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W numerze:
Konferencja w Lutomiersku
Po raz kolejny, tym razem w gminie Lutomiersk, 
odbyła się konferencja promująca działalność 
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”. 

Nowy system gospodarki 
odpadami 
O nowych, wchodzących w życie od 1 VII 2013 r., 
przepisach dotyczących systemu gospodarki  
odpadami komunalnymi pisze Krzysztof Kubiak. 

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości
O obchodach 11 listopada w Gminie Dalików  
i Gminie Wartkowice piszą: Justyna Ługowska  
i Agnieszka Kiejnich.

Doskonała jakość wody  
ze Zdrzychowa 
Po kilku miesiącach intensywnych prac udało się 
ukończyć długo wyczekiwaną przebudowę stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Zdrzychów.

Mikołaje – turyści
Blisko tysiąc osób wzięło udział w Rajdzie  
Mikołajkowym, organizowanym już po raz  
siódmy przez Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej”. 

Malunki mi wychodzą 
nieziemskie... 
O twórczości, artystycznych planach i spełnionych 
marzeniach z Bogną Stępień – artystką plastykiem 
z Kazimierzowa w Gminie Dalików rozmawia Re-
nata Nolbrzak.

Zbiórka rzeczy osobliwych
W Aleksandrowie Łódzkim ruszyła akcja  
zbiórki przedmiotów, które trafią na aukcję  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Finał konkursu  
„Świąteczne życzenia”
2 grudnia został podsumowany konkurs  
plastyczny „Świąteczne życzenia”, który  
organizowało Partnerstwo na rzecz Aleksandrowa 
z Urzędem Miejskim w Aleksandrowie oraz  
Związkiem Polskich Artystów Plastyków  
Okręg Łódzki.  

Na okładce  
praca jednej z laureatek konkursu  

– Krystyny Raczyńskiej.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy wszystkim Czytelnikom 

nadziei, własnego skrawka nieba,
zadumy nad płomieniem świecy,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego co wokół,
a w nadchodzące Święta 
wielu chwil roziskrzonych kolędą, 
śmiechem i wspomnieniami.

Władze Gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew,  
Wartkowice, Zgierz, Zarząd Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” 

oraz Redakcja „Do Rzeczy”
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W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła 
w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 
roku o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw. Od tego 
dnia gminom pozostało 18 miesięcy 
na wprowadzenie nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalny-
mi. Przyjęte w ustawie zasady po-
stępowania z odpadami mają na celu 
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 
ochronę środowiska, zgodnie z zasa-
dą zrównoważonego rozwoju. Chodzi 
m.in. o zapobieganie powstawaniu 
odpadów, ograniczanie ich wytwa-
rzania, zmniejszanie negatywnego 
oddziaływania na środowisko oraz 
przygotowanie do ponownego użycia 
i wykorzystania. Idąc naprzeciw usta-
nowionemu prawu rady gmin, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 31 
grudnia 2012r., zmuszone są podjąć 
szereg przepisów będących aktami 
prawa miejscowego. Obejmują one 
ustalenie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia wy-
sokości stawki tej opłaty, określenie 
wzoru deklaracji służącej ustaleniu 
opłaty za odbiór odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, 
określenie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 

oraz szczegółowego sposobu i zakre-
su świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Ponadto 
rady gmin mogą przejąć wszystkie 
albo wskazane obowiązki w zakresie 
pozbywania się nieczystości ciekłych, 
postanowić o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, podzielić obszar gminy 
liczącej ponad 10 000 mieszkańców 
na sektory biorąc pod uwagę liczbę 
mieszkańców, gęstość zaludnienia na 
danym terenie oraz obszar możliwy 
do obsługi przez jednego przedsię-
biorcę odbierającego odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości, 
określić rodzaje dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów 
oraz wysokość cen za te usługi.

Ustanowione przepisy dotyczące 
nowego systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi muszą zafunkcjo-
nować od dnia 1 lipca 2013r. Gminy, 
które będą gotowe do wcześniejsze-
go wprowadzenia systemu, mogą to 
uczynić.

Dla przeciętnego mieszkańca gmi-
ny oznacza to:

Nowy system gospodarki odpadami
–  do dnia 30 czerwca 2013 r. mo-

że on korzystać z dotychczasowej 
umowy na odbiór odpadów zawar-
tej z przedsiębiorcą, którą do tego 
terminu należy wypowiedzieć na 
warunkach w niej określonych,

–  od dnia 1 lipca 2013 r. opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi będą uiszczane na rzecz 
gminy i mogą zależeć od: liczby 
mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość albo ilości zu-
żytej wody z danej nieruchomości 
albo powierzchni lokalu mieszkal-
nego; stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
może również zostać ustalona od 
gospodarstwa domowego, 

–  opłata zostanie ustalona na pod-
stawie deklaracji złożonej przez 
właściciela nieruchomości, której 
wzór zostanie określony uchwałą 
rady gminy,

–  opłata za odpady zbierane w spo-
sób selektywny będzie niższa,

–  opłata musi zostać ustalona w wy-
sokości pokrywającej koszty: od-
bierania, transportu, zbierania, 
odzysku i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych, tworzenia 
i utrzymania punktów selektyw-
nego zbierania odpadów komu-
nalnych oraz obsługi administra-
cyjnej systemu,

–  system gospodarowania odpada-
mi komunalnymi musi obejmować 
zbiórkę co najmniej następujących 
frakcji odpadów: papieru, metalu, 
tworzywa sztucznego, szkła i opa-
kowań wielomateriałowych oraz 
odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji, a także powsta-
jących w gospodarstwach domo-
wych przeterminowanych leków 
i chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wielkoga-
barytowych, odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych oraz zuży-
tych opon, 

–  wymagane będzie gromadzenie 
odpadów bezpośrednio w miejscu 
ich wytwarzania w pojemnikach 
i workach do tego przeznaczonych 
oraz dostarczanie ich do punktów 
selektywnego zbierania, o których 
lokalizacji, godzinach otwarcia i ro-
dzaju przyjmowanych odpadów 
poinformuje gmina, jedynie w od-
niesieniu do odpadów ulegających 
biodegradacji kuchennych i zielo-
nych istnieje możliwość ich zago-
spodarowania w miejscu wytwa-
rzania poprzez kompostowanie,

–  odpady odbierze przedsiębiorca 
wyłoniony w drodze przetargu, 
z którym gmina zawrze umowę 

i będzie dokonywała rozliczeń fi-
nansowych za świadczone usługi,

–  właściciel nieruchomości nie bę-
dzie potrzebował zawierać odręb-
nej umowy na odbiór odpadów, 

–  w przypadku niedopełniania przez 
właściciela nieruchomości obo-
wiązku w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 
podmiot odbierający odpady ko-
munalne przyjmuje je jako zmie-
szane odpady komunalne i po-
wiadamia o tym gminę, co będzie 
stanowić podstawę do naliczenia 
wyższej opłaty,

–  do obowiązków właściciela nieru-
chomości będzie należało wyposa-
żenie jej w pojemniki do zbiera-
nia odpadów oraz utrzymywanie 
tych pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym,

–  gmina będzie sprawowała nad-
zór nad prawidłowym zagospo-
darowaniem odpadów przez 
odbierającego.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania 
nowego systemu gospodarowania 
odpadami zostaną przedstawione na 
stronie urzędu gminy oraz przekazane 
mieszkańcom w zwyczajowo przyjęty 
sposób.

Krzysztof Kubiak

W dniu 7 grudnia br. po raz kolejny 
odbyła się konferencja promująca 
działalność Lokalnej Grupy Działa-
nia: Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”. 
Tym razem gościła nas gmina Luto-
miersk w siedzibie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Lutomiersku. Konfe-
rencja była okazją do podsumowania 
kolejnego roku działalności Fundacji.

Otwarcia konferencji dokonali 
Wójt Gminy Lutomiersk – Tadeusz 
Borkowski i Prezes Zarządu Fundacji 
„PRYM” – Jolanta Pęgowska. Meryto-

PRYM w Lutomiersku
ryczną część konferencji rozpoczęło 
wystąpienie Pani Renaty Zielińskiej 
– Zastępcy Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
która przedstawiła perspektywy roz-
woju obszarów wiejskich z uwzględ-
nieniem działań osi Leader w nowym 
okresu programowania 2014-2020. 
Następnie wystąpił Pan Jarosław Ku-
ba – Prezes Lokalnej Grupy Działania 
„Krzemienny Krąg” z Bałtowa, który 
opowiedział o powstaniu i działalno-

ści stowarzyszenia oraz innowacyj-
nych działaniach zrealizowanych na 
jego obszarze. 

Wzorem roku ubiegłego, wystą-
pili przedstawiciele organizacji i in-
stytucji z terenu działania Fundacji 
„PRYM”, które zrealizowały już pro-
jekty. O swoich projektach opowie-
dzieli: Lech Tomczyk z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Turze, Justyna Łu-
gowska z Urzędu Gminy w Daliko-
wie, Andrzej Dąbrowicz z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Błoniu, Wioleta 

Głowacka z Urzędu Gminy w Zgierzu 
i Renata Nolbrzak z Forum Inicjatyw 
Twórczych w Parzęczewie. Zaprezen-
towali oni przebieg realizacji Małych 
Projektów, ich efekty, opowiedzieli 
o kosztach i źródłach ich finansowa-
nia. Oficjalną część konferencji za-
kończył występ zespołu Dixie Lutek 
działającego przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lutomiersku, który zapre-

zentował się w przebojach muzyki 
big beatowej.

Serdecznie dziękujemy druhom 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lu-
tomiersku, paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Albertowie i władzom 
gminy Lutomiersk za pomoc w or-
ganizacji konferencji.

Renata Jesionowska-Zawadzka
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Jeszcze w tym roku zostaną ukończo-
ne prace remontowe na dachu budyn-
ku mieszkalnego przy Zespole Szkół 
w Dalikowie. Zadanie obejmuje wy-
konanie nowego pokrycia dachowe-
go z blachy trapezowej, częściową 
wymianę krokwi, deskowania i papy 
izolacyjnej, wydłużenie istniejących 
krokwi oraz zamocowanie orynnowa-
nia. Wykonawcą prac jest firma „BU-
DMAL” z Poddębic. Całkowity koszt 
inwestycji to 40 000 zł. 

Przed rozpoczęciem robót bezpo-
średnio związanych z montażem no-
wego dachu konieczne było usunięcie 
starego pokrycia wykonanego z płyt 
azbestowych. Wykonawcą prac była 
firma „RENOVO” s.c. z Łodzi posiada-
jąca niezbędne uprawnienia w tym za-
kresie. Po zdemontowaniu i przygoto-
waniu do transportu, płyty azbestowe 
zostały przekazane na składowisko 
odpadów. Gmina Dalików pozyska-
ła na ten cel dotację Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 
3 700 zł, co stanowi 99% kosztów 

Zmiany klimatyczne, ich przy
czyny, skutki, przeciwdziałanie 
i adaptacja to główne tematy 
konferencji, która odbyła się  
6 grudnia w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Poddębicach. 
Konferencja była elementem 
cyklu debat prowadzonych 
w ramach projektu „Dobry klimat 
dla powiatów”, realizowanego 
przez Instytut na rzecz Eko
rozwoju w partnerstwie ze 
Związkiem Powiatów Polskich 
oraz brytyjską organizacją 
Community Energy Plus przy 
wsparciu finansowym programu 
LIFE+ oraz NFOŚIGW.

Celem partnerskiego przedsięwzię-
cia „Dobry Klimat dla Powiatów” jest 
aktywne zaangażowanie polskich sa-
morządów w działania prowadzące 
do ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych oraz służące lepszej ad-
aptacji do zmian klimatu. Równie 
ważne, obok podejmowania przez 
powiaty działań na rzecz ochrony 
klimatu globalnego, jest jednoczes-
ne poszukiwanie rozwiązań, które 
przyczynią się do rozwoju lokalnej 
gospodarki oraz obniżenia kosztów 
funkcjonowania poszczególnych jed-
nostek samorządu. Głównymi adre-
satami projektu są władze powiato-
we, gdyż to właśnie w ich gestii leżą 
istotne zadania służące przeciwdzia-
łaniu skutkom zmian klimatu oraz 
adaptacji do nich, oraz społeczności 
lokalne na poziomie powiatów, gdyż 
bez aktywnego zaangażowania oby-

wateli nie da się skutecznie ochronić 
klimatu Ziemi. Organizatorzy debat 
dążą do tego, aby ochrona klimatu 
stała się istotnym punktem w stra-
tegiach rozwoju powiatów, dlatego 
w dniu 6 grudnia 2012 r. konferen-
cja klimatyczna odbyła się również 
w powiecie poddębickim.

Uczestnicy debaty zastanawia-
li się nad uwarunkowaniami dla 
rozwoju gospodarki regionu, jakie 
wynikają ze zmian klimatu oraz ad-
aptacji do nich. Celem debaty była 
dyskusja na temat rozwoju gospo-
darczego powiatu do 2030 roku, 
biorąc pod uwagę zmieniające się 
uwarunkowania klimatyczne oraz 
jak powinna wyglądać przyszłość 
powiatu w związku z ryzykiem 
zmiany klimatu. Czy powiat może 
stać się samowystarczalny energe-
tycznie i czysty ekologicznie? Jak 
powiat może zaadaptować się do 
nowych warunków klimatycznych? 
Na te pytania próbowali odpowie-
dzieć uczestnicy biorący udział 
w warsztatach, podczas których 
mieli możliwość obejrzenia filmu 
„Tydzień z dobrym klimatem”, poka-
zującego dobre praktyki dotyczące 
odnawialnych źródeł energii oraz ich 
wykorzystania w różnych częściach 
Polski. Dzięki debacie klimatycznej 
przedstawiciele władz powiatowych 
reprezentujący różne środowiska 
mogli spotkać się i wymienić do-
świadczeniami dotyczącymi działań 
jakie podejmują, aby chronić klimat. 
Spotkanie miało na celu nawiązanie 
stałej współpracy pomiędzy part-

Wykonane przez Gminę Wartkowi-
ce zadanie pn. „Rekultywacja gmin-
nego składowiska odpadów komu-
nalnych w Starym Gostkowie” za 
kwotę brutto 389 905,83 zł zostało 
zrealizowane przy udziałem środ-
ków pochodzących z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwo-
ta dofinansowania w formie prefe-
rencyjnej pożyczki wyniosła brutto 
318 615,00 zł.

W ramach przeprowadzonych 
prac wykonano rekultywację tech-
niczną oraz rekultywację biologicz-
ną zdegradowanego terenu. Rekulty-
wacja techniczna, objęła następujące 
grupy robót:
–  uporządkowanie, wyrównanie 

i zagęszczenie powierzchni zde-
ponowanych odpadów,

–  wykonanie na obszarze depono-
wania odpadów dwóch studni 
odgazowujących,

–  wykonanie na całej powierzchni 
składowiska warstwy okrywającej 
(4946,51 m2),

–  wykonanie systemu odprowadza-
jącego wody opadowe z terenu 
kwatery (drenaż opaskowy) wraz 
z systemem rozsączania wód opa-
dowych powierzchniowych oraz 
wód opadowych,

–  rozbiórkę budynku socjalnego 
oraz ogrodzenia.

Podyskutujmy 
o klimacie!

nerami, chcącymi wspólnie two-
rzyć DOBRY KLIMAT DLA naszego 
POWIATU.

Ponadto, dzięki udziałowi w pro-
jekcie powiat poddębicki został wy-
brany spośród ponad 100 powiatów 
do obliczenia śladu węglowego, tj. 
zbadania ilości gazów cieplarnia-
nych wyemitowanych w związku 
z działalnością człowieka (zwykle 
wyrażana w tonach lub kilogra-
mach dwutlenku węgla). Wykona-
nie takiego badania dla jednostki 
samorządowej to koszt rzędu 20-
50 tys. złotych. W ramach projektu 
„Dobry klimat dla powiatów” po-
wiat poddębicki otrzyma takie ob-
liczenie bez ponoszenia kosztów 
własnych. W ramach tego projek-
tu ślad węglowy został określony 
dla roku 2011 oraz zostanie obliczo-
ny dla roku 2015 r. Do jego oceny 
zostanie wykorzystana uproszczo-
na metodologia wypracowana przez 
Instytut na rzecz Ekorozwoju. Wy-
niki będą opracowane w formie ra-
portów, zawierających analizę śladu 
węglowego i rekomendacje działań 
zmierzających do zmniejszenia śladu 
węglowego. 

Kinga Maj-Wysokińska
LISO w powiecie poddębickim

Źródło: 
http://www.chronmyklimat.pl/
theme/UploadFiles/Inf_o_projek-
cie%281%29.pdf, 
http://www.chronmyklimat.pl/
doklip/13549-5-powiatow-slad,

W ramach rekultywacji biologicznej, 
wykonano natomiast:
–  nasadzenia drzew i krzewów liś-

ciastych na powierzchni korony 
składowiska,

–  nasadzenia drzew na pozostałej 
części składowiska,

–  obsiew nasionami traw i roślin 
motylkowych na całej powierzch-
ni rekultywowanego składowiska 
– korona i skarpy oraz obszary 
zniszczone podczas wykonywa-
nia robót rekultywacyjnych (drogi 
technologiczne, place składowe, 
zaplecze budowy itp.).

Odbioru końcowego wykonanych ro-
bót komisja dokonała w dniu 29 paź-
dziernika 2012r.

W efekcie wykonanych prac zre-
kultywowany obiekt został wkom-
ponowany w otaczający teren, 
uformowano wierzchowinę rekul-
tywowanego składowiska na pozio-
mie umożliwiającym zachowanie 
odpowiednich spadków podłużnych 
i poprzecznych (w celu grawitacyjne-
go odprowadzenia wód opadowych 
poza czaszę składowiska), zabezpie-
czono środowisko przed negatyw-
nym oddziaływaniem składowiska 
oraz przywrócono aktywność przy-
rodniczo – biologiczną terenom 
zdegradowanym.

Krzysztof Kubiak

usunięcia azbestu. Jest to pierwsza in-
westycja tego typu prowadzona przez 
Gminę Dalików. W przyszłym roku 
planowane jest rozpoczęcie realizacji 
Programu Usuwania Wyrobów Zawie-
rających Azbest dla Gminy Dalików na 
lata 2010-2032 w zakresie dotacji dla 
mieszkańców. Każdy, na którego po-
sesji znajdują się wyroby zawierające 
azbest, będzie mógł wystąpić z wnio-
skiem do Wójta Gminy o dofinanso-
wanie ich usunięcia. Przewidywany 
udział finansowy osoby zainteresowa-
nej to zaledwie 1 % kosztów zdemon-
towania i unieszkodliwienia odpadów. 
Należy podkreślić, że dofinansowa-
nie nie będzie obejmowało kosztów 
związanych z zakupem i montażem 
nowego pokrycia dachowego. Szcze-
gółowe informacje trafią do miesz-
kańców z początkiem przyszłego ro-
ku, po ogłoszeniu przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi zasad dofi-
nansowania zadań na 2013 rok. 

Justyna Ługowska

Rekultywacja gminnego  
składowiska odpadów 

zakończona

Dach na Domu  
Nauczyciela w Dalikowie 

wolny od azbestu
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Obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości w Dalikowie rozpoczęły się już 
8 listopada. W Zespole Szkół w Daliko-
wie, specjalnie na tą okazję, przygoto-
wano uroczystą akademię. Uczniowie 
pod kierunkiem nauczycielek: Serafiny 
Domańskiej i Anety Kurczewskiej, za-
prezentowali inscenizację obrazującą 
trudną drogę Ojczyzny do odzyskania 
niepodległości. Krótkie scenki, wiersze 
i pieśni patriotyczne oraz wypracowa-
ne stroje doskonale oddały atmosferę 
tych ciężkich dla kraju lat. W pamięci 
widzów na pewno pozostanie scena 

„Świadomy praw i obowiązków... 
przyrzekam, że uczynię wszystko, 
aby nasze małżeństwo, było 
zgodne, szczęśliwe i trwałe.” 
Takie słowa wypowiadają 
małżonkowie podczas ślubu. 
Ci, którym udało się przetrwać 
próbę czasu, co roku obchodzą 
jubileusze.

60 lat razem przeżyli państwo 
Jan i Zenona Kuropatwa. Z tej oka-
zji burmistrz Jacek Lipiński oraz ks. 
Leszek Druch odwiedzili jubilatów. 
Były życzenia, były wspomnienia nie 
brakowało również wzruszenia. Tak 
w skrócie można skomentować to 
spotkanie.

– Charaktery się zgadzały, ona mą-
dra dziewczyna, a ja też nie głupi…– 
z uśmiechem wspomina pan Jan 

Rocznie Główny Urząd Statystycz-
ne rejestruje ponad 60 tys. rozwodów. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Doskonale zdaje sobie sprawę z tego 
pani Zenona. Wie jak trudno czasem 
osiągnąć kompromis. Ma jednak na-
dzieję, że dwóch synów i dwoje pra-
wnucząt pójdzie w jej ślady.

Z kolei Złote Gody obchodziły 
w sobotę 1 grudnia aż cztery pary. 
Z okazji 50 rocznicy ślubu medale od 
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
otrzymali: Aleksandra i Władysław 
Bartman, Maria i Marian Malinoś, He-
lena i Stanisław Góra oraz Irena i Zdzi-
sław Derendarz. 

Na koniec do Urzędu Stanu Cy-
wilnego przybyła jeszcze jedna para: 
Daniela i Zygmunt Otomańscy. Oni ob-
chodzili szmaragdową rocznicę czyli 
55 lecie.

Wszyscy małżonkowie otrzymali 
listy gratulacyjne od burmistrza. By-
ły kwiaty, szampan no i oczywiście 
odśpiewane sto lat. My również do 
życzeń się przyłączamy.   (ak)

Złote Gody

pokazująca matkę żegnającą swoje-
go syna oraz przemówienie Józefa 
Piłsudskiego do żołnierzy. Uroczysta 
akademia to nie tylko hołd dla tych, 
którzy walczyli o wolność Polski, to 
również doskonała lekcja historii dla 
dzieci i młodzieży. – Ważne jest krze-
wienie patriotyzmu wśród dzieci od 
najmłodszych lat poprzez przybliża-
nie im historii Polski – podkreśla Aneta 
Kurczewska, nauczycielka ZS w Daliko-
wie, zaangażowana w przedsięwzięcie. 

Dla tych, którzy nie mieli możliwo-
ści obejrzenia przedstawienia w szko-

le, część artystyczną powtórzono pod-
czas uroczystości, jakie miały miejsce 
11 listopada w Dalikowie. Rozpoczęły 
się one Mszą Świętą w intencji Ojczy-
zny, którą odprawił ks. Stanisław Ła-
ski, proboszcz tutejszej parafii. Oprócz 
obejrzenia wspomnianej już części ar-
tystycznej, zebrani mieszkańcy mieli 
okazję wysłuchać koncertu Orkiestry 
Dętej OSP w Dalikowie. W repertuarze 
orkiestry nie mogło zabraknąć chwyta-
jących za serce pieśni patriotycznych. 

Po wyjściu z kościoła delegacje 
reprezentujące Radę Gminy Dalików, 

Urząd Gminy w Dalikowie, Zespół Szkół 
w Dalikowie, Zespół Szkół w Domanie-
wie, Ochotnicze Straże Pożarne z tere-
nu Gminy Dalików, Organizację Gmin-
ną Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Gminny Związek Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych złożyły wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem upamiętnia-
jącym bitwę stoczoną w okolicach Dali-
kowa w 1863 r. Kwiaty zostały również 
złożone na grobach powstańców znaj-
dujących się na miejscowym cmentarzu.

94. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości świętowano 

także w Wartkowicach. 11 listopada 
o godz. 11:30 odbyła się uroczysta 
Msza Święta w Koście Parafialnym 
w Wartkowicach w intencji Ojczyzny. 
We Mszy Świętej uczestniczyły pocz-
ty sztandarowe szkół oraz jednostek 
OSP z terenu gminy. Po Mszy Świętej 
delegacja Samorządu Gminy Wartko-
wice złożyła wiązankę pod pomni-
kiem w Wartkowicach oraz w Starym 
Gostkowie.

Justyna Ługowska
Agnieszka Kiejnich
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Sklep, warsztat, salon kosme
tyczny – cóż by tu otworzyć? 
To pytanie nurtuje niejednego 
Polaka. Własny biznes to jakiś 
sposób na życie zwłaszcza, że 
o dotacje nie trudno. Jeżeli już 
ktoś znajdzie swoje miejsce, 
czyli założy działalność, stowa
rzyszenie a może fundację, 
utrzymać się na trudnym rynku 
pozwoli mu jedynie rozwój.  
A tu inwestować można nie tylko 
wkładając kapitał. Wszyscy 
dosko nale znają hasło: „Czło 
wiek to najlepsza inwestycja”.

19 listopada 2012r. w Urzędzie 
Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim 
odbyło się spotkanie informacyjne na 
temat „Możliwości finansowania dzia-
łań lokalnych ze środków będących 
w dyspozycji Urzędu Marszałkowskie-
go”. Konferencja została zorganizowa-
na wspólnie przez Ilonę Rafalską, rad-
ną Sejmiku Województwa Łódzkiego 
oraz burmistrza Jacka Lipińskiego.

Jedną z uczestniczek konferencji 
była Zofia Wąsicka – szefowa Kół Go-
spodyń Wiejskich z terenu naszej gmi-
ny. Ona dla swojej drużyny chciałaby 
zainwestować w szkolenia. – Można 
jechać na warsztaty florystyczne. Na-
uczyć się robić bukiety czy stroiki. Za-
wsze kobiety interesowały się np. jak 
pięknie przystrajać stoły, a dla zespołów 
ludowych przydałaby się nauka choreo-
grafii – wymienia Pani Zofia.

Na spotkanie przybył też Marian 
Jóźwiak, prezes zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Aleksandrowie Łódzkim. On wie już, 

Przygotowanie uczniów do świado-
mego, aktywnego i odpowiedzialne-
go uczestnictwa w życiu publicznym 
to jedno z wielu zadań szkoły. Jego 
realizacja odbywa się podczas zajęć 
w szkole, ale o wiele skuteczniejsza jest 
wówczas, jeśli dzieci aktywnie w niej 
uczestniczą.

Wycieczka do Sejmu i Senatu Rzecz-
pospolitej Polskiej dla szóstoklasistów 
ze Szkoły Podstawowej w Topoli Kró-
lewskiej to niezapomniana lekcja pa-
triotyzmu i demokracji. Wizyta w gma-
chu na Wiejskiej przybliżyła młodym 
obywatelom zasady funkcjonowania 

Dziś pomysł  
cenniejszy niż pieniądze…

że pozyskać dodatkowe fundusze nie 
jest tak trudno, jeśli ma się ciekawy 
plan. Ta organizacja już korzystała z ta-
kich środków, czego dowodem może 
być wyremontowana świetlica przy 
OSP. – Teraz myślimy o terenie wokół 
jednostki, może nawet z placem zabaw 
dla dzieci – mówi pan Marian

Co roku w budżecie województwa 
łódzkiego są rezerwowane środki na 
tego typu cele. Już niedługo pierwsze 
konkursy zostaną ogłoszone, a w 2013 
roku muszą być zrealizowane. Nie jest 
tajemnicą, że w tym roku zarezerwo-
wanych jest zdecydowanie mniej pie-
niędzy, niż to było jeszcze rok temu. Da 
się jednak z nich wesprzeć niejedną 
inicjatywę społeczną.

Niewątpliwie najbliższe dwa lata 
będą trudne zarówno dla samorzą-
dów, jak i indywidualnych jednostek. 
Źródło środków unijnych już prawie 
wyschło, kolejne pieniądze z nowe-
go programowania dopiero w 2014, 
jak nie 2015 roku. Do tego czasu mu-
szą wystarczyć środki własne, czyli 
jak w tym przypadku środki z Urzędu 
Marszałkowskiego.

A wracając do Kół Gospodyń Wiej-
skich – pomysł jest, teraz czeka na po-
moc. Jak mówią panie – same nie damy 
rady, bo trzeba rozliczyć taki projekt. 
Musi nam ktoś w tym pomóc. Takiego 
człowieka można szukać w urzędzie 
miejskim. Jeśli nie on sam, to z pew-
nością pokieruje bezpośrednio do tre-
nera, konsultanta, coacha czyli jednym 
słowem opiekuna. Aleksandrowianie 
– szukajcie zatem pomysłów, a reali-
zację pozostawcie innym. 

(ak) 

Tu się rodzi patriotyzm…
polskiego parlamentu, jego historię 
oraz dzień współczesny. Dzieci miały 
okazję zasiąść w Sali Posiedzeń Senatu, 
z galerii dla publiczności obserwowały 
Salę Posiedzeń Sejmu, podziwiały Salę 
Kolumnową, Korytarz Marszałkowski 
oraz gablotę z laskami marszałkowski-
mi. Podczas tej wycieczki uczniowie 
bliżej poznali postać Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. We wspaniałych 
wnętrzach Rezydencji Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej – Belwederze 
zwiedzali ekspozycję poświęconą Jó-
zefowi Piłsudskiemu, jego ulubiony ga-
binet, Gabinet Orderu Wojennego Vir-

tuti Militari oraz Kaplicę Belwederską. 
Pamiątkowe zdjęcie przed pomnikiem 
Józefa Piłsudskiego stanowi dla każde-
go wspaniałą pamiątkę.

Na zakończenie szóstoklasiści od-
wiedzili Cmentarz na Powązkach, aby 
oddać hołd poległym w Katastrofie 
Smoleńskiej.

Ta lekcja patriotyzmu z pewnością 
przyczyniła się do wzrostu świadomo-
ści obywatelskiej oraz rozbudzenia sza-
cunku do własnego państwa i ludzi tu 
pracujących. A takimi ludźmi są m.in. 
senator Przemysław Błaszczyk oraz po-
seł Piotr Polak, dzięki którym mogliśmy 
odwiedzić tyle interesujących miejsc 
i poznać trud pracy parlamentarzystów.

Renata Tratkiewicz

Lekcja 
w restauracji?!

Człowiek uczy się przez całe  
życie, natomiast uczniowie  
Szkoły Podstawowej w Topoli  
Królewskiej pobierają naukę  
także poza murami szkoły.

Mikołajki są najlepszym czasem na 
robienie prezentów. Takim upomin-
kiem dla szóstoklasistów była lekcja 
w Restauracji Królewska w Topoli Kró-
lewskiej. Przy odświętnie udekorowa-
nym stole Pani Katarzyna Marczewska 
– właścicielka lokalu – wprowadzała 
uczniów w tajniki savoir-vivru. Opo-
wiadała o rodzajach sztućców, ich prze-

znaczeniu, zachowaniu się przy stole 
oraz kulturze spożywania posiłków. 
Zdobytą w ten sposób wiedzę ucznio-
wie mogli sprawdzić w praktyce, zja-
dając apetyczny posiłek zakończony 
wyśmienitym deserem – przepyszną 
ciepłą szarlotką z lodami.

Czyż to nie była smakowita lekcja? 
Uczniowie stwierdzili, iż nie dość, że 
przepyszna, to jeszcze niezapomnia-
na. Należy więc im tylko zazdrościć 
i oczekiwać dalszych nowatorskich 
pomysłów.

Renata Tratkiewicz
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2 grudnia 2012 został podsumowany konkurs plastyczny „Świąteczne życze-
nia”, który organizowało Partnerstwo na rzecz Aleksandrowa z Urzędem Miej-
skim w Aleksandrowie oraz Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręg 
Łódzki. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano ponad 
50 prac, projektów kartek o tematyce Bożego Narodzenia.

Jury nagrodziło najpiękniejsze i najciekawsze kartki. Prace Laureatów 
będą prezentowane w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg 
Łódzki ul. Piotrkowska 86 od 12 grudnia godz. 18. Ich autorami są:

  1.  Paulina Bartosz z ZSS w Aleksandrowie 
 2./3.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie  

(praca zbiorowa pod opieką artystyczną Małgorzaty Ziółkowskiej)
 4.  Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu (praca zbiorowa pod opieką 

artystyczną Anety Kosin)
 5.  Ewa Roj z UTW PŁ
 6.  Małgorzata Małkiewicz z Aleksandrowa
 7.  Zuzia Lipska z Przedszkola Nr 3 w Aleksandrowie
 8.  Krystyna Raczyńska z Adamowa Starego
 9.  Daniel Płóciennik z Aleksandrowa
 10.  Grażyna Marciniak z Aleksandrowa
 11.  Katarzyna Jaśkiewicz z Nowego Adamowa
 12./13.  Barbara Kolczyńska z Łodzi
    14./15. Mariusz Malinowski uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej 

z Aleksandrowa

Elżbieta Grochulska

Finał konkursu plastycznego „Świąteczne życzenia” 

Mariusz Malinowski

Ewa Roj

Krystyna Raczyńska

Małgorzata Małkiewicz
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Bogna maluje obrazy, lepi anioły, haftu-
je, odnawia stare meble i... pisze wier-
sze. Zanim zaczęłyśmy rozmawiać, 
Bogna pokazuje mi teczkę z wycinka-
mi z gazet... Jest tam między innymi 
obszerny artykuł z „Wróżki”. Jej redak-
torka, Beata Pawłowicz tak opisuje wi-
zytę u Bogny, a właściwie Bogishy (taki 
pseudonim artystyczny wymyśliła cór-
ka artystki):
Do domu Bogishy jedziemy wąską pol-
ną drogą wzdłuż lasu, a potem pomię-
dzy polami. W oknie małego domku ze 
spiczastym dachem stoi donica z kwia-
tami, nad nią kolorowe ozdoby z piór, 
obok podskakuje z radości biały pudel. 
Bogisha śmieje się, że po przeprowadz-
ce na wieś nawet pies odżył. W mieście 
spał w koszyku wciśnięty w kąt pokoju, 
a tu szczeka, biega, pilnuje. Tyle tylko, że 
nie jest już taki biały jak dawniej, bo na-
wet gdyby go codziennie kąpać, to i tak 
za chwilę wyjdzie do ogrodu i wytarza 
się w ziemi, w liściach. W salonie dębo-
wy stół, kredens i komoda. Dziergane 
na szydełku obrusy, duża kanapa. Przy-
tulnie. Na sztalugach przy drzwiach na 
taras niezwykły obraz: przed domkiem 
ze spadzistym dachem drzemie niebie-
ski anioł. W dłoniach trzyma tulipany 
i czerwoną książkę. – Namalowałam ten 
obraz jeszcze w Łodzi. Opowiada o moim 
pragnieniu, by znaleźć taki dom i usiąść 
w słońcu na progu. I kiedy kilka miesięcy 
później przyjechałam tu na wieś, żeby 
zobaczyć dom wystawiony na sprzedaż, 
wiedziałam, że muszę go kupić. To był 
właśnie ten z mojego obrazu...

Opowiedz, jak urządzałaś ten dom. 
Skąd masz takie piękne meble?

Po prostu porozwieszałam ogłosze-
nia, że szukam starych mebli, starych 
rzeczy, więc ludzie się do mnie zgła-
szali, ale znajdowałam też te meble 
przypadkiem.

Od jak dawna tutaj mieszkasz?
Mieszkam tu od 5 lat, przeprowa-

dziłam się z Łodzi. Po prostu mieszkanie 
w bloku mnie strasznie przygnębiało, 
ograniczało. Tym bardziej, że ja to swo-
je zbieractwo zaczęłam już wcześniej. 
Ciągle miałam pełne szafy, wszędzie 
wszystkiego pełno.

Wszystkiego?
Mebli, półeczek, obrusów haftowa-

nych, jakichś rzeźb, jakichś stolików, 
jakichś rzeczy do szycia, kawałków ma-
teriałów, starych ram.

Skąd to wszystko brałaś?
To było tak, jakby te rzeczy same 

mnie znajdowały... Ciągle miałam ta-
kie wrażenie. Zresztą moja córka też 
tak kiedyś powiedziała: „Mamo, nas te 
rzeczy chyba same znajdują, żebyśmy 
je naprawiły i znalazły im dom”. Ten 
pajac na przykład miał pół głowy. Zre-
konstruowałam go, dziś wygląda, jak 
nowy. Ale mam też stare rzeczy nie do 
odnawiania. Na przykład ten obraz na 
ścianie jest z 1914 roku. No, ale rama 
to już moje dzieło…

Czyj to obraz?
Podobno namalowano go w obozie 

jenieckim w Danii, ale nie wiem, kim 
jest autor obrazu. Kupiłam go na tzw. 
wystawce. Dużo tam takich cacuszek 

można znaleźć. Ostatnio np. tę komodę 
kupiłam. Była bez blatu, no to zrobiłam 
go z dwóch starych łóżek...

Zdołałaś to sama zrobić? Dociąć, 
pozbijać, poprzyklejać?

Tak, sama robię wszystko od po-
czątku do końca. Daję sobie radę, cho-
ciaż jest to wszystko strasznie praco-
chłonne. Na początku prosiłam o pomoc 
stolarza, ale jak później zobaczyłam, że 
on nie jest taki dokładny, jak ja, zaczę-
łam sobie sama radzić, tak po kobiece-
mu... A z narzędziami jestem obeznana 
od dzieciństwa.

Opowiedz o swoim dzieciństwie.
Jako dziecko byłam trochę samotna, 

tak myślę. Moi rodzice byli dziennika-
rzami, pracowali w „Dzienniku Łódz-
kim”, w „Głosie Robotniczym”.

Czyli zajęci byli bardzo?
Czy ja wiem... Z jednej strony za-

jęci, z drugiej zabierali mnie na jakieś 
imprezy, do teatru, kina. Z racji tego, że 
rodzice byli dziennikarzami i do tego 
mieszkaliśmy w centrum Łodzi, mie-
li dostęp do wszystkich kulturalnych 
imprez. Ja byłam dzieckiem i dla mnie 
tych bodźców artystycznych było za 
wiele. Byłam samotnym dzieckiem, bo 
za dużo się wokół mnie działo. Totalnie 
mnie to wszystko przerastało. Może 
stąd później, już w wieku dorosłym, 
dojrzałam do tego, że mam dość tej 
prędkości, koncentracji na zarabianiu 
pieniędzy, mieszkania w Łodzi i tego, że 
wszystko jest na mojej głowie. Po prostu 
chciałam mieć ciszę, spokój, chciałam 
tworzyć. Stąd ten dom, w którym roz-
mawiamy, dom na skraju wsi, w ma-
lowniczej okolicy, w otoczeniu lasów. 
Kiedyś przyjechała do mnie taka pani 
redaktor i kiedy jej o tym opowiadałam, 
stwierdziła, że moja decyzja to był taki 
skok do basenu bez wody. W ogóle mnie 
nie zrozumiała, poczułam się jak jakaś 
nieodpowiedzialna osoba.

Czym się zajmowałaś wcześniej, 
gdzie pracowałaś?

Wcześniej pracowałam w wytwór-
ni filmów animowanych „Se-ma-for”, 
później – przy filmie „Eden”. W „Se-ma-
-forze” zaczęłam pracę jako asystent. 
Wcześniej skończyłam liceum plastycz-
ne, ale ciągle wątpiłam w swój talent. 
Dziś patrząc na te dawne prace, stwier-
dzam, że jednak naprawdę byłam bar-
dzo zdolnym dzieckiem. Pewność siebie 
też jest w życiu ważna, człowiek powi-
nien wiedzieć co potrafi, doceniać włas-
ne umiejętności, a ja tak do końca nigdy 
nie wierzyłam w siebie. No ale okazało 
się, że wróbelki ćwirki i inne rysunki, to 
nie jest żaden problem. Po prostu jest ja-
kiś schemat i na tym buduje się rysunek. 
Trzy lata pracowałam w „Se-ma-forze”, 
a kiedy się rozwiązał dostałam pracę 
przy filmie „Eden”. Zanim to się jednak 
stało, pracowałam także w nieartystycz-
nych zawodach: jako recepcjonistka 
czy krawcowa wzorów. Szukałam ciągle 
tej pracy, żeby utrzymać dom. Niestety 
mój mąż nie był na tyle odpowiedzial-
ny, żeby mi pomagać w takim stopniu, 
w jakim bym tego oczekiwała. Później, 
tak jak mówiłam, dostałam pracę przy 
filmie „Eden” i to było wspaniałe. To 
był najfantastyczniejszy okres w moim 

życiu. Poznałam tam wielu wspania-
łych ludzi, między innymi, nieżyjącego 
już, Andrzeja Czeczota. Spotkałam tam 
ludzi, którzy są animatorami, a takich 
prawdziwych animatorów od rysunku 
jest naprawdę na świecie niewielu. Dziś 
animację robi się już prawie wyłącznie 
w komputerze, ale to nie to samo. Nie 
ma tych zmiękczeń wszystkich, nie ma 
gagów, nie ma tego czegoś, co widać 
np. w filmach Walta Disneya. Zaobser-
wować to można dobrze na przykła-
dzie Myszki Miki. Kiedy ogląda się tę 
nową wersję, widać ogromną różnicę, 
na niekorzyść niestety wersji kompute-
rowej. Pięć lat pracowaliśmy przy filmie 
„Eden”. Ogromną satysfakcję sprawiało 
mi to, że się te moje rysunki podobały. 
Później, jak skończyliśmy animację, to 
malowałam celuloidy, bo to wszystko 
ręcznie było robione. To wtedy, w cza-
sie „Edenu” w moim życiu nastąpił ta-
ki przełom, nabrałam przekonania, że 
jednak coś potrafię.

Kiedy powstał ten film?
W 1996 roku zaczęliśmy go chyba. 

No i właśnie wtedy, kiedy pracowałam 
przy tym filmie, odważyłam się wysłać 
swoje prace do Ministerstwa Kultury. 
Zebrałam podpisy, jakieś dokumenty. 
No i dostałam oficjalny tytuł twórcy 
plastyka.

Co robiłaś, gdy skończyliście film?
Przez jakiś czas prowadziłam sklep 

spożywczy. Jego oryginalność polegała 
na tym, że próbowałam tam także wy-
korzystać swój talent plastyczny, nie 
szczędząc pięknych ozdób. Kolejny 
przełom to był moment, kiedy stwier-
dziłam, że nie będę robiła nic więcej 
innego, niż to, do czego mnie pan Bóg 
stworzył. Jak nie będę mogła żyć z te-
go talentu, to po prostu umrę z głodu. 
Długo to trwało, zanim doszłam do ta-
kiego wniosku. Czasami myślę, Boże, 
ile ja życia straciłam, w jakim miejscu 
byłabym dzisiaj...

Podobno wszystkie doświadcze nia, 
które nas w życiu spotykają, mają 
jakieś przełożenie i po coś jednak 
są, więc może tak musiało być.

Popadłam w marazm w tej Łodzi, 
tak jakoś to wszystko było ograniczone, 
człowiek wychodził do pracy, wracał 
do domu, tak się żyło z dnia na dzień. 
Cieszę się, że dotarło do mnie, czego 
naprawdę pragnę: chcę wykorzystywać 
i rozwijać swój talent. Chcę, żeby moje 
życie, tak jak moje prace było nasycone. 
Wszystkie rzeczy, które robię są pełne 
barw, takie mięsiste, czy to jest sweter, 
czy to jest obraz, czy cokolwiek innego.

Która dziedzina twórczości jest ci 
najbliższa?

Najbardziej lubię malować, bo te 
malunki mi wychodzą takie nieziemskie 
trochę. Jest też wiele obrazów nienama-
lowanych, w mojej głowie, całe koloro-
we już, czekają na swój czas. Czasami 
nie wiem, czy warto je malować, ciągle 
bym chciała robić coś nowego.

Nad czym teraz pracujesz?
Ostatnio maluję „Łęczycanki”, taka 

praca na zamówienie. Pochłania mnie 
też urządzanie Chaty Galanta – domu 
weselnego w Zdunach. To dla mnie 

ogromne wyzwanie. Chciałabym, żeby 
tam było widać blichtr, ale elegancki ta-
ki, a zarazem żeby to było niespotykane, 
ale jak można wymyślić teraz coś nie-
spotykanego? Jak zobaczyłam projekt 
i ujrzałam, że to taka ogromna stodoła 
właściwie, a nie chata, jak sobie wyob-
rażałam, to pomyślałam: Boże, jak tu 
zagospodarować taką przestrzeń. Ale 
Jola, moja szefowa z Fundacji PRYM, 
gdzie teraz pracuję, skwitowała: „bę-
dziesz miała więcej pola do popisu!” 
Może coś w tym jest...

A co myślisz o określeniu twórca 
ludowy?

Podoba mi się bardzo. Uważam, że 
każdy, kto tworzy rzeczy, robi je ręcznie 
jest twórcą ludowym. Ludowy rozu-
miem jako pochodzący od ludzi. Każdy 
twórca ludowy moim zdaniem w swo-
ich pracach oddaje motyw przeszło-
ści, ale nadaje temu swoją formę, czyli 
oddaje jak gdyby kawałek siebie w tę 
rzeźbę, czy w haft, cokolwiek by to nie 
było. Ważne jest to pielęgnowanie kul-
tury życia, bo jej poziom niestety za-
nika. Dzisiaj nikt nie będzie serwetki 
prasował czy krochmalił, żeby komuś 
coś elegancko poddać. Kupi się w Ikei 
podkładkę, albo coś innego za 5 złotych 
i na tym koniec. Twórczość ludowa jest 
więc bardzo potrzebna.

Jakie masz plany artystyczne?
Mój plan to kontrakt na milion do-

larów w Stanach Zjednoczonych, po-
siadłość Lenny Kravitza do urządzenia 
dla jego dzieci, w stylu romantycznym 
najlepiej. Apropos marzeń, to Walt Dis-
ney powiedział kiedyś, że jeżeli potra-
fisz o czymś marzyć, to potrafisz tego 
dokonać. Pięknie powiedziane, aż ciarki 
przechodzą...

No to szansa na milion dolarów 
w tej sytuacji całkiem realna...

No, a tak poważnie, to moim marze-
niem jest to, żeby więcej ludzi zaczęło 
cenić tę kulturę życia, o której mówiłam. 
Zastanawiam się, dlaczego to takie trud-
ne. Myślę, że dzieciom za mało podsu-
wamy bodźców związanych ze sztuką. 
Wszyscy tak pędzimy do marketu i do 
McDonalda, a nie mamy czasu na ważne 

rzeczy. Tymczasem, jak słuchamy muzy-
ki, czy malujemy, to po prostu nam się 
zamyka jakaś tam część świata w głowie 
i odcinamy się od wszystkiego.

Porozmawiajmy jeszcze o twoich 
pracach. Opowiedz o tym, co robisz 
prócz malowania obrazów.

Odnawiam stare meble, ostatnio 
właśnie zrobiłam taki kredens, do tego 
domu weselnego, o którym mówiłam. 
Mam taką wizję, żeby tam było trochę 
koronkowo. Co jeszcze robię prócz tego? 
Swetry na drutach, to wiesz. No i malu-
ję oczywiście. Maluję farbami olejnymi, 
akrylowymi na płótnie. No i pastele też.

A te kwiaty z bibuły, które stoją 
w Fundacji też ty robiłaś?

Nie, to nie ja. One są odwzorowa-
niem, powtarzaniem, a wszystko co 
jest odwzorowaniem i powtarzaniem 
to mnie po prostu doprowadza do pasji. 
Ja nie znoszę robić jakichś kwiatków, 
które są ciągle tak samo robione. Za 
każdym razem trzeba te listki wyciąć 
w różę tak samo nożyczkami. Owszem 
mogę zrobić to, nie ma problemu, jeżeli 
ktoś mnie o to poprosi, ale generalnie 
szkoda mi na to czasu. Ja lubię bardziej 
twórcze rzeczy: rysowanie, malowanie, 
czy choćby odnawianie starych meb-
li. No i teraz jeszcze doszła stylizacja 
wnętrz, tak można to nazwać.

Z jakiej swojej pracy jesteś 
najbardziej dumna?

Najbardziej dumna jestem z mo-
jego dziecka. To jest dzieło mojego ży-
cia. Oczywiście ze swoich obrazów też 
zawsze jestem dumna, ponieważ po 
paru latach okazuje się zwykle, że one 
nie kłamały, że te rzeczy się wydarzają. 

Przeglądając tę książkę, która mi 
pokazałaś, książkę o „Edenie”, 
znalazłam mnóstwo zasuszonych 
koniczynek...

Kiedyś je zbierałam. Są tam same 
pięciolistne, a nawet sześcio... Dzisiaj 
ich już nie zbieram. Nie muszę...

rozmawiała Renata Nolbrzak

Fragment publikacji twórcy z gminy Dalików

Malunki mi wychodzą 
nieziemskie...

Rozmowa z Bogną Stępień – artystką z Kazimierzowa, wsi leżącej w gminie Dalików. 
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Już po raz VII Oddział PTTK „Zie-
mi Łęczyckiej” zorganizował Rajd 
Mikołajkowy. 

1 grudnia o godz. 9.00 przed stacją 
PKP na wszystkich ubranych w czer-
wone czapeczki czekał uśmiechnię-
ty, nieco rubaszny Mikołaj i zapra-
szał wszystkich do wspólnej zabawy 
i ubierania choinki. Przybyła niezła 
gromadka turystów – 872 osoby!!! 
Nadciągali ze wszystkich stron: Topoli 
Królewskiej, Leźnicy Małej, Siedlca, 
Wilczkowic, Góry św. Małgorzaty, Bło-
nia, Witoni, Czernikowa, Piątku, Świ-
nic Warckich, Kutna, Daszyny, Ostrów, 
Nowego, Kraśniewic, Parzęczewa, 
Uniejowa, Solcy Wielkiej, Wargawki 
Młodej, Stemplewa. Każdy na spotka-
nie z Mikołajem. Ruszył więc barwny 
korowód ulicami miasta, by dotrzeć 
przed gmach Ratusza, gdzie oczeki-

W niedzielę 25 listopada br. został 
rozegrany I Gminny Turniej Piłki 
Siatkowej Drużyn Dwuosobowych. 
W turnieju wzięło udział 13 zespo-
łów podzielonych na cztery grupy. 
Po rozegraniu eliminacji do finału 
awansowały cztery najlepsze zespo-
ły. W fazie finałowej rozegrano sześć 
meczy systemem każdy z każdym. 
Ostatecznie zwycięzcą turnieju oka-
zał się duet – Niedźwiedź, Głowacki. 
II miejsce zajęli: Zylak, Kuzański, III 
miejsce przypadło w udziale parze: 
Graczyk, Irzykowski. Poza podium 
znaleźli się: Czernik, Mieszalski. Naj-
lepsze zespoły otrzymały dyplomy 
i upominki. Organizatorem turnieju 
była Gmina Wartkowice, Zespół Szkół 
w Wartkowicach i animatorzy sportu: 
Andrzej Błaszczyk, Wojciech Cichy 
oraz Dariusz Frontczak.

Siatkówka i piłka halowa 
w Wartkowicach

Ruszyła II Liga Halowej Piłki Noż-
nej Gminy Wartkowice. W piątek 
16 listopada swoje pierwsze me-
cze rozegrało 12 zgłoszonych do 
turnieju drużyn: Camel Gostków, 
Grom Powodów, KS Kłódno, KS Po-
wodów, Ludzie Kochani, Oldboys, 
Pełczyska, Trzy Cytryny, Uśmiech 
Traktorzysty, WKS Jarzębina, Wod-
ner, Zip Skład. Rozgrywki odbywać 
się będą w każdy piątek miesiąca 
w godz. 18:00 – 22:00, aż do 8 lute-
go 2013r., na kiedy to zaplanowano 
zakończenie turnieju. Zapraszamy 
wszystkich pasjonatów i kibiców 
piłki nożnej halowej na halę spor-
tową w Wartkowicach, a wszyst-
kim uczestnikom turnieju życzymy 
udanych, pełnych emocji, spotkań.

Agnieszka Kiejnich

wali na nas włodarze miasta. Pan Bur-
mistrz Andrzej Olszewski przywitał 
wszystkich serdecznie i ogłosił Łęczy-
cę miastem Mikołajów. Rozpoczęły się 
wokalne prezentacje drużyn, udzie-
lanie wywiadów do telewizji oraz 
sesje zdjęciowe z radosnym Mikoła-
jem. Następnie przy dźwiękach mu-
zyki korowód ruszył ul. Ozorkowską, 
by dotrzeć do Szkoły Podstawowej 
nr 4, gdzie każdy uczestnik otrzymał 
słodką paczkę od Świetego Mikołaja 
oraz ogłoszono zwycięzców konkursu 
zimowej piosenki. 

I miejsce wyśpiewała drużyna 
z Wargawki Młodej, II-miejsce S.P. 
z Siedlca, III miejsce Gimnazjum z To-
poli Królewskiej. Wręczono także 
odznaczenia dla Najaktywniejszych 
Turystów Roku 2012 tym osobom, 
które uczestniczyły we wszystkich 

Mikołaje – turyści
rajdach organizowanych przez PTTK. 
Odznaczenia otrzymały 42 osoby z: 
Przedszkola nr 4 w Łęczycy, S.P. nr 4 
w Łęczycy, S.P. w Topoli Królewskiej, 
S.P. w Leźnicy Małej, S.P. w Piątku, 
Gimnazjum w Daszynie oraz SOSW 
w Stemplewie. Na zakończenie odby-
ło się uroczyste pasowanie na turystę 
oraz wręczenie legitymacji nowym 
członkom PTTK. Lekko zziębnięci, 
ale zadowoleni turyści wrócili do do-
mów, aby skonsumować przepysz-
ne dary od Mikołaja, a organizato-
rzy już planują kolejny rajd, który 
odbędzie się 26 stycznia 2013 r. na 
terenie Gminy Zgierz. Gorąco zapra-
szamy, zimą też jest pięknie. Bliższe 
informacje na naszej stronie wwwle-
czyca.pttk.pl

Renata Tratkiewicz
Zwycięzcy Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Dwuosobowych


