
W numerze:
Lokalna Grupa Działania  
w nowej perspektywie 
finansowej
W nowym okresie programowania w Unii Europej-
skiej obejmującym lata 2014-2020 nastąpią zmiany 
obowiązujących przepisów, również w zakresie  
funkcjonowania Lokalnych Grup Działania. 

„Odnowa i rozwój wsi”  
i „Małe projekty” 
Fundacja „PRYM” ogłasza nabór wniosków w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

110 lat „Lutni”
22 listopada w siedzibie Towarzystwa Śpiewa czego 
„Lutnia” świętowano jubileusz 110-lecia tej zasłużonej 
organizacji.

Woda źródłem życia 
W Zespole Szkół w Domaniewie zakończono realizację 
projektu edukacyjnego związanego z ochroną środo-
wiska. Jeden z konkursów w ramach projektu polegał 
na napisaniu artykułu prasowego na temat roli wody  
w przyrodzie i życiu człowieka. Najlepsze teksty  
publikujemy w numerze.

Młodzi animatorzy  
z Wartkowic
Gimnazjum w Wartkowicach odpowiedziało na  
propozycję Towarzystwa Inicjatyw Europejskich  
i zaangażowało się w realizację projektu pod nazwą 
„Młodzieżowy Inkubator Inicjatyw Obywatelskich”.

Altany dydaktyczne  
w Szczawinie 
W Szczawinie otwarto tzw. altany dydaktyczne, które 
będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć, organiza-
cji wystaw oraz prowadzenia cyklicznych zajęć warszta-
towych dla młodzieży i dorosłych.

Wyniki ewaluacji w Gimnazjum 
w Topoli Królewskiej wypadły 
wyśmienicie 
Bardzo wysokie noty wystawili szkole ewaluatorzy, 
którzy badali placówkę w ostatnich miesiącach.

Obchody Święta Niepodległości 
w Lutomiersku 
Podczas obchodów Święta Niepodległości  
w Lutomiersku został nadany Medal Honorowy  
„Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” siostrze Wacławie 
(Marii Stanisławie Kęska).
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Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania  
za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”  
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  

„413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy  

dla działań:

„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”,
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3,  

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
30 grudnia 2013 r. – 13 stycznia 2014 r.

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

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

Wnioski należy składać w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych działań:
„Odnowa i rozwój wsi” - 790.645,00 zł

„Małe Projekty” – 102.965,55 zł

Dla działania „Odnowa i rozwój wsi” preferowane będą operacje z zakresu:
1. budowa, przebudowa remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, 

sportowe i społeczno-kulturalne,
2. budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków 

pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji,
3. zakup towarów w celu kultywowania lokalnych tradycji,
4. związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub 
budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego,

5. urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków,
6. budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej,
7. rewitalizacja zabytków i obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja pomników 

historycznych i miejsc pamięci,
8. zakup i odnawianie charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa 

wiejskiego obiektów i ich adaptacja na cele publiczne,
9. budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych  

na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych,  
sal ekspozycyjnych lub witryn,

10. odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych budynkach architektury 
sakralnej,

11. zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji  
lub w celu poprawy estetyki miejscowości,

12. wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania 
terenu w miejscowości, jeśli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie  
– w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1 – 11,

13. zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich,
14. zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji,
15. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Karta oceny merytorycznej według której dokonywana jest ocena operacji jest dostępna na 
stronie internetowej www.fundacjaprym.pl
Operacja musi uzyskać co najmniej 30 pkt, aby zostać wybraną do dofinansowania.
W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzyskają 
tę samą liczbę punktów, to o miejscu na liście operacji zadecyduje wyższa liczba punktów uzyskanych  
w ramach oceny według kryterium innowacyjnego charakteru operacji. W sytuacji, kiedy po-
wyższe kryterium nie zróżnicuje odpowiednio operacji, o kolejności operacji zadecyduje kolejność 
zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzo-
nych przez biuro LGD. 

Obowiązkowo należy przedłożyć egzemplarz wniosku wraz z wszystkimi załącznikami w wersji 
papierowej lub elektronicznej dla Fundacji „PRYM”.

Dla działania „Małe Projekty” preferowane będą operacje z zakresu:
1.  udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych 

mechanicznie,
2.  organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym  

dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania 
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007- 
-2013 oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego 
przedsiębiorcy,

3.  organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych, związanych  
z promocją lokalnych walorów,

4.  zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich,

5.  promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia  
z wyłącze niem remontu i budowy budynków mieszkalnych,

6.  promocja lokalnej przedsiębiorczości,
7.  remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich  

oraz innych obiektów pełniących ich funkcje oraz zagospodarowanie terenu przylegającego 
do tych obiektów,

8.  utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji 
turystycznej, stron www związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru  
objętego LSR, 

9.  przygotowanie i wydawanie folderów i innych publikacji informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących obszaru objętego LSR,

10.  budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie  
lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów 
pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów 
oraz bazy gastronomicznej,

11.  promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego 
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów  
objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Obszarów NATURA 2000

12. odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych  
do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków 
mieszkalnych,

13.  remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
14.  kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego  

i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
15.  prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane w ramach 

działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  
i aktywizacja” PROW 2007-2013,

16.  promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
17.  urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, 

odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych  
i zagospodarowanie terenu wokół nich,

18.  inicjowanie powstania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, 
których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne 
dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości  
takich produktów lub usług – z wyłączeniem działalności rolniczej (udział w targach  
i konkursach, promocja produktów lub usług lokalnych, badanie rynku produktów  
lub usług lokalnych itp.),

19.  wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków 
prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej  
na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Karta oceny merytorycznej według której dokonywana jest ocena operacji jest dostępna  
na stronie internetowej www.fundacjaprym.pl
Operacja musi uzyskać co najmniej 20 pkt, aby zostać wybraną do dofinansowania.
W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzy-
skają tę samą liczbę punktów, to o miejscu na liście operacji zadecyduje wyższa liczba punktów 
uzyskanych w ramach oceny według kryterium innowacyjnego charakteru operacji. W sytuacji, 
kiedy powyższe kryterium nie zróżnicuje odpowiednio operacji, o kolejności operacji zadecyduje 
kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków 
prowadzonych przez biuro LGD. 

Oprócz wersji papierowej wniosku należy obowiązkowo załączyć wniosek w wersji elektronicz-
nej na nośniku danych CD lub DVD dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Ponadto obowiązkowo należy przedłożyć egzemplarz wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami 
w wersji papierowej lub elektronicznej dla Fundacji „PRYM”.

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

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”:
www.fundacjaprym.pl w dziale „Pobierz wniosek o przyznanie pomocy”,

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.prow.lodzkie.pl.
Informacja udzielane są w Biurze LGD Fundacji „PRYM” 

tel. 42 235 33 96/97, 664 450 260

Lokalna Grupa Działania  
w nowej perspektywie finansowej

Przed nami nowy okres programowania w Unii Europejskiej obejmujący lata 2014-2020, 
a co za tym idzie zmiany obowiązujących przepisów również w zakresie funkcjonowania Lokal-
nych Grup Działania. Najważniejsza dla nas zmiana dotyczy nowej formy prawnej przewidzianej 
dla LGD. Zgodnie z zapisami projektu nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, LGD musi obejmować swoim zasięgiem co najmniej dwie gminy i minimum 30 000 
mieszkańców, a ponadto musi działać w formie stowarzyszenia w oparciu o przepisy ustawy 
o rozwoju obszarów wiejskich.

W związku z tym konieczne jest rozpoczęcie działań mających na celu powołanie stowa-
rzyszenia, które będzie mogło ubiegać się o środki finansowe na wdrażanie lokalnej strate-
gii rozwoju w nowej perspektywie finansowej UE. Obecnie trwają prace nad opracowaniem 
projektu statutu nowego stowarzyszenia. Projekt jest dostępny na stronie internetowej www.
fundacjaprym.pl.

Renata Jesionowska-Zawadzka
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W Zespole Szkół w Domaniewie właś-
nie zakończono realizację projektu 
edukacyjnego współfinansowanego 
ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi, którego ce-
lem było szerzenie wiedzy na temat 
ochrony środowiska. W ramach pro-

Woda jest ważna dla nas i naszego 
środowiska. Bez wody nie można żyć. 
O tym wszystkim uczymy się nie tyl-
ko w szkole. Nasi nauczyciele, chcąc 
lepiej uświadomić nam znaczenie wo-
dy w życiu codziennym, przystąpili do 
programu edukacji ekologicznej i w ra-
mach projektu p.t.: Woda źródłem ży-
cia zorganizowali trzy wycieczki. We 
wszystkich brałam udział.

Pierwsza wycieczka odbyła się 
w maju do Łowicza i okolic. W Łowiczu, 
Arkadii i Nieborowie spacerowaliśmy 
po pięknych parkach. Podziwialiśmy 
niezwykłe drzewa i krzewy. Słucha-
liśmy ciekawostek o roślinach, które 
zdradzała nam pani przewodnik. To 
było interesujące. Jednak najbardziej 
atrakcyjne okazały się zajęcia lepienia 
dzbanków w warsztacie garncarskim 
państwa Konopczyńskich w Bolimo-
wie. To dopiero była zabawa! Ubrudze-
ni w glinie po łokcie formułowaliśmy 
różne naczynia, a potem z dumą przy-
glądaliśmy się swoim dziełom.

Najmilej wspominam trzydniowy 
pobyt na ziemi piotrkowskiej. Tutaj 
zobaczyliśmy największą w Polsce od-
krywkową Kopalnię Węgla Brunatne-
go w Bełchatowie. Zwiedziliśmy park 
elektrowni wiatrowej „Kamieńsk”, 
gdzie skorzystaliśmy z wyciągu krze-
sełkowego. Mnie najbardziej podobało 
się w Skansenie Rzeki Pilicy i Rezer-
wacie Niebieskie Źródła w Tomaszo-
wie Mazowieckim. Ciekawa była też 
wędrówka po Przedborskim Parku 

Woda źródłem życia – to bardzo roz-
legły temat, dlatego przystępując do 
konkursu, zastanawiałem się, co na-
pisać. Przedstawić przyczyny topnie-
nia lodowców, czy podjąć temat bra-
ku wody w Afryce. Pomyślałem sobie, 
że te wszystkie problemy zostały już 
dostatecznie zgłębione. Potężniejsze, 
niż mój, umysły dawno wyliczyły ile 
wody spada na m2, jak szybko topnie-
ją lodowce oraz ilu ludzi w Afryce nie 
ma dostępu do pitnej wody. Pomyśla-
łem, że liczby ujęte w tabelkach i od-
ległość, która dzieli nas od lodowców, 
to suche fakty, które mogą być mało 
interesujące dla przeciętnego czy-
telnika. Dlatego postanowiłem zająć 
się przykładem z naszego najbliższe-
go podwórka, czyli rzeką, nad którą 
mieszkam. Na początek przedstawię 
ją krótko w wersji encyklopedycznej.

Ner – rzeka w środkowej Polsce 
o długości 134 km, swój bieg roz-
poczyna w Łodzi, a swoje ujście do 
Warty ma w pobliżu wsi Majdany. 
Nazwa rzeki, według badaczy, wy-
wodzi się z prabałtańskiego rdzenia 
NUR/NYR, co znaczy ,,mokry’’. Jeśli 
już jesteśmy przy historii, to rzeka ta 
zapewniała naszym przodkom wodę 
i pokarm w czasach kultury łużyckiej, 

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” 
we współpracy z dwiema Lokalny-
mi Grupami Działania z terenu wo-
jewództwa łódzkiego: „Doliną rzeki 
Grabi” i Stowarzyszeniem „BUD-UJ 
RAZEM” realizuje projekt współpracy 
pn. „QUESTING umożliwi innowacyj-
ne zwiedzanie”. Celem projektu jest 
promowanie przyrodniczych, histo-
rycznych i kulturowych walorów na-
szego województwa poprzez two-
rzenie questów – nieoznakowanych 
szlaków, których przejście łączy się 
z rozwiązaniem zagadek, najczęściej 
sformułowanych w formie wierszo-
wanej. Na końcu trasy po rozwiązaniu 
wszystkich łamigłówek odnajdujemy 
ukryty skarb… 

Siedem grup z obszaru działania 
Fundacji zakończyło już prace nad 
trasami questowymi na naszym te-
renie. Dzięki zaangażowaniu i pomy-
słom dzieci, młodzieży i nauczycieli 
powstało siedem ciekawych ścieżek, 
które można przemierzać piechotą 
lub rowerem. Na terenie gminy Pa-
rzęczew, udajemy się na wyprawę 
do Chociszewa na „Przyrodnicze wy-
cieczki wokół Bzury – czystej rzecz-
ki”. W Dalikowie wędrujemy śladami 
wydarzeń Powstania Styczniowego, 
które rozegrały się na tym terenie. 
W Lutomiersku odnajdujemy historie 
związane z władcami Polski, którzy 
wpłynęli na dzieje tej miejscowości. 
Szczawin w gminie Zgierz zaprasza do 
zapoznania się z losami mieszkańców 

tej królewskiej wsi. Pałac i park w Sta-
rym Gostkowie (gmina Wartkowice) 
skrywają tajemnice spotkania pani 
Walewskiej i Napoleona Bonaparte. 
Bełdów w gminie Aleksandrów Łódzki 
ma dla odwiedzających matematyczne 
łamigłówki związane z historią rybaka 
i jego ukochanej. A Topola Królewska 
(gmina Łęczyca) zaprasza turystów na 
poszukiwanie śladów Diabła Boruty 
wśród topolskich krajobrazów. 

Wszystkie questy zostały opisane 
w formie ulotek, które można otrzy-
mać w biurze Fundacji „PRYM” oraz 
w szkołach i bibliotece, które uczestni-
czyły w projekcie. Można je też pobrać 
bezpośrednio ze strony internetowej 
projektu www.quiz.questing.pl.

Dla tych, którzy zasmakują w que-
stingu i będą zdobywać questy rów-
nież na terenie partnerskich LGD 
uczestniczących w projekcie (łącz-
nie powstało 35 questów) przygoto-
wano album kolekcjonerski i odznaki. 
W zależności od liczby zdobytych que-
stów otrzymujemy odznakę tropicie-
la, poszukiwacza lub odkrywcy, a dla 
najwytrwalszych, którzy zdobędą 35 
questów – odznakę zdobywcy. Wkrót-
ce będzie też możliwe pobranie apli-
kacji na urządzenia mobilne. 

Projekt współpracy jest realizowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach działania

Krajobrazowym. Na czele z leśnikiem 
penetrowaliśmy zakątki leśne, rozpo-
znając rośliny i zwierzęta.

Ostatnia wycieczka miała miejsce 
we wrześniu i trwała dwa dni. Pierw-
szego dnia pogoda była deszczowa, 
ale nam wszystkim dopisywał hu-
mor. Cieszyliśmy się, bo po Zoo Safari 
w Borysewie obwiozła nas kolejka i nie 
musieliśmy moknąć. Chętnie też wy-
słuchaliśmy opowieści przewodnika 
o tamtejszych mieszkańcach. Kolejnym 
celem zwiedzania okazała się Elektro-
wnia Wodna Jeziorsko. Nigdy nie by-
łam w elektrowni, więc zdziwiłam się 
na widok ogromnej ilości przycisków 
i sterowników. Z ciekawością słucha-
łam wykładu na temat regulacji pozio-
mu wody na rzece Warcie. Po tej dawce 
wiedzy udaliśmy się na nocleg do Księ-
żych Młynów. Tutaj miło spędziliśmy 
czas przy ognisku. Następnego dnia 
pojechaliśmy do Uniejowa. I tu czeka-
ła na nas prawdziwa niespodzianka 
– pobyt w termach. Basen okazał się 
wspaniały, a woda niezwykle ciepła.

Każda z opisanych tu wycieczek 
była ciekawa. Na długo w naszej pa-
mięci pozostaną informacje zdobyte 
w trakcie tych wyjazdów. Woda rze-
czywiście towarzyszy nam na każdym 
kroku. Dobrze, że nasi drodzy nauczy-
ciele podjęli się trudu realizacji projek-
tu w zakresie edukacji ekologicznej. 
Brawo dla nauczycieli!

Klaudia Kończak

co potwierdzają wykopaliska arche-
ologiczne w miejscowości w której 
mieszkam, czyli Turze. W czasach 
średniowiecza o randze tej rzeki 
świadczy fakt, że została ona wymie-
niona w bulli papieża Innocentego II 
z 7 lipca 1136r: Również cały Nur mię-
dzy Turem a Chełmnem, z bobrami, 
stróżami, rybakami i wsiami tylko do 
Arcybiskupstwa należy. Pokazuje to 
jak wielkie znaczenie w przeszłości 
miała ta rzeka dla życia ówczesnych 
ludzi. W wieku XVIII, XIX i począt-
ku dwudziestego woda z Neru była 
wykorzystywana do napędzania kół 
młyńskich. Najbliższym przykładem 
dla mnie jest młyn w Wilkowicach, 
jeszcze do niedawna wykorzystują-
cy wodę do napędu koła młyńskiego. 
Niestety XX wiek dla Neru nie jest ła-
skawy. Zostaje on wykorzystany jako 
kanał odprowadzający ścieki z dy-
namicznie rozwijającej się przemy-
słowo Łodzi. W rzece zostaje zabite 
życie biologiczne, głównie poprzez 
pierwiastki azotu i fosforu.

W obecnym czasie woda w Ne-
rze jest oczyszczana bardzo inten-
sywnie. Natleniona woda wypły-
wająca z oczyszczalni daje szansę 
życia biologicznego i możliwość sa-

mooczyszczenia rzeki. Nad łąkami 
nadnerzańskimi zaczęły gniazdować 
czajki, derkacze i kuliki wielkie, a od 
niedawna pojawiły się tam wodnicz-
ki. W rzece także, co potwierdzają 
wędkarze, pojawiły się ryby: okonie, 
płocie, leszcze, a nawet szczupaki. 
Bociany, których gniazda znajdują się 
w mojej miejscowości, mają tu tyle 
pożywienia, że potrafią wychować 
po cztery pisklęta. Istotną zmianą 
cywilizacyjną, którą wymógł na nas 
postęp jest zamiana kół młyńskich 
napędzanych nurtem rzeki na turbiny 
wodne, które wytwarzają „zieloną” 
energię elektryczną.

Kończąc swój artykuł, chciałbym 
zaapelować do wszystkich mieszkają-
cych nad Nerem, aby w świadomy lub 
nieświadomy sposób nie zaśmiecali 
wody w naszej rzece, ażeby dolina 
Neru była źródłem życia dla zwierząt, 
ptaków wodnych oraz ryb. A my idąc 
wzdłuż rzeki, żebyśmy mogli podzi-
wiać całe to wodne środowisko, nie 
zatykając nosa, jak to miało miejsce 
w przeszłości! Postęp cywilizacyj-
ny, jakiego cały czas doświadczamy 
nie upoważnia nas do tego, abyśmy 
zatruwali wodę, która jest źródłem 
życia dla organizmów żyjących wokół 
naszej rzeki.

Karol Krysiak 

jektu doposażono pracownię ekolo-
giczną, zorganizowano trzy wycieczki 
i przeprowadzono konkurs na pre-
zentację multimedialną: Odnawialne 
źródła energii oraz konkurs na ulotkę 
z hasłem: Oszczędzaj wodę. Ostatni 
konkurs pt.: Woda źródłem życia po-
legał na napisaniu artykułu prasowe-
go na temat roli wody w przyrodzie 
i życiu człowieka. 

W kategorii uczniów klas IV-
-VI szkoły podstawowej pierwsze 
miejsce zajęła uczennica klasy pią-

tej – Klaudia Kończak, zaś w kate-
gorii uczniów klas I-III gimnazjum 
na najwyższym podium stanął Karol 
Krysiak, uczeń klasy drugiej. Wszyscy 
autorzy zwycięskich prac otrzymali 
cenne nagrody rzeczowe. Dodatko-
wą nagrodą w konkursie na artykuł 
prasowy jest publikacja prac, które 
zajęły pierwsze miejsca w swoich ka-
tegoriach. Prezentujemy je poniżej. 

Ilona Grabska
Nauczyciel ZS w Domaniewie

Woda źródłem życia

Moja rzeka – Ner

Eko – wycieczki

Zapraszamy na questy
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Wychowanie obywatelskie w szkole 
przyjmuje różne formy. Na poziomie 
szkoły podstawowej i gimnazjum jest 
integrowane z nauczaniem innych 
przedmiotów. Ale już na tym etapie 
życia młodzi ludzie są angażowani 
w sprawy swojej szkoły, także takie 
które dotyczą zarządzania i podejmo-
wania decyzji. Szkoła poszukuje róż-
nych pozalekcyjnych form stymulowa-
nia prospołecznej aktywności dzieci 
i młodzieży. Podążając w tym kierun-
ku Gimnazjum w Wartkowicach odpo-
wiedziało na propozycję Towarzystwa 
Inicjatyw Europejskich działającego 
w partnerstwie z Stowarzyszeniem 
Oświatowym „Edukator” i zaangażo-
wało się w realizację projektu pod na-
zwą „Młodzieżowy Inkubator Inicjatyw 
Obywatelskich”. 

Celem projektu jest rozwój ak-
tywności społecznej i obywatelskiej 
uczniów gimnazjum poprzez zespół 
działań nastawionych na kształtowanie 
umiejętności zarządzania samodziel-
nymi przedsięwzięciami o charakte-
rze społecznym oraz kształtowanie 
tym samym kompetencji społecznych 
i odpowiedzialności za własne środo-
wisko życia w gimnazjum i poza nim. 
Projekt współfinansowany jest przez 
Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego 
Programu Współpracy z nowymi kra-
jami członkowskimi Unii Europejskiej. 
W projekt zaangażowało się 30 gimna-
zjalistów z terenu Gminy Wartkowice. 
Od października młodzież cyklicznie 
organizuje samodzielnie zaplanowane 
imprezy rekreacyjno – sportowe adre-
sowane do swoich rówieśników i młod-
szych dzieci. Dzięki swoim działaniom 
popularyzuje sport i aktywne formy 
spędzania czasu wolnego wśród miesz-
kańców gminy. W piątkowe popołu-
dnia gimnazjaliści starają się odciągnąć 
wszystkich od komputera i telewizora.

Udział młodych w projekcie ma 
przynieś wymierne korzyści w posta-
ci wzrostu poziomu odpowiedzialności 
za swoje czyny, umiejętności pracy ze-
społowej i rozwiązywania problemów 
oraz chęci podejmowania aktywności 
prospołecznej. 

W harmonogram projektu wpisane 
zostały zajęcia edukacyjne, w czasie 

W listopadzie został zakończony 
projekt: „Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej na terenie Gminy 
Lutomiersk w urządzenia zabawo-
wo – sportowe z przeznaczeniem dla 
mieszkańców wsi”. W 9 miejscowoś-
ciach na terenie gminy tj.: w Czoł-
czynie, Bechcicach, Mirosławicach, 
Mianowie, Prusinowicach, Stanisła-
wowie Starym, Szydłowie, Orzecho-
wie, Wrzącej powstały place zabaw 
dla dzieci. Ponadto we Wrzącej została 
utworzona również „siłownia na świe-

Nowe place zabaw 

27 listopada w Ośrodku Kultury w Lu-
tomiersku odbył się pierwszy Gminny 
Konkurs Recytatorki, zorganizowany 
przez Bibliotekę. Konkurs pod hasłem 
„Magiczny świat w wierszach Juliana 
Tuwima” został zainspirowany 60-tą 
rocznicą śmierci poety. Wzięli w nim 
udział uczniowie szkół podstawowych 
w Kazimierzu, Lutomiersku i Szydło-
wie. Uczestnicy recytowali wiersze 
Juliana Tuwima. Wiele dzieci wspie-
ranych przez nauczycieli i rodziców, 
przygotowało charakteryzację i rekwi-
zyty. Uczestnicy konkursu  podzieleni 
byli na dwie grupy wiekowe: klasy 0–III 
oraz klasy IV–VI.

W oczekiwaniu na wyniki konkur-
su goście obejrzeli wystawę prac pt. 

Magiczny świat w wierszach Tuwima

LAUREACI KONKURSU:

Kategoria 0-III

I miejsce – Maksymilian Dargiel kl. I SP w Kazimierzu
II miejsce – Maksymilian Stach kl. I SP w Szydłowie

III miejsce – Maja Mogilewska  kl. III SP w Szydłowie

Kategoria IV-VI

I miejsce – Julia Dargiel kl IV SP w Kazimierzu
II miejsce – Maja Wojtczak kl. VI  SP w Szydłowie

III miejsce – Martyna Wojtczak kl. VI SP w Szydłowie

Młodzi animatorzy z Wartkowic których uczestnicy zdobywają wiedzę 
konieczną dla kształtowania postaw 
obywatelskich. Uczą się sposobów 
zdobywania wiedzy obywatelskiej, 
rozpoznawania potrzeb społecznych. 
Poznają techniki prowadzenia nego-
cjacji i rozwiązywania problemów. 
W ten sposób przygotowują się do 
wdrażania rzeczywistych działań. Ma-
ją już za sobą pierwszy sprawdzian 
swoich kompetencji. W październiku 
zorganizowali Integracyjny Turniej 
Piłki Siatkowej dla uczniów pierw-
szych klas gimnazjum, Powakacyjny 
Turniej Halowej Piłki Nożnej oraz za-
jęcia z cyklu zabawy i gry sportowe 
pod nazwą „Akademia Koszykówki”. 
Ostatnia forma adresowana była dla 
najmłodszych dzieci i angażowała ro-
dziców jako najwierniejszych kibiców 
zmagań małych sportowców. 

W czasie realizacji swoich przed-
sięwzięć gimnazjaliści występują w roli 
konferansjerów i sędziów. Poszukują 
sponsorów i sojuszników swoich ak-
cji. Zajmują się promocją zaplanowa-
nych działań. Wsparcie merytorycz-
ne podczas pracy nad scenariuszami 
imprez, opracowaniem regulaminów 
oraz systemu rozgrywek zapewniają 
im opiekunowie grup projektowych, 
są to nauczyciele wychowania fizycz-
nego. Szczegółowe informacje na te-
mat rezultatów minionych akcji oraz 
zaplanowanych działań publikowa-
ne są na stronie internetowej szkoły: 
www.zswartkowice.szkolnastrona.pl 
– w zakładce Inkubator oraz w dziale 
Aktualności. 

W ramach działań okołoprojekto-
wych będą podejmowane różnorodne 
inicjatywy upowszechniające kultu-
rę fizyczną i sport w lokalnym środo-
wisku. Będą to akcje uświadamiające 
dzieciom klas początkowych i przed-
szkolakom zasady fair – play oraz Ko-
deks Kibica. Włączone zostaną także 
działania z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Romualda Sobczak  
– koordynator Projektu
Jolanta Andrysiewicz  

– opiekun grupy 
Aneta Madziara 

„Lokomotywa”, przygotowanych przez 
Koło Plastyczne Gminnego Ośrodka 
Kultury, prowadzone przez Tomasza 
Dróżdża. Warto podkreślić, iż wszy-
scy uczestnicy otrzymali upominki 

książkowe oraz dyplomy, zarówno za 
zajęcie poszczególnych miejsc, jak i za 
udział.

Wszystkim uczestnikom konkursu 
serdecznie gratulujemy!

żym powietrzu”. Wartość robót bu-
dowlanych to blisko 324 tys. złotych. 

Zadanie zostało dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej. Wnio-
sek o dofinansowanie został złożony 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania – Fundacji Rozwoju Gmin 
„PRYM” w ramach działania 413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii Roz-
woju PROW na lata 2007-2013 dla 
operacji, które odpowiadają warun-
kom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”.
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27 września w Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym w Szczawinie (gm. Zgierz) 
obchodzono Dzień Patrona Szkoły – 
Króla Stefana Batorego. Szkolne świę-
to jest okazją do ponadpokoleniowych 
spotkań, w których uczestniczą ucz-
niowie, nauczyciele, pracownicy 
szkoły, rodzice, mieszkańcy i przyja-
ciele szkoły. Uroczystość przypomi-
na o godnej naśladowania postawie 
i zaletach charakteru patrona szkoły, 
a tym samym zobowiązuje do prezen-
towania na co dzień odpowiedzial-
nych, godnych, patriotycznych, nace-
chowanych uczciwością, tolerancją 
i życzliwością postaw. 

Ważnym elementem tegorocz-
nego święta było otwarcie altan 
dydaktycznych.

– Pomysł utworzenia letniej czę-
ści dydaktycznej szkoły, której kształt 
i wystrój miałyby nawiązywać do tra-
dycji dawnej „chaty szczawińskiej” 
towarzyszył nam od dawna. Jego reali-
zacja stała się możliwa jednak dopiero 

W Centrum Aktywizacji Społeczno-
-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie 
oraz w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Dzierżąznej odbyły się w paź-
dzierniku warsztaty plastyczne, pod-
czas których rozwijano umiejętności 
własnoręcznego robienia kwiatów, 
koszyczków, ramek do zdjęć i innych 
ozdób. 

W warsztatach prowadzonych 
charytatywnie przez prezeskę Fun-
dacji ONE Annę Tuckendorf uczestni-
czyły panie działające w kołach gospo-
dyń wiejskich oraz mieszkańcy naszej 
gminy. Materiały plastyczne sfinan-
sował Wójt Gminy Zgierz Zdzisław 
Rembisz. Stroną organizacyjną zajął 
się Referat Rozwoju, Promocji i Kul-
tury. Spotkania były wspaniałą okazją 
do integracji mieszkańców różnych 
wsi. Były chwile na śpiewy i wspo-

Gmina Wartkowice w ramach umowy 
o współpracy z Europejskim Fundu-
szem Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą 
w Warszawie w listopadzie 2013r 
przystąpiła do realiacji Programu „Na 
Własne Konto”. Dzięki temu młodzież 
z obszarów wiejskich będzie miała 
możliwość pogłębienia swojej wiedzy 
z ekonomii i przedsiębiorczości. Or-
ganizatorem i pomysłodawcą projek-
tu jest Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej. W ramach Programu 25 
uczniów z Gimnazjum im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach 
będzie miało możliwość poszerzenia 
swojej wiedzy ekonomicznej, pozna-

Gmina Zgierz zakończyła realizację 
projektu pn. ,,Rozbudowa i remont 
świetlicy w Kaniej Górze, gmina 
Zgierz”. 9 października w świetlicy 
odbyło się spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców Sołectwa Kania Góra, 
podczas którego Wójt Gminy Zgierz 
Zdzisław Rembisz przedstawił efekty 
zrealizowanego projektu. Omówione 
zostały także zasady funkcjonowania 
obiektu.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu 
pozyskanemu przez Gminę Zgierz zbu-
dowano kotłowinę na paliwo stałe ze 
składem opału, zamontowano szczel-
ny zbiornik na ścieki sanitarne oraz 
rozbudowano kanalizację. Został rów-
nież docieplony budynek, wymieniona 
stolarka okienna i drzwiowa. Ponadto 
wykonana została instalacja ciepłej 
wody, instalacja odgromowa budynku 
oraz instalacja centralnego ogrzewa-
nia. Przeprowadzono prace remonto-
we w czterech pomieszczeniach, które 
objęły: naprawy tynków, roboty malar-
skie, kładzenie płytek oraz wymianę 
podłóg. Został także zdemontowany 
stary piec kaflowy i zainstalowana ku-
chenka z piekarnikiem na gaz.

Obiekt będzie służył całej społecz-
ności lokalnej jako miejsce integracji 
społecznej, kultywowania kultury i tra-
dycji lokalnych. Świetlica w Kaniej Go-
rze umożliwi aktywizację i integrację 
mieszkańców poprzez organizowanie 
spotkań, imprez integracyjnych, zebrań 
oraz pikników.

Ze świetlicy w Kaniej Górze bę-
dą mogły korzystać dzieci, młodzież 
oraz dorośli członkowie społeczno-

Na własne konto
nia podstaw przedsiębiorczości oraz 
zasad świadomego planowania ścież-
ki zawodowej.

Głównym założeniem programu 
jest wsparcie młodych ludzi, którzy 
wchodzą w dorosłe życie, kształtują 
swoje postawy, podejmują pierwsze 
poważne decyzje dotyczące swojej 
przyszłości oraz zaczynają korzystać 
z narzędzi bankowych. Jest to okazja 
do zdobycia nowych umiejętności 
i wiedzy na temat najważniejszych 
mechanizmów finansowych. Zaję-
cia rozpoczynają się w ferie zimo-
we. Podczas ich trwania uczniowie, 
m.in. poprzez gry i zabawy, poznają 

narzędzia ekonomiczne, które umoż-
liwią im lepszy start w dorosłe ży-
cie. W drugim semestrze uczestni-
cy programu wykorzystają zdobytą 
wiedzę w praktyce, przygotowując 
pracę konkursową. Podczas zajęć 
młodzież odwiedzi także banki i lo-
kalnych przedsiębiorców.

Program „Na Własne Konto” jest 
realizowany we współpracy z Naro-
dowym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej 
i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi 
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja.

Emilia Antczak

Altany dydaktyczne  
w Szczawinie

po utworzeniu przy ZSG w Szczawinie 
Stowarzyszenia „Szkoła Jutra”. To dzię-
ki inicjatywie i aktywności członków 
Stowarzyszenia oraz w wyniku współ-
pracy organizacji ze szkołą powstał 
projekt altan, pozyskano sprzymie-
rzeńców w ich budowie oraz zgroma-
dzono potrzebne środki finansowe – 
mówiła podczas szkolnej uroczystości 
Irena Konsowicz, Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie.

Altany będą wykorzystywane do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, or-
ganizacji wystaw i czasowych ekspo-
zycji, prowadzenia cyklicznych zajęć 
warsztatowych dla młodzieży i doro-
słych o charakterze rękodzielniczym 
i etnograficznym. Będą także udostęp-
niane organizacjom, które współpra-
cują ze szkołą.

– Chcemy podejmować działania 
zmierzające do pozyskiwania i gro-
madzenia wokół altan sprzętów i eks-
ponatów świadczących o historii oko-
lic Szczawina i wykorzystywać je do 

utrwalania i promowania dorobku 
kulturowego regionu, w którym ży-
jemy. Teren wokół altan zdobią już 
pierwsze sprzęty, wialnia i sieczkarnia 
– mówiła Irena Konsowicz.

Przy dźwiękach skrzypiec i śpie-
wie ludowej pieśni, uroczystego ot-
warcia altan poprzez przecięcie wstę-
gi dokonała delegacja w składzie: Wójt 
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Prze-
wodniczący Rady Gminy Zgierz Mi-
rosław Burzyński, Wiceprezes Sto-
warzyszenia „Szkoła Jutra” Krzysztof 
Wołowski, Wicestarosta Powiatu 
Zgierskiego Marcin Karpiński oraz 
Przewodniczący Samorządu Ucz-
niowskiego Jakub Czarnecki. Następ-
nie altany zostały poświęcone przez 
ks. Ryszarda Szymachę, proboszcza 
szczawińskiej parafii.

Małgorzata Klauzińska

Więcej zdjęć w galerii  
na www.gmina.zgierz.pl

Warsztaty plastyczne

mnienia z dawnych lat przy słodkim 
poczęstunku. 

Jesienne wieczory można spędzić 
ciekawie, pożytecznie, integrując się 
z mieszkańcami. Takie spotkania 
to szerokie spojrzenie na potrzeby 
mieszkańców. – Cieszy nas, że mo-
żemy uczestniczyć w takich działa-
niach, organizowanych również przez 
Gminę Zgierz – mówiły uczestniczki 
warsztatów.

Panie wciągnęły w wir prac rów-
nież Wójta Gminy Zgierz, który wyko-
nał zdobioną teczkę na dokumenty. Na 
koniec podziękowały mu za zorgani-
zowanie warsztatów, zapowiadając, 
że chętnie będą uczestniczyć w kolej-
nych. Następne warsztaty już wkrótce 
w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A. 

tekst i fot. Wioleta Głowacka

ści lokalnej, w tym: panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich, druhowie jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych i sołectw z terenu Gminy 
Zgierz, a także goście odwiedzający 
naszą gminę.

Zasady korzystania ze świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Zgierz, 
zgodnie z istniejącym regulaminem, 
przedstawiła Wioleta Głowacka – Kie-
rownik Referatu Rozwoju, Promocji 
i Kultury. Po przyjęciu na październi-
kowej sesji Rady Gminy zmian w Re-
gulaminie korzystania ze świetlic wiej-
skich, dotyczących dopisania Świetlicy 
w Kaniej Górze, regulamin zostanie 
wywieszony przed świetlicą i opubli-
kowany na stronie internetowej www.
gmina.zgierz.pl.

Gospodarzem świetlicy wiejskiej 
w Kaniej Górze został jednogłośnie wy-
brany przez mieszkańców druh Robert 
Karolak z OSP w Kaniej Górze.

Projekt pn. ,,Rozbudowa i remont 
świetlicy w Kaniej Górze, gmina Zgierz”, 
dofinansowano ze środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 – działanie 413,,Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” w za-
kresie operacji odpowiadających wa-
runkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”. Kwota 
pomocy unijnej z PROW to blisko 190 
tys. zł, przy wartości kosztów całkowi-
tych inwestycji wynoszących ponad 361 
tysięcy złotych.

Jadwiga Afiniec

Świetlica Wiejska w Kaniej Górze 
otwarta
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Aleksandrów Łódzki to Samorządowy 
Lider Edukacji. Podczas gali finałowej 
III Ogólnopolskiego Programu Certyfi-
kacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej 
Polskiej w Krakowie, otrzymaliśmy 
najwyższą ilość punktów rankingo-
wanych wśród wszystkich certyfi-
kowanych. Z tego względu komisja 
wręczyła także wyróżnienie specjalne 
„Primus 2013”.

Wyniki ewaluacji całościowej 
w Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej 

wypadły wyśmienicie!

Ewaluacja – termin bardzo modny 
w oświacie. Dla przeciętnego czło-
wieka niezbyt jasny. Słownik języka 
polskiego wyjaśnia, że jest to „ustala-
nie wartości i ceny czegoś; ocenianie, 
oszacowanie”. W naszej szkole ewalu-
acja miała charakter całościowy, tzn. 
że badano dwanaście obszarów wy-
magań, które winna spełniać szkoła. 
Wymagania wobec szkół dotyczą róż-
nych dziedzin: od wyników nauczania, 
przez rozwijanie aktywności uczniów, 
współpracę z rodzicami, po organiza-
cję pracy placówki, w tym jej warunki 
lokalowe i wyposażenie (pełna lista 
wymagań na stronie www.npseo.pl). 
Ewaluacja ma także na celu ustalenie 
poziomu spełniania przez szkołę wy-
magań zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
7.10.2009 r. wraz ze zmianami z dnia 
10.05.2013 r. Szkoła może spełniać te 
wymagania na pięciu poziomach: od 
E do A, czyli od niskiego do bardzo 
wysokiego. 

Badanie było realizowane od 23 
października 2013 r. do 14 listopa-
da 2013 r. przez wspomniany zespół 
wizytatorów ds. ewaluacji. Starsi wi-
zytatorzy Jarosław Owsiański i Ewa 
Sobór badaniem objęli 233 uczniów 
(poprzez ankiety i wywiad grupowy), 
163 rodziców (ankieta i 7 – wywiad 
grupowy) i 29 nauczycieli (ankieta 
i 15 – wywiad grupowy). Ponadto 
przeprowadzono inne wywiady – in-
dywidualny z dyrektorem szkoły, gru-
powy z przedstawicielami samorządu 
lokalnego i partnerami szkoły, grupo-
wy – z pracownikami niepedagogicz-
nymi. Nie obyło się także bez wizyt 
na lekcjach i zajęciach dodatkowych, 
ogólnej obserwacji pracy szkoły i ana-
lizy danych zastanych, czyli wszelkie-
go rodzaju dokumentów. A tych jest 
sporo. „Sporo” to raczej eufemizm.

Na podstawie wspomnianego 
materiału sporządzono raport, któ-
ry obejmuje opis 12 wymagań, jakie 
stawia szkołom państwo. Gimnazjum 

im. Cz. Miłosza otrzymało aż dziesięć 
literek A i tylko dwie literki B. Co to 
znaczy? A tyle, że szkoła w bardzo wy-
sokim stopniu wypełnia wymagania 
i tylko dwa razy w stopniu wysokim. 
„Wszystkie działania w szkole są po-
nadstandardowe, systemowe i konse-
kwentne” – czytamy w raporcie. A za 
co te „gorsze” noty? Chodzi o dwa ob-
szary: Rodzice są partnerami szkoły 
lub placówki i Uczniowie są aktyw-
ni. – Co można tu poprawić? – padło 
pytanie skierowane podczas prezen-
tacji projektu oceny pod adresem wi-
zytatorów. – Gratulujemy wam. Tu nie 
ma co poprawiać – padła odpowiedź 
ze strony Ewy Sobór. – Zapewniacie 
bezpieczeństwo w szkole. Jesteście 
skuteczni, Państwo! – tak uzupełniła 
swoją wypowiedź wspomniana pani 
wizytator.

Bardzo wysokie oceny nie wzięły 
się jednak znikąd. To efekt wieloletniej 
pracy. Pracy celowej i przemyślanej, 
mającej na uwadze przede wszystkim 
dobro ucznia. Nie ma sensu operować 
tu szczegółami. Może dlatego, żeby 
nie być posądzonym o zarozumiałość 
i próżność. A może jeszcze stronni-
czość. Szczegóły można znaleźć w ra-
porcie i warto do niego zajrzeć. Jest 
dostępny dla każdego. Wystarczy 
odwiedzić stronę: www.npseo.pl. To 
świetne źródło informacji o szkole. 
Pozwala wszystkim zainteresowanym 
dowiedzieć się, jak wartościowe są 
działania podejmowane w szkole, 
czy uczniowie czują się w niej bez-
piecznie, czy nauczyciele stwarzają 
im warunki do rozwoju na miarę ich 
możliwości itd. 

Raport z ewaluacji pomaga rodzi-
com jeszcze lepiej poznać szkołę, do 
której chodzi ich dziecko bądź podjąć 
decyzję, w jakiej placówce powinno 
kontynuować edukację. Już pobieżny 
ogląd daje poczucie, że jest to szkoła, 
jakich mało w Polsce. Bardzo mało!

Sławomir Doniak

– Gmina Aleksandrów Łódzki mo-
że być traktowana jako księga już nie 
tylko dobrych, ale najlepszych praktyk 
w dziedzinie edukacji, kultury i sportu. 
Gmina w ramach swoich działań jak 
i współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi przejmując jednocześnie zada-
nia powiatu, stworzyła ofertę dla każdej 
grupy społecznej i wiekowej. Jesteśmy 
stawiani za wzór kreatywnego, inno-

Lider Edukacji 
wacyjnego i rozwojowego samorządu 
– powiedziała w Krakowie po odebra-
niu nagrody Ewa Rewakowicz, wice-
burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

Gala finałowa odbyła się w listo-
padzie w murach Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie. Patronat 
honorowy sprawuje prof. dr hab. Jerzy 
Buzek – przewodniczący parlamentu 
europejskiego w latach 2009–2012. 
Certyfikaty przyznawane są samorzą-
dom, które w sposób szczególny dbają 
o rozwój edukacji, kultury i sportu. 

Michał Kiński

Ewaluatorzy wystawili nam bardzo wysokie noty. Pojawili się pod koniec 
paździer nika. Na kilka dni. Przyglądali się naszej placówce, robili ankiety, 
przeprowadzali wywiady, obser wowali lekcje, wreszcie analizowali 
wszelkiego rodzaju dane. Na koniec stworzyli raport. Efekt pracy 
starszych wizytatorów: Ewy Sobór i Jaro sława Owsiańskiego jest dla nas 
laurką. 10 razy A, 2 razy B są tego spektakularnym dowodem. 

Ewa Rewakowicz – wiceburmistrz  
Aleksandrowa Łódzkiego
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Obchodom Święta Niepodległości 
poświęcona została Uroczysta  
Sesja Rady Gminy Lutomiersk, 
podczas której został nadany 
Medal Honorowy „Zasłużony dla 
Gminy Lutomiersk” siostrze Wac-
ławie (Marii Stanisławie Kęska).

Od złożenia wiązanek kwiatów 
w miejscach pamięci na terenie Gmi-
ny Lutomiersk w dniu 8 listopada br. 
rozpoczęły się Gminne Obchody Świę-
ta Niepodległości. O godzinie 10.00 
odprawiona została Msza Święta 
w intencji Ojczyzny, którą celebrował 
ksiądz kanonik Marek Kowalski pro-
boszcz parafii Lutomiersk. Po mszy 
w której udział wzięli m.in.: przed-
stawiciele lokalnych władz samorzą-
dowych, poczty sztandarowe, druho-
wie OSP, kombatanci, dzieci i młodzież 
wraz z nauczycielami i dyrektorami 
ze szkół podstawowych i gimnazjum, 
siostry Urszulanki, mieszkańcy Gmi-
ny Lutomiersk wszyscy udali się do 
Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie od-
była się uroczysta Sesja Rady Gminy 
Lutomiersk. Zaproszonych gości po-
witał Przewodniczący Rady Tadeusz 

Obchody Święta Niepodległości w Lutomiersku
Rychlik. Początek sesji uświetnił wy-
stęp młodzieży z Gimnazjum im. Lesz-
ka Czarnego w Lutomiersku, która 
przygotowała patriotyczny program 
artystyczny z okazji Święta Niepod-
ległości. Podczas uroczystej sesji na-
dany został Medal Honorowy „Zasłu-
żony dla Gminy Lutomiersk” siostrze 
Wacławie (Marii Stanisławie Kęska). 
Uchwałę w sprawie nadania medalu 
radni podjęli jednogłośnie, w pełnym 
składzie. Laudację odczytała Pani Le-
okadia Bujnowicz wiceprzewodniczą-
ca Rady Gminy. Akt Nadania za wie-
loletnią, społeczną pracę na rzecz 
środowiska lokalnego w dziedzinie 
oświaty i nauki oraz inicjatyw spo-
łecznych oraz medal „Zasłużony dla 
Gminy Lutomiersk” wręczyli Prze-
wodniczący Rady Gminy Lutomiersk 
Tadeusz Rychlik i Wójt Gminy Luto-
miersk Tadeusz Borkowski. Medal zo-
stał ustanowiony Uchwałą Rady Gmi-
ny Lutomiersk Nr XLIII/301/09 z dnia 
28 grudnia 2009 r. Siostra Wacława 
jest piątą osobą, której nadano w/w 
odznaczenie.

Krzysztof Pacholak

W sobotę 22 listopada 2013 r., w świę-
to Św. Cecylii, patronki chórzystów, 
w siedzibie Towarzystwa Śpiewacze-
go „Lutnia”, przy ul. Ogrodowej 17, 
odbył się jubileusz 110-lecia tej za-
służonej organizacji. Nie często się 
zdarza, by jakaś instytucja mogła po-
szczycić się tak długą i piękną historią. 
Toteż na uroczystość przybyli: poseł 
Agnieszka Hanajczyk, burmistrz Ja-
cek Lipiński, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Anetta Jakubowska, Przemy-
sław Hachorkiewicz – Prezes Oddziału 
Łódzkiego Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr, delegacje zaprzyjaźnionych 
chórów z Aleksandrowa i Łodzi oraz 
liczni przyjaciele, dawni członkowie 
i sympatycy chóru.

 W sobotni wieczór chórzyści „Lut-
ni” zaprezentowali przekrój swoich 
możliwości, począwszy od pieśni pa-
triotycznych i wojskowych, poprzez 
pieśni religijne oraz nowoczesne i po-
rywające opracowania pieśni z obu 
Ameryk. Były także popisy solistów, 
zarówno członków chóru, jak i gości. 
W trakcie uroczystości nie zabrakło 
również wielu pięknych słów, nagród 
i prezentów. Przemysław Hachorkie-
wicz udekorował najbardziej zasłużo-
nych chórzystów odznakami związko-
wymi. Natomiast największy prezent 
przywiozła ze sobą Poseł Agnieszka 
Hanajczyk, która w imieniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Bogdana Zdrojewskiego, wręczyła dy-

Pełne wyzwań dla nauczycieli wycho-
wania fizycznego z naszej gminy będą 
najbliższe miesiące roku szkolnego. 
Wszyscy, jak jeden mąż będą musieli 
wykazać się kreatywnością i wiedzą na 
temat swojego przedmiotu. A wszystko 
dlatego, że wydział edukacji, kultury 
i sportu Urzędu Miejskiego zdecydo-
wał o wzięciu udziału w ogólnopolskiej 
akcji „Ćwiczyć każdy może”. A jak mo-
że, to najlepiej pod okiem wykwalifi-
kowanego i kreatywnego nauczyciela. 

Wuefiści rozpoczną więc od nauki, 
czyli cyklu spotkań z metodykiem wy-
chowania fizycznego, żeby odświeżyli 
nieco wiadomości. Potem sami będą 
musieli wymyślić unikatową metodę 
zajęć zachęcających uczniów do „ru-
szania się”. Wymyśloną metodę muszą 
wprowadzić w czyn, czyli na zajęciach 
z wychowania fizycznego oraz opisać 
ją na platformie internetowej „Szkół 
w ruchu”. 

– Nauczyciele wychowania fizycz-
nego i pedagodzy mający uprawnienia 
do nauki wychowania fizycznego będą 
mieli trochę pracy, ale bezpośrednio 
skorzysta na tym uczeń – przekonuje 
Hanna Będą – naczelnik wydziału edu-
kacji i pomysłodawczyni akcji. – Chce-
my rozruszać wszystkie szkoły i przed-
szkola. Najpierw przeszkolimy, potem 
będziemy wymagać. 

W ramach programu gmina apli-
kowała o 62 tysiące złotych, by wy-
kwalifikowani trenerzy poprowadzili 
6 dodatkowych grup lekkoatletycznych 
i  20 godzin darmowych zajęć na base-
nie, w trakcie których uczniowie klas 
trzecich mają nauczyć się pływać. Bo 
jak się okazuje – jest to możliwe z od-
powiednim podejściem do ucznia. Do 
akcji przystąpiły wszystkie szkoły pod-
stawowe i gimnazja oraz przedszkola 
z terenu naszej gminy. 

(kbs)

plom uznania i poinformowała o przy-
znanej nagrodzie specjalnej dla „Lutni” 
w kwocie 10 000 zł. Nie jest to pierw-
sza taka nagroda dla aleksandrowskie-
go chóru, bowiem wcześniej podobną, 
z racji jubileuszu, otrzymali „moniusz-
kowcy”. – Pani Agnieszka dokonała nie-
możliwego, uzyskując te nagrody dla 
naszych chórów, bowiem nie zdarza się 
by takie nagrody, w tak krótkim czasie 
trafiały do jednego miasta – powiedział 
burmistrz Jacek Lipiński. Dodajmy, że 
pani poseł „wywalczyła” nagrodę rów-
nież dla zgierskiej książnicy. W sumie 
to 30 000 zł dla instytucji kultury z na-
szego powiatu. Poseł Hanajczyk bardzo 
ciepło wypowiadała się o repertuarze 
chóru, jego dorobku i zasługach dla 
miasta. Żałowała, że sama nie potrafi 
śpiewać i wspomniała, że chyba się 
zapisze do chóru by się tego nauczyć, 
zostało to natychmiast podchwycone 
przez wszystkich i spotkało się z aplau-

zem. – Ale gdybym z nimi śpiewała, to 
przestaliby zdobywać nagrody – żarto-
wała pani poseł. Wiele ciepłych słów 
usłyszała również od pani Hanajczyk, 
Renata Banacka-Walczak, która od 13 
lat kieruje chórem. Pani poseł podkre-
ślała jej fachowość i niezwykłą energię, 
dzięki, której „Lutnia” działa i przycią-
ga młodych ludzi. Również Burmistrz 
nie szczędził pochwał pani Renacie, 
wspominał, że były już słabsze mo-
menty w działalności chóru, ale dzięki 
energii i pracy pani dyrygent zosta-
ły przezwyciężone. W prezencie od 
burmistrza „Lutnia” otrzymała nowe 
żyrandole. Były również kwiaty i pre-
zenty od Przewodniczącej Rady Miasta 
Anetty Jakubowskiej, oraz zaprzyjaź-
nionych chórów. Po części oficjalnej, 
zaproszono gości na przyjęcie i zabawę 
do której przygrywał zespół „Relaks”.

Chór „Lutnia”, mimo swoich 110 
lat nadal pozostaje młody, bowiem 

w jego szeregach jest wielu młodych 
ludzi. Pytana o to jak udaje się przy-
ciągnąć młodych do zespołu, pani dy-
rygent powiedziała: Mam za sobą pra-
cę pedagogiczną w różnych szkołach. 
Mam to szczęście, że Ci najzdolniejsi, 
których „dotknęłam” muzycznie, są ze 
mną nadal. A praca z nimi daje wymier-
ne efekty w postaci nagród na różne-
go rodzaju konkursach i festiwalach, 
jak choćby wyróżnienie podczas festi-
walu „Cantio Lodziensis”, który odbył 
się w 16 listopada, czy kilka miesięcy 
wcześniej Brązowy Dyplom na Festi-
walu w Barczewie. Bardzo też ucie-
szyła wszystkich chórzystów nagroda 
pieniężna, bowiem potrzeby są duże. 
Na pewno zostanie przeznaczona na 
remont siedziby, trzeba jednak zde-
cydować, czy będzie to remont dachu 
czy też zaplecza kuchennego. 

S.S.

110 lat „Lutni”

Rozruszają 
wszystkie szkoły i przedszkola

Poseł Agnieszka Hanajczyk  
wręcza dyplom uznania  
Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego
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Aleksandrów Łódzki  – Dalików – Lutomiersk  – Łęczyca - Parzęczew – Wartkowice – Zgierz
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Gazeta finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koniec roku zbliża się wielkimi kroka-
mi, niebawem Boże Narodzenie i już 
Sylwester. W sąsiadującej z Aleksan-
drowem Łodzi nie będzie wspólnego 
odliczania do początku Nowego Roku. 
U nas – tradycyjnie tak. Jakie atrakcje 
przygotowano na tę noc? – Spotyka-
my się jak zwykle o 23. na placu przed 
ratuszem – mówi Tomasz Barszcz, na-
czelnik wydziału Promocji UM w Alek-
sandrowie Łódzkim. – Przed półno-
cą wystąpi zespół The Bootels – jedna 

Zapraszamy na Sylwestra!

To była jak zawsze najliczniejsza 
wspólna Wigilia mieszkańców gmi-
ny Aleksandrów Łódzki: 420 osób za-
siadło w sobotę, 14 grudnia do wspól-
nej wieczerzy. Świąteczna kolacja 
odbyła się już po raz dziesiąty z rzę-
du. Po raz pierwszy uroczystości zor-
ganizowano w hali sportowej Zespołu 
Szkół Sportowych, która tego wie-
czoru zmieniła się nie do poznania. 
Zaproszenia otrzymali podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy, emeryci ze Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, kombatanci, 
podopieczni Domu Dziennego Pobytu 
„Wrzos”, podopieczni aleksandrow-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz osoby samotne i potrzebujące 
z terenu gminy. Przy wigilijnym stole 
zasiedli też goście: Agnieszka Hanaj-
czyk – posłanka na Sejm RP, Starosta 
Powiatu Zgierskiego Krzysztof Koza-

necki, Ilona Rafalska – radna sejmiku 
Wojewódzkiego oraz władze gminy.

W trakcie uroczystości głos zabrał 
burmistrz Jacek Lipiński, a modlitwę 
poprzedzającą dzielenie się opłat-
kiem poprowadził ks. Jacek Stasiak. 
Po modlitwie i życzeniach na stołach 
pojawiły się: zupa grzybowa, pierogi 
z kapustą i grzybami, karp, śledzie – 
czyli wszystko to, czego na wigilijnym 
stole braknąć nie może. Był też czas 
na kolędowanie, które intonował chór 
im. Stanisława Moniuszki oraz jasełka 
w wykonaniu maluchów z Przedszko-
la nr 2. Było to już dziesiąte spotkanie 
wigilijne organizowane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej i władze Gminy 
Aleksandrów Łódzki.

Sponsorem i współorganizatorem 
był jak zawsze – Burmistrz Gminy Alek-
sandrów Łódzki Jacek Lipiński.

(em}

420 osób na Wigilii!

W gospodarstwie ekologicznym

W ramach projektu „Ekologia w nas – 
żyje cały czas”, finansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
gimnazjaliści z Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego w Słowiku odwiedzili we 
wrześniu gospodarstwo ekologiczne 
w Grzybowie. 

Zajęcia prowadzili pracownicy 
Ośrodka Działań Ekologicznych „Źród-
ła” w Łodzi, m.in. właściciel gospodar-
stwa ekologicznego, serowni i piekarni 
– Peter Stratenwerth, który od 1989 r. 
prowadzi gospodarstwo wspólnie z żo-
ną Ewą. 

Tematyka zajęć obejmowała: 
prelekcję na temat historii założe-
nia gospodarstwa oraz ekologiczne-

go sposobu uprawy roślin, zwiedza-
nie piekarni, rozpoznawanie rodzaju 
mąki i robienie chleba, prelekcję na 
temat techniki robienia sera dawniej 
i dziś w Polsce i w Szwajcarii, zwiedza-
nie serowni, oglądanie zagrody krów 
i kóz oraz pomieszczenia do mielenia 
ziarna, prelekcję na temat trzmieli 
i ich roli w przyrodzie, prelekcję na 
temat pszczół i grożących im niebez-
pieczeństw, wykonywanie świec z wo-
sku pszczelego. 

Podczas pobytu w Grzybowie ucz-
niowie zostali poczęstowani zdrowym 
śniadaniem, przygotowanym wyłącz-
nie z produktów ekologicznych oraz 
pyszną zupą grzybową. A na koniec 
zajęć odebrali własnoręcznie wypie-
czone chleby. 

Gospodarstwo ekologiczne 
w Grzybowie to niezwykłe miejsce, 
gdzie wszystkie produkty wytwarza 
się od podstaw. Aby upiec chleb, właś-
ciciel sam mieli ziarna na mąkę. Hoduje 
krowy i kozy, aby z pozyskanego mle-
ka wytwarzać sery. Krowy zaś zjadają 
rośliny uprawiane na polu bez sztucz-
nych nawozów. Wszystkie produkty 

Z przyrodą za pan brat
są wyjątkowo smaczne, a jeśli można 
zobaczyć jak są robione i z czego, to 
smakują jeszcze bardziej. 

Uczniowie byli bardzo zaangażo-
wani w całodzienne zajęcia. W dro-
dze powrotnej do szkoły przewodnik 
zrobił uczniom quiz na temat wie-
dzy zdobytej podczas tej wycieczki. 
I miejsce w konkursie zajęła Katarzy-
na Matusiak. 

To nie ostatnie zajęcia ekologicz-
ne w tym projekcie, przygotowanym 
przez Annę Sokalską i Anetę Mirowski.

Warsztaty ekologiczne  
z „Ekomobilem Jeżowóz” 

3 października uczniowie klas V i VI 
Szkoły Podstawowej oraz I i II Gim-
nazjum w Słowiku uczestniczyli w te-
renowych warsztatach ekologicznych 
z „Ekomobilem Jeżowóz”, zorganizowa-
nych w ramach współpracy z Ośrod-
kiem Działań Ekologicznych „Źródła” 
w Łodzi. Darmowe warsztaty przepro-
wadzili edukatorzy projektu: Agniesz-
ka Gaszyńska i Michał Stopczyński. 

Głównym celem mobilnej eduka-
cji ekologicznej było przybliżenie ucz-
niom otaczającej ich przyrody w spo-
sób innowacyjny i interaktywny, gdzie 
edukacja, teoria i praktyka są ze sobą 
ściśle powiązane. Warsztaty umożli-
wiły wykonanie samodzielnych ob-
serwacji i badań bezpośrednio na ło-
nie natury. W trakcie zajęć uczniowie 
zdobyli wiedzę dotyczącą roślinno-
ści i owadów zamieszkujących eko-
system łąki oraz obserwowali różne 
okazy nasion, wykorzystując w tym 
celu laboratorium sprzętu optyczne-
go: lupy i mikroskopy stetoskopowe. 
Tematyka przeprowadzanych zajęć 
dostosowana była do różnych prze-
działów wiekowych, co gwarantowało 
radosną i owocną naukę. Na zakończe-
nie edukatorzy wprowadzili uczniów 
w świat zabaw ruchowych, mających 
na celu utrwalenie zdobytych wiado-
mości przyrodniczych.

tekst:  
Marietta Maciak i Anna Sokalska

fot. ZSG w Słowiku

z najlepszych grup cowerujących Be-
atlesów. Będą grali przeboje czwórki 
z Liverpoolu ale nie tylko. W każdym 
razie będzie anglojęzycznie. Po północy, 
życzeniach i pokazie fajerwerków wy-
stąpi drugi zespół – King Rocker, który 
dla odmiany zabawiał będzie publicz-
ność najlepszymi polskimi kawałkami 
muzyki rozrywkowej. Już dziś wszyst-
kich serdecznie zapraszamy. 

(em)


