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Fundacja wywalczyła 3 miliony!
Po dwóch latach od dnia złożenia wniosku Fundacja podpisała w dniu 23 czerwca br. aneks do 
umowy ramowej na mocy którego przyznano nam środki w wysokości 2.873.938,00 zł. Pozyska-
nie środków jest wynikiem dwóch wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 
(z marca i grudnia 2013 r.).
Kwoty na poszczególne działania wynoszą:
–  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworze-

nie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 73.000,00 zł,
–  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różni-

cowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 73.000,00 zł
–  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa 

i rozwój wsi” – 2.044.000,00 zł,
–  dla Małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – 683.938,00 zł.

Pomoc będzie można pozyskać na projekty, które dotyczą realizacji dwóch przedsięwzięć Lokal-
nej Strategii Rozwoju:
 – Dorzecze Bzury i Neru otwarte na innowacje, 

– Łączy nas Folklor Łęczycki
W wyniku realizacji projektów mają powstać lub zostać zorganizowane:
–  nowe lub zmodernizowane innowacyjne przedsiębiorstwa w ramach środków LSR, które 

wprowadzają nowe produkty lub usługi, lub stosują nowe metody/ surowce na obszarze LGD;
–  nowe, przebudowane, zmodernizowane i wyposażone w ramach środków LSR obiekty infra-

struktury społeczno – kulturalnej (w tym sportowej) wykorzystujące innowacyjne rozwiązania 
i technologie;

–  wydarzenia związane z kulturą, sportem, integracją i aktywizacją społeczną zrealizowane 
w ramach środków LSR wykorzystujące innowacyjne rozwiązania i technologie; 

–  publikacje elektroniczne i narzędzia technologii informacyjnych związane z kulturą, sportem, 
integracją i aktywizacją społeczną zrealizowane w ramach środków LSR;

–  nowe, rozbudowane, przebudowane, wyremontowane lub doposażone obiekty lub miejsca 
kultywujące folklor łęczycki w ramach środków LSR;

–  imprezy lub wydarzenia promujące folklor łęczycki.
Prawdopodobny termin naboru wniosków w ramach którego zostaną rozdysponowane 
środki na te działania to druga połowa sierpnia br.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do biura Fundacji „PRYM” w Parzęczewie lub 
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 42 235 33 96, 664 450 260 lub mailowo: 
fundacja_prym@parzeczew.pl

Jolanta Pęgowska

Po kilkumiesięcznych staraniach udało się po-
zyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi na zakup maszyny do wykaszania poboczy. 
Z powodu braku odpowiedniego sprzętu każdego 
roku pojawiały się problemy ze sprawnym i efek-
tywnym wykonaniem prac. Mając do dyspozycji 
jedynie wysłużoną kosiarkę rotacyjną i kosiarki 
ręczne trudno jest nadążyć z wykaszaniem szybko 
zarastających poboczy – przyznaje Marek Faga-
siewicz, pracownik odpowiedzialny za prowa-
dzenie prac porządkowych w terenie – Wcześniej 
konieczne było angażowanie wielu osób, a teraz 
wystarczy tylko kierowca ciągnika. 

Przycięcie zieleni przydrożnej znacznie po-
prawi widoczność, a w konsekwencji również 
bezpieczeństwo użytkowników dróg gminnych. 

Zadbane pobocza
Realizacja zadania prowadzi do poprawy este-
tyki otoczenia oraz uświadamia mieszkańcom 
konieczność dbania o tereny zielone również na 
prywatnych posesjach. Zakupiona kosiarka jest 
przystosowana do pracy z ciągnikiem będącym 
w posiadaniu Gminy. Może funkcjonować pod 
kątem od 90o w górę do 65o w dół. Daje to możli-
wość wykaszania nie tylko poboczy, ale także po-
chyłych skarp rowów oraz przycinania żywopło-
tów i zakrzaczeń w pionie. Maszyna kosztowała 
41 000 zł, z czego 39 000 zł to środki pochodzące 
z pożyczki WFOŚiGW w Łodzi. Gmina Dalików 
będzie się starała o częściowe jej umorzenie, 
a zaoszczędzone pieniądze będą przeznaczone 
na inne zadanie z zakresu ochrony środowiska. 

Justyna Ługowska

Od 20 maja do 17 czerwca br. trwało wielkie 
testowanie nowej atrakcji turystycznej naszego 
regionu – 7 nieoznakowanych szlaków, które 
powstały w ramach realizacji projektu „Questing 
umożliwi innowacyjne zwiedzanie”. Do udziału 
w zabawie zaprosiliśmy dzieci, młodzież i nauczy-
cieli ze szkół z terenu działania Fundacji „PRYM”. 
Chcieliśmy pokazać im, że questy to świetna me-
toda na zorganizowanie atrakcyjnej wycieczki 
szkolnej, a przy okazji sposób na poznawanie nie-
znanych walorów najbliższej okolicy. Zorganizo-
waliśmy sześć spotkań na trasach poszczególnych 
questów. Ponieważ w testowaniu uczestniczyła 
również młodzież, która tworzyła trasy questowe 
w ramach projektu, spotkania były świetną oka-
zją, aby sprawdzić w praktyce pomysły swoich 
kolegów z innych szkół, a autorzy mieli okazję 
pochwalić się swoim dziełem. Każde spotkanie 
zakończyło się wspólnym pieczeniem kiełbasek. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy 
za świetną zabawę.

Spotkania zostały sfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach działania 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, na-
bywanie umiejętności i aktywizacja” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.

Ponadto 2 czerwca br. w pałacu w Starym 
Gostkowie odbyło się spotkanie promujące pro-
jekt „Questing umożliwi innowacyjne zwiedza-
nie” z udziałem przedstawicieli lokalnych me-
diów, władzami Fundacji „PRYM”, dyrektorami 
szkół z terenu działania Fundacji, partnerami 
projektu współpracy oraz młodzieżą z dwóch 

Wielkie testowanie questów 

szkół (Zespołu Szkół w Wartkowicach i Szkoły 
Podstawowej w Chociszewie), która tworzyła 
trasy questów w ramach projektu współpracy. 
Najpierw Pan Krzysztof Florys i młodzież z Zespo-
łu Szkół w Wartkowicach opowiedzieli, co to jest 
questing i jak powstawał quest w Starym Gost-
kowie. Następnie zaproszeni goście przechodząc 
trasę questu „Zagadkowy Gostków” sprawdzili, 
jak wygląda quest w praktyce. 

Wszystkim zainteresowanym spędzeniem 
wolnego czasu na trasach questowych przypomi-
namy, że ulotki questów można otrzymać w biu-
rze Fundacji oraz u opiekunów questów: w Szkole 
Podstawowej w Chociszewie, Szkole Podstawo-
wej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie, 
Zespole Szkół w Wartkowicach, Gimnazjum im. 
Stefana Batorego w Szczawinie, Szkole Podsta-
wowej im. Orła Białego w Lutomiersku, Gimna-
zjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej 
i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie. Ulot-
ki questów można też pobrać i wydrukować ze 
strony internetowej projektu www.quiz.questing.
pl. Osoby, którzy korzystają z nowoczesnych roz-
wiązań mogą pobrać aplikację na smartfona lub 
inne urządzenie mobilne – wystarczy wejść na 
stronę internetową www.quiz.questing.pl i wy-
brać system Android lub iOS.

Projekt współpracy jest realizowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działa-
nia „Wdrażanie projektów współpracy” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.

Renata Jesionowska-Zawadzka
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Gmina Dalików rozpoczęła realizację 
największej inwestycji zaplanowanej 
na 2014 rok. 26 maja została podpisa-
na umowa z Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowych S.A. dotycząca przebudowy 
drogi gminnej Zdrzychów-Oleśnica-
-Madaje Stare. Całość zadania pochło-
nie blisko 2,4 mln zł, z czego połowa 
będzie pochodziła ze środków przy-
znanych w ramach „Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych”. 
Wniosek o dofinansowanie zadania 
złożony przez Gminę Dalików zna-
lazł się na 9 miejscu listy rankingowej 
województwa łódzkiego. Dzięki temu 
jeszcze w tym roku mieszkańcy połu-
dniowej części gminy będą poruszali 
się po nowym asfalcie stanowiącym 
łącznik pomiędzy dwoma drogami 
powiatowymi.

Zakończenie inwestycji zaplano-
wano na wrzesień 2014 r. Do tego cza-
su powstanie ponad 4 km drogi o na-
wierzchni asfaltowej oraz nowy most 
w Oleśnicy. Budowa drogi spełniającej 
wysokie standardy będzie wymagała 
wykonania miejscowego poszerzenia 
pasa drogowego do 10 m. – Szczególne 
podziękowania należą się właścicielom 
gruntów, którzy bezpłatnie przekazali 
część swych nieruchomości – podkreśla 
Wójt Gminy Dalików Paweł Szymczak 
– Bez ich dobrej woli musielibyśmy za-
niechać realizacji inwestycji. Projekt 
przewiduje zmianę nawierzchni ist-
niejącej drogi gminnej z żużlowej i żwi-
rowej na bitumiczną oraz położenie 
na części wcześniej wykonanej drogi 
warstwy ścieralnej. Zostanie przepro-

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  
otrzymali Państwo:

Wanda i Witold Pacholczykowie z Siedlca
Janina i Jan Michalakowie z Dzierzbiętowa Małego

Janina i Tadeusz Śmiechurowie z Wilczkowic Dolnych
Kazimiera i Wacław Antczakowie z Wilczkowic Górnych

Aniela i Zdzisław Filipczakowie z Błonia
Stanisława i Kazimierz Grocholewscy z Leszcza

Henryka i Zdzisław Zarzyccy z Topoli Królewskiej
Janina i Leon Tomczykowie z Wilczkowic nad Szosą

Józefa i Jerzy Zawalscy z Prądzewa
Maria i Mieczysław Kruszewscy z Topoli Królewskiej

W dniu 16 maja dziesięć par z terenu 
gminy Łęczyca, które przeżyły wspól-
nie w małżeństwie co najmniej 50 lat, 
otrzymało nadane przez Prezyden-
ta RP Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Uroczystość odbyła się 
w pięknych wnętrzach łęczyckiego 
ratusza, gdzie mieści się Urząd Sta-
nu Cywilnego. Dostojnym Jubilatom 
medale wręczył wójt Gminy Łęczyca 
Andrzej Wdowiak, życząc dalszych 
wspólnych lat w zdrowiu, szczęściu 
i miłości. Do życzeń przyłączyli się 
również Agnieszka Borowska – sekre-
tarz Urzędu Gminy i Marian Ryszkow-

ski – przewodniczący Rady Gminy Łę-
czyca. Najważniejszym gościom, czyli 
parom z pięćdziesięcioletnim stażem, 
towarzyszyli najbliżsi – dzieci i wnuki. 
Mniej więcej siedemdziesięcioosobo-
wa grupa świętowała z tej niecodzien-
nej okazji. Szampanem wzniesiono 
toast za dalszą pomyślność i zdrowie 
małżonków, którzy przeżyli wspólnie 
wiele chwil trudnych i radosnych. By-
ły piękne bukiety z czerwonych róż, 
słodycze i co najważniejsze, serdecz-
na atmosfera.

Zofia Dziwisz

wadzone wzmocnienie podbudowy 
z kruszywa oraz korekta parametrów 
drogi w planie i w profilu podłużnym. 
Rozwiązaniem problemu odwodnienia 
będzie odprowadzenie wody deszczo-
wej zaprojektowanymi rowami ziem-
nymi z umocnionymi skarpami. Dla 
zapewnienia użytkownikom większe-
go bezpieczeństwa zostaną usunięte 
przydrożne zadrzewienia oraz pojawi 
się oznakowanie pionowe i poziome. 
W skład zadania wchodzi również wy-
konanie chodnika z kostki betonowej 
z poręczami ochronnymi oraz punkto-
we elementy odblaskowe na krawędzi 
jezdni ułatwiające prowadzenie pojaz-
dów po niebezpiecznych łukach. 

Zrealizowanie projektu przynie-
sie wymierne korzyści dla mieszkań-
ców. Wielu z nich dojeżdża do pracy 
w firmach zlokalizowanych w najbli-
żej położonych miastach. Droga stano-
wi również trasę autobusu szkolnego, 
który dowozi dzieci i młodzież z oko-
licznych wsi do Zespołu Szkół w Da-
likowie. Obecny stan drogi stwarza 
duże trudności dojazdowe, podwyż-
sza koszty eksploatacyjne pojazdów, 
a także wydłuża czas przejazdu. Asfal-
towa nawierzchnia zapewni szybszy 
dojazd służb ratowniczych do miejsca 
wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu, 
zdrowiu, mieniu lub środowisku. Po-
prawie ulegnie dostępność komunika-
cyjna terenów, na których prowadzona 
jest zarówno działalność gospodarcza, 
jak i typowa działalność rolnicza. 

Justyna Ługowska

Gmina Dalików  
buduje kolejną drogę

Pary na medal
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15 kwietnia Dziecięca Drużyna Po-
żarnicza z Białej uczestniczyła w wy-
cieczce do Warszawy. Podczas wypra-
wy druhom towarzyszyli pasjonaci 
pożarnictwa z Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego w Szczawinie pod opieką 
pedagog Wioletty Plich-Patory. 

Grupa zwiedziła gmach Parla-
mentu Rzeczypospolitej Polskiej, co 
stanowiło lekcję wychowania patrio-
tycznego. Uczniowie zapoznali się 
z obowiązującym systemem władzy 
w Polsce, tokiem prac parlamenta-
rzystów, historią budowy sali sej-
mowej oraz budynków tworzących 
Parlament. Wizyta odbyła się dzię-
ki uprzejmości Poseł na Sejm RP 
Agnieszki Hanajczyk.

Kolejnym punktem wycieczki było 
podziwianie stolicy z tarasu widoko-
wego Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie. Panorama wywarła na ucz-
niach ogromne wrażenie. Ochotnicy 
wyszukiwali i wskazywali interesują-
ce ich miejsca. Oglądanie Warszawy 
z 30. piętra było możliwe za sprawą 

W dniach 7 – 10 maja 50-osobowa 
grupa przedstawicieli KGW i OSP 
uczestniczyła w wyjeździe studyj-
nym, w ramach projektu „Smaki 
tradycji – wyjazd studyjny do LGD 
Stowarzyszenie Gorce-Pieniny”, 
współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską w ramach Programu Rozwo-

Gmina Zgierz pozyskała 569 tysię-
cy złotych na doposażenie oddzia-
łów przedszkolnych zlokalizowanych 
w szkołach podstawowych.

Projekt „Świat dziecka” jest współ-
finansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Pozyskane środki 
zewnętrzne pozwolą przygotować od-
działy przedszkolne do przyjmowania 
dzieci już od 3. roku życia.

W związku ze zmianami w prawie 
oświatowym, wprowadzającymi obo-
wiązek szkolny dla dzieci 6-letnich 
(od września 2014 r. obowiązek ten 
dotyczy na razie tylko dzieci urodzo-
nych w I połowie 2008 r., natomiast 
od września 2015 r. będzie dotyczył 
wszystkich 6-latków niezależnie od 
tego, w którym półroczu się urodzi-
li) oddziały przedszkolne, które do 
tej pory służyły głównie dzieciom 5 
i 6-letnim mają w miarę możliwości 
otwierać się na dzieci młodsze, tj. 3 
i 4-letnie.

Smaki tradycji 
– wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny

ju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013. Celem wyjazdu było zapo-
znanie się z dobrymi praktykami, wy-
miana doświadczeń w zakresie zadań 
związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich oraz poznanie walorów 
kulturowych i turystycznych regio-
nu. Program obejmował szkolenia 

Gminy Zgierz, która wspomogła finan-
sowo grupę w tym przedsięwzięciu. 

Druga część wyprawy została po-
święcona tematyce pożarniczej. Zwie-
dzenie Muzeum Pożarnictwa stanowi-
ło doskonałą okazję do sprawdzenia 
wiedzy druhów na temat sprzętu stra-
żackiego używanego dawniej i dziś, 
przybliżenia historii powstawania 
straży na terenie stolicy, ewolucji za-
wodu na przestrzeni dziesięcioleci. 
Uczniowie z zainteresowaniem słu-
chali przewodnika, oglądali ekspozy-
cję muzeum, zwłaszcza zabytkowe po-
jazdy. Po opuszczeniu muzeum grupa 
udała się na obiad do restauracji „Flo-
rian”, a następnie do Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej PSP nr IV w Warsza-
wie. Strażacy przygotowali dla swoich 
następców zadania: zwijanie węży, 
przeprowadzenie akcji ratowniczej 
z wykorzystaniem deski ratowniczej, 
nazywanie wskazanego sprzętu sta-
nowiącego wyposażenie wozów stra-
żackich. Tak liczne atrakcje odbyły się 
za sprawą Janusza Jędrzejczyka – 

Świat dziecka
Wsparciem w ramach projek-

tu jest objętych 9 oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych 
w Białej, Besiekierzu Rudnym, Dą-
brówce Wielkiej, Szczawinie, Giecznie 
i Słowiku. Do oddziałów zostaną zaku-
pione nowe meble, sprzęty (telewizo-
ry, tablice interaktywne, laptopy, rzut-
niki itp.), wyposażenie toalet i kuchni, 
pomoce dydaktyczne, artykuły pla-
styczne i zabawki. Doposażonych zo-
stanie również pięć placów zabaw. 
Wszystkie zaplanowane w projekcie 
działania wynikają z potrzeb zgłasza-
nych przez gminne szkoły, w których 
funkcjonują oddziały przedszkolne. 

Realizacja projektu powinna 
zakończyć się przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego. Zatem po 
wakacjach przedszkolaki zawitają 
do świetnie wyposażonych, nowo-
czesnych i przyjaznych oddziałów 
przedszkolnych.

Agnieszka Filipczak

Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Białej 
z wizytą w stolicy

Prezesa Fundacji Edukacja i Technika 
Ratownictwa, który umożliwił zwie-
dzenie muzeum i jednostki, a także 
zaprosił grupę na obiad. 

Spacer wokół Stadionu Narodowe-
go, oglądanie z zewnątrz Szkoły Głów-
nej Służby Pożarniczej w Warszawie 
stanowiły ostatnie punkty wycieczki. 
Druhowie podróżowali autobusem 
użyczonym przez nadbrygadiera An-
drzeja Witkowskiego – Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Łodzi. Wszyscy 
gospodarze otrzymali od drużyny spe-
cjalne podziękowania oraz pamiątko-
we tabliczki, wykonane przez panią 
Beatę Skalską oraz dzieci. 

Organizatorami eskapady byli 
opiekunowie DDP w Białej: Wiesław 
Belka oraz Agata Barzyńska, opie-
kunem wspomagającym była jedna 
z mam – Agnieszka Biernaciak. 
Fotoreportaż z wyjazdu 
dostępny jest na stronie 
www.spbiala.szkolnastrona.pl.

Agata Barzyńska 

i wyjazdy warsztatowe do Izby Re-
gionalnej w Sromowcach Wyżnych.

Panie z naszył kół gospodyń wiej-
skich zapoznały się z działalnością 
tamtejszych KGW, poznały potrawy 
regionalne i miały możliwość ich de-
gustacji. Grupa została zapoznana 
z przędzeniem wełny oraz wykony-

waniem chodników. Twórca ludowy 
Jan Kubik zaprezentował regionalny 
haft, cyfrowanie portek góralskich 
oraz muzykę góralską. Wieczorem 
wysłuchaliśmy koncertu kapeli 
góralskiej.

Dzięki spotkaniu z zarządem 
Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieni-
ny zapoznaliśmy się z jego bieżącą 
działalnością. Byliśmy bardzo mile 
przyjęci przez Stowarzyszenie LGD 
Gorce-Pieniny, na pamiątkę każdy 
uczestnik otrzymał książkę „Sma-
ki gorczańsko-pienińskie”. Bardzo 
dziękujemy przede wszystkim Prezes 
Stowarzyszenia – Krystynie Kubik 
oraz pracownikom biura za sprawną 
i merytoryczną organizację naszego 

pobytu. Wiele pomysłów zrealizowa-
nych w tamtym regionie na pewno 
będzie inspiracją do realizacji u nas.

Poznaliśmy uroki Krościenka, 
Nidzicy, Czorsztyna i Szczawnicy. 
Wyjazd był także okazją, by nasi 
mieszkańcy bardziej zintegrowali 
się w swoich organizacjach. Wiel-
kim powodzeniem cieszyła się m.in. 
siłownia zewnętrzna w Krościenku 
nad Dunajcem zrealizowana w ra-
mach małych projektów.

Każdy uczestnik otrzymał certy-
fikat na zakończenie szkoleń. Podsu-
mowanie projektu odbyło się 23 maja 
podczas konferencji w Białej.

tekst i fot. Wioleta Głowacka
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Zespoły z GOK-u 

w Dzierżąznej 
na gościnnych występach

Od ponad 10 lat działa już Stowarzy-
szenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Stowa-
rzyszenie powstało w grudniu 2003 
roku i na początku liczyło około 130 
osób, w maju 2005 roku uzyskało sta-
tus organizacji pożytku publicznego. 
Założycielką Stowarzyszenia jest pani 
Maria Cieślak, która od 10 lat pełni 
funkcję prezesa. 

Jubileusz jest okazją do podsu-
mowania działalności tej niezwykle 
aktywnej organizacji. Nie sposób wy-
mienić wszystkich zasług, jakie Sto-
warzyszenie wniosło w życie spo-
łeczności Ziemi Łęczyckiej. Zgodnie 
ze statutowymi celami Stowarzysze-
nie realizuje swoje zadania takie jak: 
tworzenie szans rozwoju, kształce-

nia, zdobywania wiedzy i pracy dla 
kobiet mieszkających na obszarach 
wiejskich i w mieście Łęczyca, inte-
gracji środowisk wiejskich i miejskich, 
pomoc osobom ubogim i niepełno-
sprawnym, pobudzanie przedsiębior-
czości, krzewienie zdrowego trybu ży-
cia, promowanie Ziemi Łęczyckiej na 
imprezach kulturalno – oświatowych, 
wystawienniczych i targowych. Nie 
byłoby to możliwe bez współpracy 
Stowarzyszenia z innymi organiza-
cjami i bez wsparcia Starostwa Po-
wiatowego, okolicznych gmin i miasta 
Łęczyca. Od początku działalności naj-
większe wsparcie płynęło ze strony 
Wójta Gminy Łęczyca, kolejne gminy 
przyłączyły się nieco później. Działal-
ność Stowarzyszenia wspiera również 
Bank Spółdzielczy w Łęczycy i Funda-
cja Rozwoju Gmin „PRYM”.

Na przestrzeni 10 lat działalności 
Stowarzyszenia podwoiła się liczba 
członków, obecnie jest ich 214, w tym 
9 to mężczyźni. Ludzie chcą uczest-
niczyć w życiu organizacji. Pani Pre-
zes jest osobą niezwykle energiczną, 
konkretną i swoim zapałem potrafi 
zarazić innych, którzy chętnie włą-
czają się w prace Stowarzyszenia. Od 
2004 roku nie odbyła się chyba żad-
na impreza regionalna, powiatowa, 
gminna czy wojewódzka bez udziału 

SKZŁ. Warto wymienić chocby kilka: 
„Łęczyca w barwach jesieni”, „Majów-
ka dla zdrowia”, dożynki, „Hubertus”, 
„Jarmark Wojewódzki” czy „Mixer Re-
gionalny Łódzkie 2013”. Stowarzysze-
nie włącza się w akcje charytatywne 
np.: zbiórki żywności dla potrzebu-
jących, WOŚP, organizuje loterie fan-
towe i publiczne zbiórki pieniędzy 
z przeznaczeniem na te cele. Panie 
przygotowują na imprezy potrawy 
stanowiące dziedzictwo kulinarne Łę-
czyckiego, jest głównym organizato-
rem „Dnia Łasucha”, który odbywa się 
w tłusty czwartek, gdzie kilkadzie-
siąt osób z regionu Ziemi Łęczyckiej 
przygotowuje różnorodne potrawy, 
a kilkaset… je degustuje. Wszystkie 
przepisy na prezentowane dania są 
zamieszczane w folderze, który za-
interesowane osoby mogą zakupić. 
W styczniu organizowany jest „Po-
kaz twórczości artystycznej kobiet” 
połączony z występami zespołów 
ludowych.

Nie sposób wymienić wszystkich 
prelekcji poświęconych profilaktyce 
zdrowotnej albo przedsiębiorczości, 
które zorganizowało Stowarzyszenie. 
Dużym powodzeniem cieszą się też 
organizowane przez Stowarzyszenie 
wycieczki, w których uczestniczą nie 
tylko jego członkowie. Co roku takich 

wycieczek jest kilka, od jednodnio-
wych po dziesięciodniowe, od krajo-
wych po zagraniczne. Trasy wycieczek 
są interesujące i tak przemyślane, że-
by nawet osoby w nienajlepszej kon-
dycji fizycznej były w stanie w nich 
uczestniczyć. Wędrując ze Stowarzy-
szeniem można było zwiedzić najcie-
kawsze zakątki kraju i Europy, a nawet 
kawałeczek Azji i Afryki. Zwiedzano 
Besiekiery i Licheń, Londyn i Paryż, 
Wilno, Wolin, Nieborów i Stambuł, 
Lwów, Pragę i Kórnik, Barcelonę i Ko-
penhagę, pełna lista jest bardzo dłu-
ga. Organizowane są również wyjaz-
dy do teatru i na basen do Uniejowa. 
Nic dziwnego, że Stowarzyszenie ma 
wielu członków i przyjaciół. bo tutaj 
nie ma szans na nudę.

12 marca w Domu Kultury w Łę-
czycy świętowano jubileusz Stowa-
rzyszenia połączony z Dniem Kobiet. 
Na uroczystość przybyli wójtowie 
z łęczyckich gmin, Starosta Łęczycki, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
organizacji i instytucji. Były kwiaty, 
drobne upominki, lampka szampana 
i ogromny tort, no i życzenia sukcesów 
na kolejne lata. Panowie ze Starostą 
na czele życzyli spontanicznie i śpie-
wająco 100 lat. 

Zofia Dziwisz

10 lat Stowarzyszenia Kobiet 
Ziemi Łęczyckiej 

IV Festiwal 
Orkiestr Dętych

pod patronatem 
Burmistrza Głowna

To już kolejny występ Orkiestry  
Dętej działającej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej 
i Orkiestry Dętej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Brzezinach, lecz po raz 
pierwszy podczas tak dużego prze-
glądu. 18 maja 2014 roku uczest-
niczyliśmy w IV Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Głownie. Konkurencja była 
duża, gdyż rywalizowało ze sobą aż 
jedenaście orkiestr, z czego najwięk-
sza liczyła pięćdziesięciu członków! 
Nasze Orkiestry pod kierunkiem ka-
pelmistrza Radosława Szymczyka 
zagrały utwory: Król Lew, Quando 
di Amore, Orkiestry Dęte Haliny Ku-
nickiej, Kiwi Cha-Cha. Publiczność 
wspaniale nas dopingowała. Z nie-
cierpliwością czekamy na kolejne 
występy!

VI Ozorkowskie 
Konfrontacje Taneczne 

„Ozodance 2014” 
pod patronatem  
Burmistrza Miasta Ozorkowa

Miesiąc później – 17 maja – swo-
je umiejętności taneczne mógł za-
prezentować Zespół Tańca Nowo-
czesnego RAINDROPS – Junior. 
Grupa prowadzona jest przez Mi-
rosława Bednarkiewicza i trzeba 
przyznać, że dzieci potrafią zatań-
czyć niesamowite układy. Chętnie 
uczestniczą w próbach i naszych lo-
kalnych występach oraz biorą udział 
w przeglądach i festiwalach. Przed 

„Ozodance” nasi uczestnicy byli bar-
dzo zaaferowani występem tanecz-
nym. Na szczęście taniec udał im 
się wspaniale! Nasze pociechy dały 
z siebie wszystko, prezentując się na 
scenie. Młodym członkom zespołu 
serdecznie dziękujemy za występ.

XVII Przegląd  
Artystycznego Ruchu  
Seniora w Koluszkach

Na przegląd wyruszyliśmy 12 kwiet-
nia 2014 roku, pragnąc zaprezen-
tować szerszej publiczności umie-
jętności wokalne naszych zespołów, 
działających pod patronatem Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej: 
Zespołu Śpiewaczego „Giecznianki” 
z Gieczna z kapelą ludową Zenona 
Rudnickiego i Zespołu Śpiewaczego 
„Szczawinianki” ze Szczawina. Orga-
nizatorzy, a szczególnie Miejski Ośro-
dek Kultury w Koluszkach, jak zawsze 
powitali nas niezwykle ciepło.

Nowością wprowadzoną przez 
rozśpiewane panie były elemen-
ty choreograficzne: „Giecznianki” 
tańczyły do wykonywanych utwo-
rów z takim zapałem, że ich pasia-
ste spódnice i fartuchy aż migotały 
w barwnym korowodzie. U „Szczawi-
nianek” nowością był śpiew z akom-
paniamentem na żywo oraz ruch 
sceniczny. Obydwa zespoły zapre-
zentowały zarówno wokal grupowy, 
jak i wykonały utwory solowe. So-
listkami były panie: Ewa Braun ze 
„Szczawinianek” i Gabriela Skopiak 
z „Giecznianek”. Przegląd zakończył 
się wesołymi przyśpiewkami i wy-
mianą doświadczeń z innymi zespo-
łami i kapelami. Na następny wyru-
szamy do Koluszek już za rok!
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Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie 
serdecznie dziękuje 

Państwu 
Iwonie i Grzegorzowi Kaźmierczak 

za nieodpłatne przekazanie nowości wydawniczych  
cieszących się dużym zainteresowaniem czytelników. 

Uzyskane dary stanowią wysoką wartość finansową i treściową 
księgozbioru. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie
serdecznie dziękuje

Bankowi Spółdzielczemu w Ozorkowie
za przekazaną darowiznę w celu zabezpieczenia wkładu własnego GBP 

w uruchomiony nowy Program Biblioteki Narodowej 
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 
zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych 

– Priorytet 2

Wójt Gminy Zgierz zaprasza  
na letnie koncerty muzyki kla-
sycznej, które odbywać się będą 
w lipcu i sierpniu w Grotnikach 
oraz Dzierżąznej.

Koncerty organizowane przez 
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” 
w Zgierzu pn. „XXI Lato z Muzyką” 
Grotniki 2014 będą odbywać się 
w każdą niedzielę (od 6 lipca do 17 
sierpnia) od godz. 18.00 w koście-
le pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Grotnikach. W programie: 6 lipca 
– chór „Lutnia”, 13 lipca – trio smycz-
kowe, 20 lipca – trio (erhu, trąbka, 
akomp.), 27 lipca – duet (akordeon, 
klarnet), 3 sierpnia – duet (skrzyp-
ce, gitara), 10 sierpnia – duet (śpiew 
i akomp.), 17 sierpnia – występ ta-
neczny i instrumentalny.

Koncerty organizowane przez 
Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw 
Artystycznych „OPERATIVA” w Ło-
dzi pn. „Cykl koncertów muzyki kla-
sycznej dla mieszkańców Gminy 
Zgierz/Dzierżązna” będą odbywać 
się w dworku Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Dzierżąznej. Terminy koncer-
tów: 13 lipca, 20 lipca, 27 lipca, 10 
sierpnia, 17 sierpnia, 24 sierpnia. 
Wszystkie koncerty w dworku roz-
poczynają się o godz. 15.00.

WSTĘP WOLNY! 
Koncerty realizowane będą przez 

organizacje pozarządowe w wyniku 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych, ogłoszonego przez Wój-
ta Gminy Zgierz. 

Więcej informacji  
na www.gmina.zgierz.pl.

7 czerwca odbył się trzeci już Jarmark 
Chociszewski organizowany pod pa-
tronatem Wójta Gminy Parzęczew 
przez Sołectwo Chociszew, Stowa-
rzyszenie Przyjazne Wsie: Chociszew 
– Mikołajew – Pustkowa Góra oraz 
Forum Inicjatyw Twórczych.

Jarmark rozpoczęła Msza święta 
celebrowana przez Proboszcza Pa-
rafii Parzęczew ks. Jerzego Serwi-
ka. Tegoroczna impreza przebiegała 
pod znakiem obchodów 80-lecia OSP 
Chociszew. Chociszewscy strażacy od-
bierali gratulacje i prezenty. Jednym 

z nich była piła łańcuchowa, którą 
ufundowało Nadleśnictwo Grotniki. 
Prezent na ręce Prezesa OSP Choci-
szew Tadeusza Cybulskiego wręczył 
osobiście Nadleśniczy Józef Lipiński. 
Jubileuszowe gratulacje złożył także 
gospodarz gminy – wójt Ryszard No-
wakowski oraz sołtys Chociszewa – 
Bogdan Wydrzyński, który podarował 
strażakom ikonę przedstawiającą św. 
Floriana, autorstwa ozorkowskiego 
artysty Pawła Jaszczaka. Wartym od-
notowania jest fakt, że w jubileuszo-
wych uroczystościach uczestniczył 
najstarszy druh OSP Chociszew – Jan 
Kołodziejczyk, który z jednostką zwią-
zany jest od 1946 roku!

Ważnym i ciekawym elementem 
imprezy były pokazy strażackie, mię-
dzy innymi działań na wysokości czy 
pokaz technik cięcia samochodu pod-
czas wypadku drogowego. Była też 
gaśnicza piana, która najwięcej radości 
sprawiła dzieciom. Wszystkie te po-
kazy były możliwe dzięki Andrzejowi 

Wyciszkiewiczowi – Komendantowi 
Miejskiej PSP w Łodzi oraz współpracy 
OSP Chociszew z jednostkami ze Zgie-
rza, Strykowa, Ozorkowa i Parzęczewa.

Mimo, że temat jubileuszu OSP 
Chociszew był tematem przewod-
nim imprezy, nie zabrakło oczywi-
ście elementów charakterystycznych 
dla jarmarku, czyli stoisk z rękodzie-
łem. Jak co roku mieliśmy wielu wy-
stawców z różnego rodzaju własnymi 
wytworami – były prace malarskie, 
rzeźbiarskie, papieroplastyczne, wi-
kliniarskie, hafciarskie, szydełkowe, 
a nawet kowalskie. Prezentowali się 
twórcy z gminy Parzęczew (także z sa-
mego Chociszewa), z Ozorkowa, Łę-
czycy i innych okolicznych miejscowo-
ści. Były także atrakcje muzyczne – na 
scenie wystąpił zespół Parzęczewiacy 
oraz orkiestry dęte ochotniczych stra-
ży pożarnych z: Dalikowa, Solcy Wiel-
kiej i Błonia. Nie zabrakło także wy-
stępów dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Chociszewie. Anna Jankiewicz, na-
uczycielka, która przygotowała dzieci 
do występu tak relacjonuje wydarze-
nie na stronie internetowej szkoły: 
Uczniowie z klasy drugiej, wszyscy jak 
jeden mąż ubrani na niebiesko (rodzi-
ce zintegrowali się ze swoimi dziećmi 
i w ich strojach również dało się zauwa-

jakie zebrali. Sołtys Chociszewa, pan 
Bogdan Wydrzyński, w podziękowa-
niu za występ miał dla dzieci słodką 
niespodziankę. Podczas jarmarku roz-
strzygnięto także ogłoszony wcześ-
niej w chociszewskiej szkole konkurs 
plastyczny”Straż pożarna za sto lat”. 
Prace były piękne – dzieci wykazały 
się talentem plastycznym i niezwykłą 
fantazją. Zwyciężył Adrian Bakiri, dru-
gie miejsce zajęła Nadia Jankiewicz, 
a trzecie Dagmara Gawlik. Nagrody 
ufundowali: Wójt Gminy Parzęczew 
oraz Stowarzyszenie Przyjazne Wsie.

Miłym akcentem były podzię-
kowania od Stowarzyszenia Przyja-
zne Wsie, wręczone na scenie kilku 
osobom: wójtowi Ryszardowi No-
wakowskiemu, sołtysowi Bogdano-
wi Wydrzyńskiemu, prezes Fundacji 
„PRYM” Jolancie Pęgowskiej, radne-
mu Jerzemu Kacperkowi oraz autor-
ce niniejszego tekstu. Z rąk prezeski 
stowarzyszenia Donaty Bugajskiej 
otrzymaliśmy piękne ramki z wyhaf-
towanym sercem i napisem: Honorowy 
przyjaciel wsi Chociszew. Już dziś cze-
kamy na kolejny jarmark w przyszłym 
roku. Znając aktywność mieszkańców 
Chociszewa, niezwykłą sprawność or-
ganizacyjną Sołtysa, życzliwość spon-
sorów, między innymi Starostwa Po-

III Jarmark Chociszewski

2 czerwca na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie odbył się Festyn Zdrowia,  
podczas którego wystąpiła nasza kapela „Parzęczewiacy”. Stoisko ze zdrową i smaczną żywnością wystawiły panie  

z Koła Gospodyń Wiejskich z Trojan.

Lato z muzyką klasyczną

żyć niebieski akcencik), z kotylionami 
SP Chociszew zaprezentowali się w wy-
razistym czytaniu pewnej arcyciekawej 
bajki z morałem. Zrobili to świetnie, 
profesjonalnie, ekspresyjnie, czego od-
zwierciedleniem były owacje widowni, 

wiatowego w Zgierzu oraz biorąc pod 
uwagę przychylność honorowych i nie 
tylko przyjaciół wsi, przyszłoroczna 
impreza będzie równie atrakcyjna.

Renata Nolbrzak
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Tegoroczny piknik odbył się 7 czerwca. 
Rodzice, dziadkowie i przyjaciele szko-
ły licznie przybyli na to wielkie święto-
wanie, które od lat z inicjatywy Dyrek-
tora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
p. Ewy Osówniak odbywa się w na-
szej szkole. Na ten dzień przygotowa-
no wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Jedną z nich był konkurs pytań, za któ-
re uczestnicy losowali ciekawe, śmiesz-
ne i słodkie nagrody. Przed świetlicą 
odbywał się kiermasz rękodzieła na 
rzecz Stowarzyszenia Oświatowego 
„Dajmy sobie szansę”. Można było za-
kupić ciekawe gadżety (pudełka, chu-
steczniki, kafelki) zdobione techniką de 
coupage, poszewki ręcznie malowane 
przez uczniów klasy II szkoły podsta-
wowej, a także efektowne bransoletki 
ekologiczne papierowo-foliowe wy-
konane przez p. Olę Hetich (Piueco). 
W czasie pikniku rodzice i uczniowie 
prezentowali swoje umiejętności arty-
styczne na sali gimnastycznej. Najbar-
dziej obleganymi były przedstawienia 
w wykonaniu rodziców i uczniów klas 
0 A i B. Grupy zaprezentowały spekta-
kle: „Czerwony Kapturek” i „Rzepka”. 
Wielokrotnie dało się słyszeć salwy 
śmiechu, które towarzyszyły artystom 
i publiczności w czasie trwania przed-
stawień. Uczniowie klas I-III przygoto-
wali zestaw wesołych piosenek dzie-
cięcych, a dzieci z klas I-II zatańczyły 
walczyka dla rodziców. Przerywnikiem 
muzycznym był taniec masowy, któ-
ry uczniowie przygotowywali przez 

Na początku maja obchodzimy trzy 
ważne święta: 1 maja – Święto Pracy, 
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz Święto Konstytucji 
3 Maja.

W Gminie Zgierz uroczystości 
patriotyczne z okazji 223. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły 
się w Białej. W samo południe rozpo-
częła je msza święta w kościele pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
po której uczestnicy obchodów prze-
maszerowali pod pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Okolicznościowe 
przemówienia wygłosili: Wójt Gminy 
Zgierz Zdzisław Rembisz oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Zgierz Mi-
rosław Burzyński. Złożono również 
kwiaty pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele parlamentarzystów, 
władz samorządowych Gminy Zgierz, 
Powiatu Zgierskiego i Miasta Zgierza, 
zawodowych i ochotniczych straży 
pożarnych, policji, organizacji kom-

Uroczyste obchody Święta Konstytucji w Białej
batanckich i społecznych, gminnych 
szkół oraz mieszkańcy gminy.

Wartę honorową przy pomniku 
pełnili druhowie z OSP w Dzierżąz-
nej i członkowie Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznej „Strzelcy Ka-
niowscy” z Łodzi. Oprawę muzyczną 
zapewniły Orkiestra Dęta przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Dzierżąnej 
i Orkiestra Dęta OSP w Brzezinach 
pod kierunkiem kapelmistrza Rado-
sława Szymczyka. W uroczystościach 
uczestniczyły również poczty sztan-
darowe OSP z Białej, Dąbrówki Wiel-
kiej, Dzierżąznej, Kaniej Góry, Kęblin 
i Szczawina oraz szkół z Besiekierza 
Rudnego, Dąbrówki Wielkiej, Grotnik, 
Słowika i Szczawina.

Przed południem odbyły się uro-
czystości patriotyczne z okazji 223. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Ma-
ja na pl. Jana Pawła II w Zgierzu. Gmi-
nę Zgierz reprezentował Wójt Gminy 
Zgierz Zdzisław Rembisz.

Maciej Wrzesiński

kilka miesięcy na korytarzu w czasie 
przerw obiadowych. Powodzeniem 
cieszył się również występ uczniów 
w Mini Liście Przebojów. Uczniowie 
wcielili się w gwiazdy piosenki zarów-
no krajowej jak i zagranicznej. Wszyscy 
bawili się przy hitach takich jak: „Lets 
Twist Again”, „Opowiadaj mi tak” czy 
„Bałkanica”. W przerwach między wy-
stępami goście oblegali kawiarenkę, 
w której sprzedawano pyszne ciasta 
przygotowane przez mamy i babcie. 
Na zewnątrz czekały kolejne atrakcje: 
przejażdżki konne, skoki na trampoli-
nie, sprzedaż balonów, z których wyko-
nywano fantastyczne figury oraz grill 
i „czekoladowy wodospad”. Nieopodal 
sali konkursowej znajdowały się sta-
nowiska fryzjersko-kosmetyczne oraz 
zdobienia twarzy i ciała. 

Na nasz piknik przybyła również 
drużyna harcerska z Ozorkowa. Har-
cerze świetnie bawili się z uczniami 
i uatrakcyjnili pobyt śpiewem i muzyką 
gitarową. Wszystkim atrakcjom towa-
rzyszyły uśmiechy, którymi obdarzali 
nas rodzice obsługujący stoiska pik-
nikowe. Mamy wspaniałych rodziców, 
którzy od lat angażują się w to duże 
przedsięwzięcie. W tym roku dołączyła 
kolejna kreatywna ekipa.

W czasie trwania pikniku odbywa-
ły się rozgrywki piłki plażowej, a na 
koniec Wójt Gminy Zgierz Zdzisław 
Rębisz wręczył puchary i nagrody.

Marietta Maciak ZSG w Słowiku

Piknik rodzinny w Słowiku
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Tematem, który zdominował 
media w ostatnim czasie jest 
temat tak zwanej afery taśmowej. 
Jest o czym pisać i mówić, bo 
podsłuchy dostarczyły wielu 
tematów analizowanych w różnych 
kontekstach. Nie zamierzam 
przyłączać się do tych analiz, mając 
na względzie apel Tomasza Lisa 
z jednego z ostatnich numerów 
„Newsweeka” o „umiar w ocenach 
i powściągliwość w słowach”. 
Stanowisko Lisa jest czytelne, 
wystarczy krótki fragment jego 
felietonu: Oczywiście nagrania są 
wspaniałym pokarmem dla wszelkiej 
maści świętoszków i obłudników, 
to zrozumiałe w kraju Dulskiej 
i moralistów, którzy będąc agentami 
cnoty, niebezpiecznie często lądują 
w agencjach towarzyskich. Zgodnie 
z obietnicą – nie komentuję treści 
opublikowanych rozmów, natomiast 
pochylić chciałabym się nad 
językiem, którego używają politycy. 
Zresztą niepotrzebnie generalizuję. 
Bo czym innym jest rozmowa, 
w której co drugie zdanie okraszone 
jest brutalnym przerywnikiem, 
a co innego mocny język ministra 
Sikorskiego (zaprzyjaźniony 
poeta twierdzi, że czasem trudno 
inaczej wzmocnić siłę wyrazu 
przekazywanej treści). Prawdę 
mówiąc nawet niecenzuralne 
wyrażenia i niewybredne żarty 
nie zraziły mnie do Radosława 
Sikorskiego, którego jestem niemalże 
fanką, szczególnie po lekturze 
(kilkukrotnej) wywiadu rzeki 
„Strefa zdekomunizowana”, który 
z Sikorskim przeprowadził w 2007 
roku Łukasz Warzecha. Wracając 
do ujawnionych nagrań, naiwny jest 
ktoś, kto nie ma świadomości tzw. 
„kuchni politycznej”.

A’propos kuchni i obowiązujących 
w niej zasad oraz równowagi 
miedzy swobodą, a etykietą – 
ostatnio natknęłam się na wydaną 
w 1981 roku książkę kucharską 
„Kuchnia polska”, gdzie prócz 
zasad organizacji pracy w kuchni 
(podrozdziały: Ośrodek zmywania 
naczyń, Ośrodek obróbki wstępnej 
produktów, Ośrodek obróbki 
termicznej potraw itd.), prócz 
oczywiście przepisów kulinarnych 
znajdują się także zasady dotyczące 
urządzania przyjęć domowych. 
Autor nie pozostawia swobody czy 
„pójść w mięso” czy owoce morza 
czy też inne specjały. Do każdego 
rodzaju przyjęcia (w zależności od 
pory dnia, okazji, liczby i statusu 
gości itp.) przyporządkowane jest 
określone menu, a nawet rodzaj 
towarzyszących atrakcji. Znalazłam 
tam wiele „perełek” – przytoczę 
przynajmniej dwie: Urządzając 
kolację, szczególnie w liczniejszym 
gronie, trzeba się przygotować 
zarówno od strony zestawienia 
i przygotowania posiłku, jak 
i zorganizowania odpowiednich 
rozrywek. Niezbędne jest uprzednie 
przygotowanie magnetofonu 
z taśmami lub adapteru z dobrymi 
płytami dla amatorów tańca 
oraz przestudiowanie programu 
radiowego i telewizyjnego, 
aby można było wykorzystać 
ciekawsze audycje jako rozrywkę 
dla nie tańczących. I jeszcze jeden 
fragment, tym razem dotyczący 
wizyt składanych w godz. 17. – 
18.: Gości nie zapowiedzianych 
wcześniej można przyjąć tylko 
winem ze słonymi paluszkami. Wino 
lub cocktail stosuje się również 
przy przyjmowaniu osób uprzednio 
zaproszonych, ale wówczas trzeba 

podać zakąski. Ciekawe jakie 
wino serwuje się do paluszków. 
Muszę zagłębić się w lekturę... 
Wydaje mi się jednak, że to bardzo 
oszczędnościowa wersja przyjęcia, 
ale być może takie przekonanie 
wyniosłam z domu, bo pamiętam, 
że podjęcie kogoś paluszkami było, 
szczególnie przez moją mamę, 
traktowane jak zwykłe skąpstwo 
i brak gościnności. Za to nasi 
goście musieli zawsze jeść i pić 
kolejne herbaty (opróżniona do 
jakiejś jednej trzeciej szklanka 
była natychmiast zabierana 
i napełniana kolejną herbatą), 
niezależnie od chęci i pragnienia. 
Jeszcze jedną ciekawostką, którą 
znalazłam w „Kuchni polskiej” 
są przykładowe jadłospisy 
z podziałem na: Jadłospis dla 
rodziny, w której kobieta nie 
pracuje poza domem, Jadłospis dla 
rodziny, w której kobieta pracuje 
poza domem i w domu, Jadłospis 
dla rodziny, w której obiady są 

spożywane poza domem i ostatnia 
kategoria: Jadłospis dla osób 
samotnych... Hmm... Zaintrygowana 
przyporządkowaniem prac 
kuchennych wyłącznie kobietom 
przewertowałam książkę pod tym 
kątem i nigdzie nie znalazłam 
śladu aktywności mężczyzny 
w żadnym z wymienianych 
wcześniej „ośrodków”. Na szczęście 
emancypacja kobiet postępuje. 
I jakikolwiek wizerunek feministek 
(warto o tym podyskutować – 
może w następnym felietonie...) 
funkcjonuje w naszym 
społeczeństwie – jestem im 
wdzięczna. W każdym razie 
przepisy kulinarne są w książce 
ciekawe, więc „Kuchnię 
polską” polecam jako lekturę 
na wakacje, kiedy częściej niż 
zwykle eksperymentujemy, także 
w kuchni. 
Ale wróćmy jeszcze do tematu 
języka, jakim się posługujemy. 
Tym razem chciałabym odnieść 
się do aktualnej lektury, wręcz 
nowości wydawniczej: „Wszystko 
zależy od przyimka” Jerzy Bralczyk, 
Jan Miodek, Andrzej Markowski 

w rozmowie z Jerzym Sosnowskim. 
Bardzo ciekawa książka, nie 
tyle dotycząca poprawności 
językowej, co kultury języka 
polskiego. Trzej językoznawcy 
rozmawiają w bardzo zajmujący, 
często dowcipny sposób o tym 
jak posługujemy się językiem, 
jak zmiany w komunikacji 
(internet!) i wzrost popularności 
języka angielskiego wpłynęły na 
polszczyznę. Jest też dyskusja 
o „emancypacji w języku” (to 
w nawiązaniu do wcześniejszej 
„kuchennej” lektury), rozmówcy 
postawili pytanie czy należy lub 
też wolno mówić „ministra”. Po 
odpowiedź proszę oczywiście 
zajrzeć do książki. Przeczytamy 
w niej także o tym jakich żargonów 
używamy, czy jesteśmy na co dzień 
wulgarni i co to znaczy poprawność 
polityczna. To, że książka pojawiła 
się teraz, w czasie dyskusji nad 
poziomem kompetencji językowych 
naszych elit politycznych uważam 
oczywiście za przypadek, ale dość 
w sumie szczęśliwy...

Renata Nolbrzak

30 maja w sali widowiskowej Forum Inicjatyw Twórczych odbyła się impreza dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Były 
zabawy, konkursy, śmieszny clown, który tańczył, śpiewał i rozdawał nagrody. Było też pamiątkowe, grupowe zdjęcie...

Wszystko zależy od przyimka


