praktyki 
w metodzie interpretacji Turystyki 
Dziedzictwa – Questing”. W spotka-
niu wzięli udział przedstawiciele 
Konsorcjum Planet MILA, które jest 
głównym wykonawcą w ramach re-
alizacji projektu współpracy, Prezes 
Stowarzyszenia LGD „Krzemienny 
Krąg”. Questing zaistniał w Bałtowie 
dzięki realizacji projektu „Bałtów 
– polska stolica questingu”. W jego 
wyniku opracowano dziesięć que-
stów, które zostały przygotowane 
przez mieszkańców (właścicieli go-
spodarstw agroturystycznych) przy 
aktywnym wsparciu młodzieży.

Po spotkaniu każda z trzech grup 
wyruszyła w teren, aby przejść pierw-
szą trasę questingową. Nasza drużyna 
zdobywała „Żydowski Jar”. Ścieżka 
questingowa „Śladami historii w Ży-
dowskim Jarze” wiedzie przez wąwóz 
lessowy, który kryje tajemnice stwo-
rzeń, żyjących tu przed milionami lat.

25 kwietnia grupa przeszła 
również quest „Ukryte skarby Ka-
miennej”. Ten quest to odkrywanie 
tajemnic rzeki Kamiennej podczas 
wędrówki jej doliną, której strome 
zbocza zdobią wapienne skałki. Dru-
giego dnia pobytu w Bałtowie nasza 
grupa ruszyła szlakiem questu pn. 
„Druckich-Lubeckich historia rodo-
wa, co wśród drzew się chowa”, któ-
ry związany jest ze znajdującymi się 
w Bałtowie „książęcymi włościami” 
kniaziowskiego rodu Druckich-Lube-
ckich. Zrujnowana niestety siedziba 
rodu wita wędrowca słowami: „Boże! 
Ci wszyscy, którzy tu bywają, czego 
nam życzą niechaj sami mają”. Ród 
Druckich-Lubeckich zamieszkiwał 
w Bałtowie do roku 1944. Najsłyn-
niejszym historycznie przedstawicie-
lem rodziny jest Franciszek Ksawery 
Drucki-Lubecki, który w latach 1821-
1830 pełnił funkcję ministra skarbu 
Królestwa Polskiego. Bałtowski pałac 
wraz z parkiem powrócił do spadko-
bierców rodu Druckich – Lubeckich 
i być może uda się przywrócić mu 
jego dawną świetność.

Po powrocie z Bałtowa rozpo-
częły się kolejne działania w projek-
cie, już na terenie gmin partnerskich 
Fundacji. W czerwcu br. w poszcze-
gólnych szkołach, które uczestniczą 
w projekcie odbył się pierwszy cykl 
warsztatów, dotyczących opracowa-
nia questów na terenie gmin part-
nerskich Fundacji „PRYM” z udziałem 
trenerów z Fundacji Ludzi i Miejsc 
Aktywnych „MILA”. Efekty pracy na-
szej młodzieży poznamy pod koniec 
2013 roku.

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

Jeśli zainteresował Państwa te-
mat questingu, zapraszamy do od-
wiedzenia strony internetowej www.
questing.pl.

Renata Jesionowska-Zawadzka

Odznaka honorowa  
„Za zasługi  

dla Województwa Łódzkiego”
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Już po raz czwarty, 16 czerwca br. ry-
nek Manufaktury w Łodzi gościł Smaki 
Ziemi Łódzkiej. Tradycyjnie już pod-
czas imprezy odbyły się konkursy 
„Smaczne Łódzkie” i „FolkNuta”, 
jarmark produktów lokalnych i ręko-
dzieła ludowego oraz warsztaty go-
towania, podczas których zaprezen-
towały się Koła Gospodyń Wiejskich 
z całego województwa.

Na stoisku Fundacji „PRYM” pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy 
Aleksandrów Łódzki (Koło Gospodyń 
Wiejskich w Adamowie i Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Chrośnie) serwowały 
zasmażaną kapustę, chleb ze smalcem, 
barszczyk i domowe ciasta. Można by-
ło również spróbować pysznych chle-
bów z piekarni NATUREX p. Pabiańczy-
ków z Białej, które są wpisane na listę 
produktów tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (chleb wiejski 
na zakwasie z pieca ceglanego i chleb 
żytni razowy pełnoziarnisty).

Obecnie bardzo często słyszanym sło-
wem jest ekologia. Czy to tylko mo-
da czy głos rozsądku? Trochę jedno 
i drugie. Choć dobrze, że teraz mo-
da idzie w zgodzie z naturą, a nowe 
rozwiązania technologiczne pozwa-
lają chronić środowisko. Działania te 
wkraczają w każdą sferę naszego życia 
– pracę i wypoczynek. Od kilkunastu 
lat odnotowujemy na rynku polskim 
wzrost działań proekologicznych. Du-
ży wkład w te inwestycje mają nadal 
środki unijne. Pozyskiwane z urzę-
dów miast i gmin oraz urzędów pracy 

środki finansowe na rozpoczęcie dzia-
łalności czy wykonanie określonych 
inwestycji wspomagają te działania, 
które są przyjazne środowisku i lu-
dziom. W ten trend wplatają się m.in. 
gospodarstwa agroturystyczne, łączą-
ce pracę z wypoczynkiem.

Jednym z ciekawszych tego typu 
zakątków pod Łodzią jest Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Rekreacyjny ze spe-
cjalnością: hipoterapia – gospodar-
stwo Bogumiły Górajek w Żurawieńcu 
koło Poddębic. Położony wśród pól 
i lasów, oddalony zaledwie 20 km od 

Żurawieniec w zgodzie z naturą

zgiełku miejskiego i ulicznego pozwa-
la na aktywny wypoczynek na świe-
żym powietrzu: spacery, przejażdżki 
końmi, kontakt ze zwierzętami domo-
wymi i hodowlanymi. W specjalnie 
wydzielonej strefie, do której turyści 
mają oczywiście dostęp, znajdują się 
konie, kozy, psy i koty. Obserwowanie 
ich we wspólnej zabawie czy karmie-
nie wspólnie z gospodarzami jest nie 
lada gratką, nie tylko dla najmłod-
szych. Tak więc pobyt tutaj może być 
świetną zabawą dla dorosłych i dzie-
ci. Ośrodek nastawiony jest przy tym 

na pobyt dzieci niepełnosprawnych 
– szczególnie dla nich do dyspozycji 
pozostają konie, przysposobione do 
pracy z niepełnosprawnymi, bryczka, 
z której dzieci zwiedzają okolicę. Sam 
Ośrodek też potrafi pozytywnie zasko-
czyć. Na powierzchni ok. 4000 m² ku-
si bogatym drzewostanem, ciekawie 
urządzonym ogrodem: oczkiem wod-
nym pełnym kolorowych ryb i kum-
kających o świcie i zmierzchu żab. 

Atrakcyjność Ośrodka wzrosła 
dzięki pozyskaniu środków na rea-
lizację dwóch Małych Projektów tj.: 

„Zwiększenie atrakcyjności oferty 
dla klientów Ośrodka Rekreacyjno-
-Rehabilitacyjnym o specjalności Hi-
poterapia w miejscowości Żurawie-
niec” oraz „Wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych w Ośrodku Re-
kreacyjno – Rehabilitacyjnym o spe-
cjalności Hipoterapia w miejscowości 
Żurawieniec poprzez zakup kolekto-
rów słonecznych”. Dzięki dotacjom 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
właścicielka zakupiła dla gości prak-
tyczną i łatwą w obsłudze ekologiczną 
saunę. W trakcie korzystania z sauny, 
zamiast tradycyjnego basenu, goście 
mogą zażywać kąpieli w ogrodowej 
balii – jacuzzi, również pozyskanej 
dzięki EFRROW. Tak więc, nie ma cza-
su na nudę. Jeśli jeden dzień atrakcji 
to za mało, jest możliwość noclegu. 
Dla gości, którzy chcieliby spędzić na 
łonie natury, w terenie wolnym od 
spalin cały weekend Ośrodek posia-
da samodzielny drewniany domek ze 
standardowym wyposażeniem. Moż-
na tez zasmakować w specjałach do-
mowej kuchni.

Dla zwiększenia ekologiczności, 
dzięki EFRROW zainstalowano system 
solarny na dachu budynku. To ciągle 
nowość w polskich gospodarstwach. 
Jak wcześniej zastosowane „wiatra-
ki” do pozyskiwania prądu, solary 
szybko zdobywają swoich zwolenni-
ków. Nie jest to dziwne zważywszy 
na korzyści. Dzięki energii słonecz-
nej znacząco spadają nam koszty po-
niesione na ogrzewanie wody. Można 
zaoszczędzić do 70% energii zużytej 
na jej zagrzanie. Tak więc 70% mniej 
produktów spalania powstałych przy 
produkcji energii trafia w atmosferę. 
Darmowe ciepło ze słońca jest przy 
tym tak samo wydajne, jak to konwen-
cjonalne, a przy tym czyste i przyjazne 
dla środowiska. Przy pobytach go-
ści w Ośrodku, ma to duży wpływ na 
ekonomię działalności i zmniejszenie 
kosztów własnych. 

Katarzyna Szczepaniak
Bogumiła Górajek

IV Smaki Ziemi Łódzkiej
Stoisko Fundacji zakwitło różno-

kolorowymi kwiatami z bibuły Pani 
Elżbiety Zając, zachwyciło oryginal-
nymi wyrobami p. Katarzyny Siek 
(biżuteria, torebki, odzież dziecięca) 
i niebanalnymi maskotkami p. Beaty 
Bechcińskiej. 

Głównymi punktami imprezy by-
ły konkursy – „Smaczne łódzkie” oraz 
„Folk-nuta”. Nasze panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Chrośnie zaprezen-
towały tradycyjną, staropolską zupę 
– czerninę z kaczki. 

W strefie gotowania pod okiem 
znanego kucharza Andrzeja Polana, 
panie i… panowie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Puczniewie w gminie Lu-
tomiersk (Urszula Kaczmarek, Kata-
rzyna Włodarczyk i Andrzej Kaczma-
rek) zaprezentowali w pokazowym 
gotowaniu tradycyjny barszcz biały 
z zapiekanymi bułeczkami.

Renata Jesionowska-Zawadzka
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W sobotę, 8-go czerwca uczestnicy 
akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” za-
witali do Siedlca. Akcja jest organi-
zowana od czterech lat i biorą w niej 
udział bibliotekarze, miłośnicy ksią-
żek i rowerów, chcący aktywnie spę-
dzić czas wśród osób o podobnych 
zainteresowaniach. 

W tym roku po raz pierwszy za-
angażowali się w ten projekt biblio-
tekarze z bibliotek: miejskiej i pe-
dagogicznej w Łęczycy, gminnych: 
ze Świnic Warckich i z Mazewa oraz 
z Siedlca. Najliczniejsza grupa jadąca 
z Łęczycy była asekurowana przez ra-
diowóz policyjny. Kilkadziesiąt osób 
w pomarańczowych koszulkach z lo-
go akcji dotarło w godzinach przed-
południowych do Siedlca, gdzie goś-
cinnie podejmowani byli przez panią 
Marzenę Gmerek, szefową biblioteki 
oraz panie z miejscowej szkoły. Nim 
przystąpiono do pokrzepienia się 
grillowanymi kiełbaskami, policjant 
z „drogówki” udzielił zebranym cen-
nych wskazówek, dotyczących właś-
ciwego wyposażenia roweru i odpo-
wiedniego zachowania rowerzysty 
na drodze publicznej – ostrożności 
i nauki nigdy dość! Kolejnym punk-

Każde dziecko powoli zauważa, jak 
przydatna w życiu codziennym jest 
umiejętność liczenia, odczytywania 
godziny czy rozpoznawania otaczają-
cych nas figur geometrycznych. Wie-
dza matematyczna przydaje nam się 
w sytuacjach codziennych, kiedy ro-
bimy zakupy, czy odczytujemy datę. 
Niestety uczniowie często nie opa-
nowują do końca w przewidzianym 
terminie, określonego programu na-
uczania. Dlatego też, w ramach pro-
jektu unijnego „Lepszym być!” grupa 
dzieci z klasy III Szkoły Podstawo-
wej w Chociszewie ma możliwość 
popracowania nad zagadnieniami 
matematycznymi, które sprawiają 
im najwięcej kłopotów. – To w pierw-
szych latach nauki w szkole podsta-
wowej kształtują się w umyśle dzie-
cka pojęcia podstawowe dla całego 
nauczania matematyki – mówi pa-
ni Barbara Witczak, nauczycielka 
matematyki w Szkole Podstawowej 
w Chociszewie – Dlatego też, właś-
ciwa organizacja procesu uczenia się 
matematyki, powtórzę za panią prof. 
Gruszczyk-Kolczyńską, ma znaczenie 
fundamentalne i jest szczególnie waż-
na we wstępnym okresie nauczania, 
od którego w dużej mierze zależy sto-
sunek dziecka do matematyki w okre-
sie późniejszym. Bardzo trudne – jeże-
li w ogóle możliwe – jest naprawienie 
w klasach starszych szkód wynikają-
cych ze złego nauczania matematyki 
w klasach początkowych. Tak więc, 

Z matematyką 
za pan brat

wkraczać należy w problem na sa-
mym początku, zanim rozmiary trud-
ności i niepowodzeń są jeszcze małe.

Zajęcia realizowane w ramach 
projektu nie tylko wspomagają ucz-
niów, którzy z różnych przyczyn ma-
ją trudności w opanowaniu wiedzy 
matematycznej, ale także rozbudzają 
wiarę we własne siły. Na zajęciach 
stosowane są rożne formy pracy: ze-
społowa, w grupach lub parach czy 
praca indywidualna. Dzieci za po-
mocą gier i zabaw matematycznych, 
kart pracy, liczydeł, krzyżówek czy 
programów komputerowych uczą 
się m.in. zapisywania i odczytywa-
nia liczb w zakresie 1000, dodawa-
nia i odejmowania w zakresie 100, 
rozpoznawania i nazywania figur 
geometrycznych czy rozwiązywa-
nia zadań tekstowych wymagających 
jednego działania poprzez manipulo-
wanie na przedmiotach. O dziwo, nie 
trzeba było także zmuszać dzieci do 
nauki tabliczki mnożenia i dzielenia! 
Wystarczyła gra Bingo czy domino, 
a dzieci same z radością i przekrzy-
kiwaniem mnożyły i dzieliły, popra-
wiając sobie nawzajem ewentualne 
błędy. Zapytane o to, co im się naj-
bardziej podoba na zajęciach, odpo-
wiadały, że najbardziej lubią, kiedy 
są doświadczenia. Ogrzewamy wtedy 
wodę lub lód i sprawdzamy wysokość 
temperatury, mierzymy temperaturę 
na powietrzu i w klasie, mierzymy ko-

rytarz centymetrem, a czasami tak-
że krokami – mówi jeden uczniów 
– Korzystamy też z zegarów ćwicze-
niowych, a w Paincie rysujemy figury 
geometryczne! Uczniowie pracując 
w miłej i przyjaznej atmosferze, mają 
szansę odniesienia sukcesu na mia-
rę własnych możliwości. Ponadto, 
mała liczebność grup umożliwia do-
strzeżenie wszelkich niedociągnięć 
i uzupełnienie braków. – Uważam, 
że takie zajęcia są bardzo potrzebne 
dzieciom, bo one nie uczą się jak mie-
rzyć, ważyć itd., one po prostu mierzą, 
ważą, odczytują. – mówi Pani Barba-
ra Witczak. – Dzięki zajęciom prowa-
dzonym w ramach projektu popra-
wiła się ogólna sprawność liczenia, 
umiejętność rozwiązywania zadań 
tekstowych oraz logiczne myślenie. 
Dzieci stały się bardziej aktywne, sa-
modzielne i pewne siebie. Potrafią 
współpracować w grupie. Wszystkie 
te działania dają pozytywne rezulta-
ty. Uczniowie chętniej odrabiają prace 
domowe, wzrosła ich motywacja do 
nauki! Zajęcia wyrównawcze z ma-
tematyki w dużej mierze pozwoliły 
uczniom słabszym wyrównać braki 
edukacyjne i polubić matematykę.

Cieszymy się, że projekt przy-
nosi oczekiwane efekty i zaprasza-
my do obejrzenia fotorelacji z za-
jęć, umieszczonej na stronie www.
parzeczew.pl.

Ewa Maślińska

Odjazdowy Bibliotekarz 
w Siedlcu

tem programu było przedstawienie 
pod tytułem „Bajeczka o Kasi” w wy-
konaniu uczniów z klas II-IV. Młodzi 
aktorzy grali jak zawodowi, a może 
nawet lepiej... Czy to ich zasługa, czy 
pań Moniki Zachwiei i Anety Kucz-
kowskiej, które dzieci przygotowały, 
nie jest istotne, ważne że widzowie 
byli zauroczeni. Nawiasem mówiąc 
zespół z tym spektaklem wystąpił na 
Powiatowych Konfrontacjach Arty-
stycznych Szkół w Łęczycy, zajmując 
pierwsze miejsce. Kolejnymi atrak-
cjami były konkursy: plastyczny – 
malowano postaci z ulubionych ksią-
żek i zręcznościowe – kto najwolniej 
przejedzie krótki odcinek na rowe-
rze. Uczestnicy konkursów otrzymali 
drobne upominki: książki, koszulki, 
foldery. Wszyscy byli zadowoleni, 
pogoda dopisała, zawierano nowe 
znajomości, prowadzono ożywione 
rozmowy. Wiek uczestników akcji 
był dość zróżnicowany – od 4 do 74 
lat, zawody też były różne. Kolejny 
raz okazuje się, że tym co najbardziej 
łączy ludzi są wspólne pasje.

Zofia Dziwisz
Zdjęcia Marek Kamiński

Wiedza matematyczna przydaje nam się w sytuacjach codziennych, 
kiedy robimy zakupy, czy odczytujemy datę. 
Właściwa organizacja procesu uczenia się matematyki ma znaczenie 
fundamentalne i jest szczególnie ważna we wstępnym okresie nauczania.
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11 kwietnia w Muzeum Miasta Zgie-
rza odbyło się uroczyste otwarcie wy-
stawy historycznej „Między Dobrą, 
a Dalikowem. Powstanie Stycznio-
we 1863-1864”. Dla zwiedzających 
przygotowano ekspozycję przedmio-
tów związanych z tamtym okresem, 
należących do zbiorów Wojciecha 
Bryszewskiego oraz muzeum. W sa-
lach muzealnych można przyjrzeć 
się z bliska broni palnej oraz białej, 
wyposażeniu wojskowemu, fotogra-
fiom i portretom działaczy związa-
nym z powstaniem, pocztówkom, 
grafikom, dokumentom oraz biżute-
rii patriotycznej. 

Ważnym elementem wystawy są 
obrazy Aleksego Matczaka z Idziko-
wic. Dzięki nim zwiedzający mogą 
pełniej poczuć atmosferę powstania 
i wyobrazić sobie, w jakich warun-
kach walczono o wolność. Wśród wie-
lu interesujących prac można obejrzeć 
między innymi „Opatrywanie ranne-
go powstańca”, „Zwiad powstańczy”, 
„Śmierć Marii Piotrowiczowej”,  „Skarb 

Woda źródłem życia

Obrazy 
Aleksego Matczaka 

na wystawie w Zgierzu
powstańczy”, „Powstańców przed eg-
zekucją”. Użyta przez artystę paleta 
barw, wybór scen, przelane na płót-
no emocje sprawiają, że trudno jest 
przejść obok tych obrazów obojętnie. 
To z kolei skłania do refleksji i zasta-
nowienia się nad bolesną historią na-
szego narodu.

 – Najważniejsze jest to, że ludzie 
oglądając moje obrazy uczą się historii 
– podkreśla Aleksy Matczak – Natura 
obdarzyła mnie zdolnościami, które 
muszę wykorzystać, To co robię, robię 
dla ludzi. Cieszę się, że wystawę obejrzy 
młodzież z wielu szkół. W dobie roz-
woju technologii młodzi ludzie często 
zapominają o swojej tożsamości.

Warto skorzystać z okazji i chociaż 
na moment wstąpić do Muzeum Mia-
sta Zgierza, by oderwać się od natłoku 
codziennych spraw i zadumać nad 
losem tych, którzy walczyli o naszą 
wolność. Wystawa będzie dostępna 
dla zwiedzających do 31 lipca.

Justyna Ługowska

Nauczyciele Zespołu Szkół w Doma-
niewie, wzorem roku ubiegłego, zapla-
nowali realizację programu edukacji 
ekologicznej. Ich pomysły spotkały 
się z pozytywną oceną Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który 
przyznał szkole 18 000 zł dotacji na 
ten cel. Program „Woda źródłem ży-
cia” to szeroko zakrojone działania, 
które prowadzą do wzrostu poziomu 
wiedzy z zakresu ochrony środowiska 
oraz przyczyniają się do wykształce-
nia postaw proekologicznych. Ucz-
niowie będą pogłębiali swoją wiedzę 
w przyjemny sposób. Przewidziano 
bowiem dla nich 3 wycieczki oraz 
konkursy z nagrodami. Dzięki zaku-
pionym pomocom dydaktycznym po-
prawi się również atrakcyjność zajęć 
prowadzonych w szkole.

Realizacja programu rozpoczęła 
się w maju od wycieczki do Łowicza 
i okolicznych miejscowości. Głównym 
założeniem wyjazdu było zwrócenie 
uwagi uczniów na związek człowieka 
z przyrodą już od najdawniejszych 
czasów. Oprócz spacerów po pięk-
nych parkach w Arkadii i Nieborowie, 
dzieci miały okazję zdobyć wiedzę 
na temat wykorzystania naturalnych 
surowców w codziennym życiu oraz 
pracy twórczej. Ciekawym pomysłem 
okazały się warsztaty garncarskie 
w pracowni państwa Konopczyńskich 
w Bolimowie, na których uczestni-
cy samodzielnie próbowali wykonać 
naczynia z gliny i wody. Sprawiło to 
wszystkim dużo frajdy. Z kolei w Mu-
zeum Ludowym rodziny Brzozow-
skich w Sromowie podziwiano prace 
wykonane z wykorzystaniem drewna, 
słomy i naturalnych barwników. 

Kolejny wyjazd odbył się na po-
czątku czerwca. Rozpoczął się on od 
zwiedzania największej w Polsce ko-

palni odkrywkowej węgla brunat-
nego, elektrowni w Bełchatowie 
oraz Parku Elektrowni Wiatrowych 
w Kamieńsku. Celem wyprawy było 
uświadomienie młodzieży koniecz-
ności sięgania po odnawialne źródła 
energii. Uczniowie spędzili również 

czas w skansenie rzeki Pilicy w To-
maszowie Mazowieckim i rezerwacie 
Niebieskie Źródła. Będąc w tej części 
województwa łódzkiego nie mogli 
pominąć rezerwatu w Spale i Parku 
Pokoleń Mistrzów Sportu w Central-
nym Ośrodku Przygotowań Olimpij-

skich. Ostatnim punktem wyprawy 
było zwiedzanie bunkrów w Konew-
ce pod kątem obserwacji nietope-
rzy, owadów, pająków i ptaków, które 
znalazły tam schronienie.

Program trzeciej wycieczki, która 
odbędzie się we wrześniu, obejmie 

zwiedzanie elektrowni wodnej na 
rzece Warcie i pobyt nad zbiornikiem 
retencyjnym Jeziorsko. Najciekawszą 
atrakcją dla dzieci będzie zapewne 
zwiedzanie term w Uniejowie pod ką-
tem wykorzystania leczniczej solan-
ki i kąpiel w tamtejszych basenach.

Pisząc program „Woda źródłem 
życia” nauczyciele ZS w Domanie-
wie nie zapomnieli też o konkursach 
z atrakcyjnymi nagrodami (odtwa-
rzacze mp3 i mp4, radiomagneto-
fony, słuchawki bezprzewodowe, 
kalkulatory, książki przyrodnicze). 
W czerwcu uczniowie szkoły pod-
stawowej i gimnazjum rywalizowali 
przygotowując plakaty i ulotki zachę-
cające do oszczędzania wody. Odbył 
się również konkurs na prezentację 
multimedialną o odnawialnych źród-
łach energii. Dla tych, którzy mają 
lekkie pióro przewidziano konkurs 
na artykuł prasowy na temat roli 
wody w przyrodzie i życiu codzien-
nym człowieka oraz konieczności 
oszczędnego gospodarowania jej 
zasobami. Dzięki uprzejmości part-
nera projektu, którym jest Fundacja 
Rozwoju Gmin „PRYM”, dodatkowym 
wyróżnieniem dla zwycięzców bę-
dzie publikacja najlepszych prac na 
łamach czasopisma „Do Rzeczy”. 

Program „Woda źródłem życia” 
nie jest jedyną akcją ekologiczną pro-
wadzoną w domaniewskiej szkole. 
W czasie wakacji na przyszkolnym 
terenie powstanie ogródek dydak-
tyczny, w którym będą się odbywa-
ły zajęcia o tematyce przyrodniczej. 
Szkoła pozyskała na ten cel dotację 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w wysokości 27 000 zł.

Justyna Ługowska
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Dni Lutomierska

Dni Aleksandrowa

Bieg uliczny

Koncert zespołu BELFAST

Wystep ludowego zespołu dzieciecego LUTOMIERZACZKI

Koncert zespołu MEZOFormacja taneczna JAMMIN

Koncert zespołu DIXIE

Koncert 
Maryli Rodowicz

Członkowie 
zespołu Lombard 
rozdają autografy

Aleksandrowska 
publiczność

Zespół Stargazer Bartek Grzanek Koncert zespołu Lombard
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Zakaz odprawiania mszy świę   tych 
w kościele pw. Św. Stanisława 
Kostki, obowiązkowe zajęcia 
doszkalające dla księży i za przes
ta nie prowadzenia działalności 
gospodarczej – to zalecenia 
dekretu arcybiskupa łódzkiego 
Marka Jędraszewskiego dla 
księdza Jacka Stasiaka. 

Jak podkreślono w komunikacie, 
kościół św. Stanisława Kostki ma nie-
uregulowany status, dlatego nie wolno 
w nim sprawować żadnych obrzędów 
liturgicznych. – To próba przejęcia za 
darmo budynku kościoła św. Stanisława 
Kostki przez archidiecezję – twierdzi 
ksiądz Jacek. – Uderza się więc w moją 
działalność, a więc w Fundację, która 
jest właścicielem kościoła. Osobne „za-
lecenia” od arcybiskupa trafiły też do 
ratusza. Archidiecezja wręcz nakazuje 
władzom miasta przeniesienie uro-
czystości patriotycznych do kościoła 
parafialnego świętych Archaniołów.

– To skandal i próba ingerencji 
w sprawy, w które arcybiskup nie ma 
prawa ingerować – twierdzi burmistrz. 
– mam nieodparte wrażenie, iż arcybi-
skup pomylił miejsce i czas. To nie śred-
niowiecze, w którym kościół uzurpował 
sobie prawo do zwierzchnictwa nad 
władzą świecką. Art. 25 ust. Konstytucji 
obowiązuje wszystkich Polaków, rów-
nież arcybiskupa, a ten przepis mówi 
o jednoznacznym rozdziale Kościoła 
od Państwa. Oznacza poszanowanie 
autonomii oraz wzajemnej niezależnoś-
ci każdego w swoim zakresie. Kościół 
nie ma prawa wkraczać administra-
cyjnie w działalność świeckich władz 
publicznych. Tę konstytucyjną zasadę 
rozwijają również przepisy Konkor-
datu zawartego pomiędzy Państwem 
a Stolicą apostolską. Myślę, że kościół 
ma dziś nowe, ważniejsze problemy, 
o których ostatnio mówił Nasz Papież 
i na tym powinien się skoncentrować, 
a nie na naruszaniu konstytucyjnych 
zasad ustrojowych. 

Kościół świętego Stanisława Kost-
ki wybudowano w 1828. Świątynia 
służyła ewangelikom do końca dru-
giej wojny. Zaraz potem przejęła go 
katolicka parafia św. Michała i Rafa-
ła Archaniołów. Do początku lat 90., 

choć w świątyni odbywały się katoli-
ckie msze święte i obrzędy, nie zro-
biono praktycznie nic, doprowadzając 
kościół do stanu dewastacji. W końcu 
parafia zrezygnowała ze świątyni, po-
zostawiając ją samą sobie. Zniknęły 
g d z i e ś      zabytkowe organy, żyrando-
le, kościelne wyposażenie. W połowie 
2002 roku zrujnowany już wtedy koś-
ciół, kupił od parafii ewangelickiej za 
symboliczną złotówkę katolicki ksiądz 
– Jacek Stasiak. W 2004 roku przeka-
zał świątynię nieodpłatnie Fundacji 
Ekumeniczne Centrum Dialogu, Re-
ligii i Kultur, którą założył wspólnie 
z ewangelickim biskupem – Mieczy-
sławem Cieślarem. Fundacji łatwiej 
było starać się o pieniądze, niż katoli-
ckiemu księdzu – mówił wtedy ksiądz 
Stasiak. Od tego momentu faktycznie 
trwa sukcesywne odnawianie świąty-
ni, która pełni rolę kościoła szkolnego, 
otwartego dla wszystkich katolików, 
a przy okazji cennego zabytku Alek-
sandrowa. Od 6 lat odbywają się w nim 
msze święte, tradycyjnie, jak przed 30 
laty, o godz. 10 rano. Sam kościół kilka 
razy w roku zamienia się też w salę 
koncertową, bo ksiądz Stasiak chętnie 
zaprasza tu artystów scen operowych. 
Na widowiska muzyczne przychodzą 
tłumy aleksandrowian. Właścicielem 
kościoła nadal pozostaje Ekumeniczne 
Centrum Dialogu, Religii i Kultur, które 
cały czas pozyskuje pieniądze na re-
mont obiektu. Prawie milion złotych, 

Dekret arcybiskupa

na tę perełkę aleksandrowskiej archi-
tektury, wyłożył też budżet gminy. Po 
renowacji kościół wart jest około mi-
liona euro. Nic dziwnego, że kuria za-
interesowała się obiektem. 

Dekret arcybiskupa odczytany zo-
stał w ubiegłą niedzielę w kościołach 

w Aleksandrowie i Ozorkowie. Żeby 
wierni wiedzieli. Sam zainteresowa-
ny wezwany został do kurii kilka dni 
wcześniej. – Nie było rozmów, meryto-
rycznych dyskusji, tylko odczytanie mi 
pisma – opowiada ksiądz Stasiak. Msza 
w niedzielę została odprawiona, wierni 
jak zawsze wypełnili kościół św. Sta-
nisława Kostki. Tak będzie i w kolejne 
niedziele. – Tak się nie traktuje ludzi ani 
wiernych. Kościół nie jest w jurysdykcji 
księdza biskupa, nie może go zamknąć – 
twierdzi ks. Stasiak. – Msze odprawiam 
korzystając z rozporządzenia papieża 
Benedykta XVI, które mówi, że każdy 
ksiądz katolicki ma prawo, bez zgody 
biskupa odprawić jedną mszę w nie-
dzielę. I drugi punkt: w tej mszy mogą 
dobrowolnie uczestniczyć wierni. To nie 
jest też mój prywatny kościół. To obiekt 
Fundacji, a ja mogę w nim zgodnie z roz-
porządzeniem papieża odprawić mszę.

Msze więc będą. A co z działal-
nością księdza Stasiaka? – Zdaniem 
arcybiskupa mam ją zawiesić czyli roz-
wiązać Fundację, a więc pozbawić 2 
tysiące osób pomocy, bo przypomnę, że 
wspólnie z Bankiem Żywności taka licz-
ba osób korzysta co miesiąc z darmo-
wych paczek żywnościowych, plus 800 
dzieci z gminnych przedszkoli i szkół 
wiejskich, którym przekazujemy tzw. 
wkład do kotła – wylicza ksiądz Sta-

Takich podtopień na terenie Aleksan-
drowa nie było od ponad 40 lat. Ulice 
w zaledwie kilka minut przekształciły 
się w rwące potoki, a pola uprawne 
we wszystkich częściach gminy wy-
glądały jak mazurskie skupiska jezior. 
W przeciągu zaledwie kilku dni alek-
sandrowscy strażacy interweniowali 
ponad sto razy. Straty oszacowano na 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. W gmi-
nie powołano sztab kryzysowy, który 
kontroluje stan wód i na bieżąco rea-
guje na zgłoszenia mieszkańców. Stra-
żacy i pracownicy Urzędu Miejskiego 
pozostają w ciągłej gotowości nawet 
w godzinach nocnych.

Jedną z najbardziej zniszczonych 
ulic jest ulica Ludowa. Wyrwa spo-
wodowała całkowite wyłączenie jej 
z użytku. Po ustąpieniu opadów dro-
ga zostanie zasypana, jednak w przy-
szłości gmina myśli o jej przebudowie. 

siak. – Ksiądz biskup chyba nigdy nie 
był głodny i bez pracy. To są sprawy 
często bardzo dramatyczne, nie mogę 
tych ludzi zostawić bez opieki. Działal-
ność Fundacji, szkół i przychodni będzie 
prowadzona tak jak dotychczas. 

Jacek Lipiński, burmistrz Alek-
sandrowa Łódzkiego nie ma zamiaru 
rezygnować z organizowania miej-
skich uroczystości z okazji świąt na-
rodowych i państwowych w kościele 
św. Stanisława Kostki. – Kościół św. 
Stanisława Kostki już na stałe wpisał 
się w aleksandrowską tradycję i jest 
ważnym miejscem niosącym wartości 
kulturowe dla wielu Aleksandrowian. 
– mówi Jacek Lipiński. – Poza tym koś-
ciół to dziś piękny, zabytkowy obiekt 
w centrum miasta, odrestaurowany si-
łami Fundacji i miliona złotych z miej-
skiego budżetu oraz wielu prywatnych 
sponsorów. Każde bezpłatne przekaza-
nie kościoła archidiecezji skutkowa-
łoby żądaniem zwrotu tychże nakła-
dów finansowych. Zaskakujące jest to, 
że kuria nie interesowała się w żaden 
sposób doszczętnie zdewastowanym 
przez parafię pw. Świętych Archaniołów 
kościołem, a teraz kiedy jest pięknym 
obiektem, o dużej wartości, chce go po 
prostu przejąć. 

Krystyna Buda-Sowa

Podtopienia w Aleksandrowie Wiele dróg gruntowych na obrzeżach 
Aleksandrowa jest nieprzejezdnych 
dla samochodów osobowych. Kilka-
dziesiąt posesji zostało zalanych, jed-
nak woda w najgorszych przypadkach 
wdarła się jedynie do piwnic. W zale-
dwie kilku przypadkach przekroczyła 
progi domów. Rolnicy również zała-
mują ręce, bo nie ma mowy o jakich-
kolwiek uprawach, a sadzonki pomi-
dorów nadają się jedynie do silosów. 

W urzędzie 24h na dobę działa 
Miejskie Centrum Zarządzania Kry-
zysowego, a w minioną środę odbyło 
się spotkanie sztabu kryzysowego. 
Dyskutowano o skutkach, ale też po-
dejmowano natychmiastowe decyzje 
dotyczące dalszego udrażniania ulic. 

Tak było np. na Księstwie gdzie 
włodarze naszej gminy udali się na 
pozalewane tereny. Burmistrz Jacek 
Lipiński podjął natychmiastową de-
cyzję o konieczności wprowadzenia 
ciężkiego sprzętu na działkę, która po-
zbawiona jest melioracji i przez którą 
woda nie ma ujścia. -Teraz koncentru-

jemy się na opanowaniu sytuacji, wy-
pompowywaniu wody i udrażnianiu 
rowów jednak podjęte muszą być decy-
zje, które w przyszłości nie doprowadzą 
do takiego stanu – dodaje burmistrz. 
Gmina już zapowiada kontrole rowów 
melioracyjnych i przydrożnych. Warto 
tu dodać, iż często do takich podto-
pień doprowadzają sami mieszkań-
cy, którzy dbając o estetykę swojej 
działki, zasypują rowy zapominając 
o ich funkcji. Powołując się również na 
prawo warto wiedzieć, że to mieszka-
niec musi zadbać o przeprowadzenie 
odwodnienia terenu, który jest jego 
własnością. W budżecie również za-
rezerwowane zostaną środki, dzięki 
którym podjęte zostaną prace odwad-
niające tereny. 

Wszystkich szukających jakiejkol-
wiek pomocy prosimy o kontakt:
Urząd Miejski – tel. 42-712-22-90; 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
– tel. 42-712-16-11. 

(ak)
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Życzenia, kwiaty, prezenty i niespo-
dzianki dla gości – tak wyglądały uro-
czyste obchody 50-lecia Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Bełdowie. Odbyły się 
w sobotę, 15 czerwca w miejscowej 
strażnicy OSP. Panie odbierały kwiaty 
i życzenia od władz powiatu i gminy, 
organizacji rolniczych, współpracują-
cych z gospodyniami instytucji oraz 
zaprzyjaźnionych pań z sąsiednich 
wsi. Zarząd Wojewódzki Kółek, Rolni-
ków i Organizacji Rolniczych najbar-
dziej zasłużonym jubilatkom przyznał 
order Zasłużonym Matkom Wsi. 

„Dobry start – to sukces w przy
szłości” – Taki tytuł nosi program, 
który będzie realizowany 
w trzech szkołach wiejskich 
z terenu gminy Aleksandrów.  
Są to szkoły w Bełdowie, Rąbie
niu i Rudzie Bugaj. W ramach 
projektu realizowane będą 
zajęcia wyrównawcze oraz 
zakupione tablety i laptopy.

Od 2 września 2013 aż do 30 
czerwca 2015 w trzech wymienio-
nych szkołach będą realizowane za-
jęcia wyrównawcze, rozwijające za-
interesowania oraz specjalistyczne, 
w sumie będzie to aż 5 610 godzin 
lekcyjnych. W ramach projektu dla 
każdej szkoły zakupionych zostanie 
po 10 tabletów, po 1 laptopie i po 1 
szafie do przechowywania i ładowa-
nia tabletów i laptopów. Dzięki temu 
większość zajęć prowadzona będzie 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnej (TIK), tj. komputerów, tabletów, 

7 maja br. odbyło się uroczyste ot-
warcie kompleksu boisk, wybudo-
wanych w ramach programu „Moje 
Boisko-Orlik 2012”. Program arty-
styczny z okazji oficjalnego otwar-
cia przygotowali nauczyciele oraz 
dzieci i młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Lutomiersku. 
Obiekt sportowy powstał dzięki po-
zyskaniu przez Gminę Lutomiersk 
środków finansowych z Minister-
stwa Sportu i Turystyki w wysoko-
ści 500 000,00 zł., dofinansowaniu 
z Urzędu Marszałkowskiego w kwo-
cie 333 334,00 zł. oraz własnym 

W finale wojewódzkim Coca-Cola 
Cup 2013 w województwie łódz-
kim, który odbył się 18 maja zwy-
ciężyły gimnazjalistki z Parzęczewa. 
Przy słonecznej, upalnej pogodzie 
gimnazjaliści z całego województwa 
rywalizowali o miano najlepszych 
w swoim regionie i awans do fina-
łu krajowego. Podczas turnieju nie 
zabrakło emocjonujących meczów, 
pięknych goli i efektownych parad 
bramkarskich. Spośród ośmiu dru-
żyn żeńskich, które zakwalifikowa-
ły się do tego etapu, na najwyższym 
stopniu podium stanęły dziewczęta 
z parzęczewskiego gimnazjum, któ-
re w finałowym spotkaniu pokonały 
3:0 rywalki z Publicznego Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Strzelcach 
Małych.

Reprezentantki mistrzowskie-
go zespołu zdobyły też obydwie na-
grody indywidualne: najwięcej go-

tablic interaktywnych czy interneto-
wych platform edukacyjnych. 

Pozyskanie środków na realiza-
cję tego projektu to duży sukces pra-
cowników Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu, Urzędu Miejskiego w Alek-
sandrowie Łódzkim, bowiem ze środ-
ków unijnego Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki udało się pozyskać 
ponad 450 tys. zł. Wartość całego 
projektu to 530 600 zł, a gmina jako 
wkład własny dołoży tylko 61 tys. zł. 

We wszystkich szkołach prowa-
dzone będą zajęcia wyrównawcze 
z języka polskiego, matematyczno-
-informatyczne oraz zajęcia z języka 
angielskiego. Celem tych zajęć jest zmi-
nimalizowanie trudności w przyswaja-
niu wiedzy, umiejętności i rozwijanie 
kompetencji uczniów, dzięki łączeniu 
różnych styli uczenia się i wykorzysta-
niu nowoczesnych technik informacyj-
nych. Również przy wykorzystaniu no-
woczesnych technik komputerowych 
i informatycznych prowadzone będą 
różnorodne zajęcia rozwijające. Po-

li strzeliła Patrycja Kołodziejczyk, 
a między słupkami najlepiej spisy-
wała się Joanna Nazar. 

Zawodniczki naszego gimnazjum 
po zwycięstwie w etapie wojewódz-
kim reprezentowały nasz region w fi-
nale krajowym, którego rozgrywki 
odbyły się 8 i 9 czerwca w Krakowie. 
Patronat nad turniejem objął Robert 
Lewandowski, który swoją karierę 
również zaczynał w Coca-Cola Cup. 

Jak mówi trener, Paweł Kurowski, 
dziewczęta miały pecha w losowaniu 
drużyn, ponieważ trafiły na mistrzy-
nie i wicemistrzynie z ubiegłorocznej 
edycji turnieju. Na 16 zespołów bio-
rących udział w finale zawodniczki 
UKS „Gladiator” zajęły dziesiątą po-
zycję. Ale to i tak ogromy sukces być 
dziesiątą drużyną w kraju. Gratulu-
jemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Marta Gmerek

Sukces „Gladiatorek”

Orlik 
w Gminie Lutomiersk

zwoli to na zindywidualizowany roz-
wój umiejętności ucznia. Wpłynie na 
pogłębienie u uczniów zdolnych na 
rozwój ich kompetencji kluczowych 
w różnych dziedzinach życia. I tak 
w poszczególnych szkołach organizo-
wane będą następujące zajęcia rozwi-
jające zainteresowania:
–  w SP w Rudzie Bugaj zajęcia: po-

lonistyczno-dziennikarskie, mate-
matyczno-przyrodnicze, z języka 
angielskiego;

–  w SP w Bełdowie zajęcia: ma-
tematyczno-komputerowe, po-
lonistyczno-dziennikarskie, 
przyrodniczo-badawcze, przy-
rodniczo-filmowe, z języka 
angielskiego

–  w SP w Rąbieniu zajęcia: przy-
rodniczo-badawcze, historyczno-
-regionalne, teatralno-filmowe, 
fotograficzne w języku angielskim, 
matematyczne, literackie. 
We wszystkich trzech szkołach bę-

dą prowadzone zajęcia specjalistycz-
ne, na które składać się będą: trening 
słuchowy prowadzony metodą Toma-
tisa, techniki szybkiego czytania, pi-
sania i zapamiętywania oraz zajęcia 
z terapii pedagogicznej. 

(S.S.)

środkom budżetowym w wysokości 
501 335,11 zł. Jest to pierwszy tego 
typu obiekt sportowy w Gminie Luto-
miersk. Całkowita wartość projektu 
wyniosła 1 334 669,11 zł. W wyniku 
realizacji zadania powstał bezpiecz-
ny, ogólnodostępny obiekt sportowy, 
obejmujący: boisko do piłki nożnej 
ze sztuczną trawą, wielofunkcyjne 
boisko z nawierzchnią syntetycz-
ną do koszykówki, piłki ręcznej 
i siatkówki oraz budynki zaplecza 
sanitarno-szatniowego. 

Krzysztof Pacholak

Laptopy i tablety 
trafią do wiejskich szkół

Pięćdziesiątka KGW z Bełdowa
W trakcie wspólnego spotkania 

zaproszeni goście mogli wygrać cenne 
nagrody, bo gospodynie z Bełdowa po-
starały się o unijną dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego. Zorganizowano 
więc konkurs na ….najładniej ubrany 
talerz. Koło z Bełdowa liczy dziś 17 
pań. Najstarsza ma 80 lat, najmłodsza 
– 38. Wspólnie gotują, wymieniają się 
doświadczeniami, a przy okazji do-
brze się bawią kultywując wiejskie 
tradycje. 

(kbs)


