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Pomoc humanitarna dla Ukra-
iny płynie z Aleksandrowa Łódz-
kiego od pierwszych dni wojny. 
Konwoje z  lekami, militariami 
czy żywnością trafiły m.in. do 
Zbaraża, Nowowołyńska, Lwowa 
i  Kijowa, skąd rozdysponowano 
je do regionów, w których najbar-
dziej mogły przydać się cywilom 
i żołnierzom. By podziękować za 
to wsparcie, z  ostatnim konwo-
jem, na kilka dni, do Aleksandro-
wa przyjechał Iurii Fedoryczyk, 
wolontariusz ze Lwowa. 

Jacek Czekalski: Nie spędzisz 
w  Aleksandrowie wiele czasu, 
w Ukrainie czeka na ciebie spo-
ro pracy.

Iurii Fedoryczyk: Tak. 
W Ukrainie została moja rodzina. 
Tam są też chłopaki, żołnierze, 
którzy potrzebują pomocy. Po-
mocy waszej, z Polski. Potrzebują 
waszych darów, które otrzyma-
liśmy i muszę przekazać je dalej, 
do szpitali, dla żołnierzy.

Ty nie brałeś udziału w  wal-
kach?

Żołnierzem byłem dawno, 
w  2002 roku. Po chorobie trafi-
łem do rezerwy, więc w tej walce 
z  Rosją nie brałem udziału. Je-
stem wolontariuszem i pomagam 
już 8 lat. Pomagam chłopakom, 
dziewczynom, wojskowym, me-
dykom i ich rodzinom. Pomagam 
też innym ludziom z  tamtych 
stron. Jest dużo pracy, bo pomocy 
potrzebuje bardzo dużo osób — 
wojskowych i cywilnych.

Co jest dziś najbardziej po-
trzebne tym, którzy są w  Ukra-
inie?

Pampersy dla dzieci, medyka-
menty, jedzenie. Bardzo potrzeb-
na jest insulina, bo teraz trwa 
wojna, ale choroba jest chorobą, 
bardzo brakuje leków. Dla woj-
skowych bardzo potrzebne są 
taktyczne rękawiczki, buty tak-
tyczne, odzież, kamizelki kulood-
porne klasy 4+, potrzebne są też 
hełmy. 

Mówisz, że cała twoja rodzi-
na jest w  Ukrainie. Twój brat 
walczył, był żołnierzem. Wiem, 
że to dla ciebie trudny temat...

Mój brat walczył około 8 lat 
w  tej wojnie z  Rosją, w  Cherso-
niu. Zginął, prawie dwa miesiące 
temu w  miejscowości Nowa Ka-
chowka. Dopiero trzy tygodnie 
temu pochowałem swojego brata.

Był problem z  organizacją 
pogrzebu, z odzyskaniem ciała? 

Nie było ciała. Strona rosyjska 
nie oddaje ciał. To jest problem. 
Oni niszczą wiele ciał. Mają taki 
swój pociąg, w którym je palą. 

Takie mobilne krematoria?
Tak, krematoria. Robią tak, 

żeby nie dało się później pocho-
wać ciał naszych ludzi. 

Historia twojego brata, to jest 
twój dramat, dramat twojej ro-
dziny. Ale takich dramatów są 
tam tysiące.

Tak, tysiące. Historia mojej 
rodziny, mojego brata jest bardzo 
podobna do historii wszystkich 
rodzin, które tam mieszkają. Do 
historii chłopaków i  dziewczyn, 
które walczą za Ukrainę przeciw 
Rosji. 

Oglądając zdjęcia i  filmy 
z  Ukrainy, słuchając relacji, 
podziwiamy heroizm, wiel-
ką odwagę jaką wykazują się 
ukraińscy żołnierze i  żołnier-
ki. Z  drugiej strony słyszymy 
też niezwykłej brutalności żoł-
nierzy rosyjskich. Słyszymy 
o  zbrodniach wojennych. Czy 
potwierdzają to świadkowie 
tych zdarzeń, których spoty-
kasz?

Rosyjskie chłopaki, to nie są 
prawdziwi wojskowi, to są dzi-
cy ludzie. To co oni robią z  cy-
wilami, z  dziećmi, z  kobietami, 
jest niewyobrażalne. Oni robią 
bardzo dużo zła. Znęcają się nad 
dziećmi, rozstrzeliwują je, robią 
to na oczach ojca, matki... 

Ta wojna zaczęła się tak na-
prawdę nie teraz, kiedy cały 

świat zaczął o  tym mówić. Ona 
trwa już od lat. 

Tak, ta wojna zaczęła się od 
Majdanu, kiedy ukraiński naród 
powstał przeciwko Janukowiczo-
wi i chciał żyć w wolnej Ukrainie. 
Rosja od zawsze chce zniszczyć 
ukraiński naród. Robi co tylko 
może, żeby zniszczyć Ukrainę, 
żeby zniszczyć kulturę ukraińską, 
żeby zniszczyć literaturę, wszyst-
kie talenty Ukrainy.

Wy się spodziewaliście, że ten 
moment, kiedy ta wojna rozleje 
się na cały kraj przyjdzie. Nie 
było wiadomo tylko kiedy. Byli-
ście gotowi?

Tak, to nie było zaskoczenie. 
Tylko czekaliśmy kiedy to będzie, 
bo tak to właśnie wygląda, takie-
go mamy sąsiada, Rosję. U  nich 
jest tylko jeden plan, żeby znisz-
czyć wszystko, zrobić chaos, robić 
źle wszystkim narodom, które są 
obok nich. Marzy im się nowy 
Związek Radzicki. Ale Ukraina 
nie chce wracać do tego co było, 
do tej Rosji. Chcemy żyć, chcemy 
być wolni.

Trudno mi to zrozumieć. 
Zawsze wydawało mi się, że to 
są bardzo bliskie sobie narody, 
przecież Rosjanie też mieszkają 
w Ukrainie, rodziny są przemie-
szane. I  trudno pojąć skąd na-
gle tyle nienawiści, brutalności, 
zbrodni… 

Ukraina i Rosja nie są tak po-
dobne. Rosja pochodzi od mon-
golskich tatarów. To byli ludzie, 
których wszystkie plany i  życie 
podporządkowane były walce ze 
wszystkimi. Ukraina nie chciała 
być takim narodem. Byli Kozacy, 
ale my, Ukraińcy to naród, który 
chce pracować, chce coś zrobić, 
nie chce walczyć. to pokojowy na-
ród. Rosja tak nie chce. Rosja to 
jest taki naród, który rozsyła po 
całym świecie zło wojny.

Obserwując działania zbroj-
ne, to jak się znakomicie broni-
cie, jak jesteście przygotowani 

do tej wojny — zarówno mental-
nie jak i, coraz bardziej, zbroj-
nie — obserwatorzy nie mają 
wątpliwości, że Ukraina tę woj-
nę wygra. Pytanie tylko kiedy? 
Jak długo jeszcze może toczyć 
się ta wojna?

Długo. Putin nie odpuści, nie 
zgodzi się, żeby ten koniec był 
dzisiaj. On będzie atakować do 
końca, a  ukraiński naród się nie 
podda, nie będzie myślał o kapi-
tulacji.

Rozumiem, że wasz cel to 
odzyskanie całego terytorium, 
łącznie z Krymem?

Krym to jest Ukraina. Donbas 
to też Ukraina. Charków to Ukra-
ina, Kijów, Lwów, to również na-
sze terytoria, nasza Ukraina. To 
co, że Putin sobie coś wymyślił, że 
ukradł, odebrał ten Krym. Krym 
to Ukraina.

Dużo się mówi, że Putin i jego 
generałowie spodziewali się, że 
Ukraińcy — zwłaszcza ta rosyj-
skojęzyczna część Ukrainy — bę-
dzie ich witała kwiatami. Że Wy 
tam czekacie aż przyjdą. Okazało 
się, że jest zupełnie inaczej.

Oni myśleli, że w  72 godziny 
Ukraina skapituluje. Nie. Nigdy 
tak nie będzie. Ukraina nie ska-
pituluje przed Rosją i  żadnym 
innym narodem. Dlatego Putin 
teraz traci pieniądze, duże pie-
niądze. Ukraina traci swoich żoł-
nierzy, swoje dzieci, dziewczyny, 
chłopaków.

A jak oceniacie postawę świata? 
Problemem jest fakt, że są jesz-

cze kraje, w których myśli się, że 
jak teraz będzie koniec na Ukra-
inie, że będzie to koniec wojny. 
Nieprawda. To nie będzie koniec. 
Jak cały świat będzie się bać, że 
straci gaz, straci ropę, inne su-
rowce, jak świat będzie się bać 
i nic nie zrobi z Putinem, to Putin 
pójdzie dalej. On chce na całym 
świecie wywołać chaos, chce mieć 
wpływ na cały świat.

Czyli co, sięgnie po kraje bał-
tyckie; po Litwę, Łotwę, Estonię, 
a potem też Polskę?

Ja myślę, że tak. Że on nie za-
trzyma się na Ukrainie. Bo każdy, 
kto idzie prosić Putina, to jest jego 
wróg. I jeśli cały świat — Niemcy, 
Włochy, Hiszpania, Polska, cała 
Unia Europejska, nic nie zrobi, 
będzie trudny czas. Ukraina i tak 
się nie cofnie. Ukraina będzie 
walczyć, bo to jest nasza ukraiń-
ska ziemia i Ukraina będzie wal-
czyć dalej, do końca, do zwycię-
stwa. Będziemy o  to walczyć, ale 
bardzo potrzebna jest nam po-
moc z całego świata.

Mówisz o pomocy wojskowej, 
o sprzęcie?

Nie tylko o sprzęcie. Sprzęt też, 
ale potrzebna jest wojskowa po-
moc, pomoc medyczna, pomoc 
polityczna. Naciski polityczne na 
dyplomatów rosyjskich, na rosyj-
skich polityków, bo póki nie ma 
takiego nacisku, to oni się czują 
bezkarni.

Czy czujecie w  Ukrainie, że 
większość społeczeństwa pol-
skiego bardzo wam kibicuje? Że 
większość społeczeństwa, w tym 
Aleksandrów Łódzki, stara się 
wam jak najbardziej pomóc? 

Tak, wiem i bardzo dziękuję od 
siebie, od swojej rodziny, od kole-
gów i koleżanek z Ukrainy, od całej 
Ukrainy. Bardzo dziękuję wszyst-
kim Polakom za pomoc, którą Wy, 
Polacy ofiarujecie Ukrainie. Bar-
dzo Wam wszyscy dziękujemy.

Możecie być pewni, że wasze 
kobiety, wasze dzieci, mogą czuć 
się w  Polsce bezpiecznie. Także 
w Aleksandrowie, tutaj wszyscy 
dbają o to, żeby wasi bliscy czuli 
się jak najlepiej. Trzymamy za 
was mocno kciuki. Mam nadzie-
ję, że to piekło się jak najszybciej 
skończy. Wszystkiego dobrego. 

Dziękuję.

„Dziękujemy za pomoc i prosimy o więcej”, mówi wolontariusz z Ukrainy

Zaatakowali nas dzicy ludzie
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W czwartek 19 maja ucznio-
wie klasy II Szkoły Podsta-
wowej w  Chociszewie wzięli 
udział w  niezwykłej wycieczce. 
Przyrodnik, ornitolog Michał 
Stanecki poprowadził dzieci po 
otaczającej nas przyrodzie, choć 

na razie tylko w teorii, to zajęcia 
bardzo przydały do gustu mło-
dym słuchaczom.

- To była super lekcja. Naj-
bardziej podobały nam się za-
gadki no i  zdjęcia, bo pierwszy 
raz mogliśmy przyjrzeć się nie-

Wycieczki przyrodnicze
którym zwierzakom i  ptakom 
z bliska- mówi Piotruś Gałązka, 
uczeń klasy II.

Dlaczego „wycieczki” na ra-
zie odbywają się w szkołach?

- Ponieważ chciałbym aby 
dzieci najpierw dowiedziały się 

jak zachować się podczas takich 
obserwacji. Wytłumaczyć im 
kto to jest ten przyrodnik, orni-
tolog, jak ważna jest rola dzieci 
w  trosce o  środowisko. Kiedy 
przyswoją teorię, podczas wrze-
śniowych spacerów np. przy Re-
zerwacie Ornitologicznym Je-
ziorsko, z  lornetką w ręku będą 
bardziej zauważać to, co dzieje 
się wokół nich. Planujemy na 
koniec września zabrać naszych 
młodych słuchaczy w teren, aby 
na własnej skórze doświadczyły 
kontaktu z  przyrodą - przeko-
nuje Michał Stanecki.

- Zależy nam aby uświa-
damiać dzieci i  młodzież jak 
ważna jest ich rola w  dbaniu 
o  ochronę środowiska. Żeby 
pokazać jak bogaty pod wzglę-
dem walorów przyrodniczych 
mamy teren. To są stawy, rzeki, 
jeziora, lasy, łąki. To zwierzęta, 
ryby, ptaki są naszym dobrem 
lokalnym, a  mało osób zdaje 

sobie sprawę z tego, że tak jest. 
Dlatego mamy misję, żeby po-
kazać te nasze skarby dzieciom, 
które pomogą nam otworzyć 
na nie oczy dorosłym- mówi 
Jolanta Pęgowska Prezes Zarzą-
du Rybackiej Lokalnej Grupy 
Działania „Z  Ikrą”. – To pilo-
tażowa akcja, dzięki której  do 
końca czerwca zostaną prze-
prowadzone lekcje w  11 szko-
łach z  terenu 11 gmin należą-
cych do RLGD „Z  Ikrą”. Jeśli 
przypadną one do gustu szko-
łom, a  przede wszystkim dzie-
ciom, to chcielibyśmy aby były 
stałym punktem dla wszystkich 
szkół z naszego obszaru- doda-
je Jolanta Pęgowska. 

Wycieczki przyrodnicze są 
współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Mor-
skiego i  Rybackiego w  ramach 
Priorytetu 4  Programu Opera-
cyjnego Rybactwo i Morze.

Ewelina Madejska

Gminny Ośrodek Kultury 
w  Świnicach Warckich  w  dniu 
6 kwietnia 2022 roku wspól-
nie z  Ośrodkiem Regionalnym 
Łódzkiego Domu Kultury zor-
ganizował Warsztaty Tradycji 
Wielkanocnych pn. „Palmy wiel-
kanocne”. Warsztaty poprowadzi-
ły twórczynie ludowe Jolanta Ko-
łodziejska i Alicja Matczak. Tego 
typu zajęcia prowadzimy już od 
wielu lat, gdyż cieszą się dużym 
zainteresowaniem wyjątek sta-
nowił czas, kiedy instytucje kul-

Warsztaty Tradycji Wielkanocnych 
„Palmy wielkanocne”

tury doświadczyły negatywnych 
skutków pandemii COVID-19. 
W  tym roku warsztaty były 
skierowane do osób dorosłych,  
w których uczestniczyli członko-
wie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
i  zespółu „Świniczanki”. Zajęcia 
odbyły się w  miłej, świątecznej 
atmosferze. Własnoręcznie  wy-
konane prace podczas warsztatów 
uczestnicy zabrali ze sobą do do-
mów. Dziękujemy za trzy godziny 
dobrej twórczej zabawy.

Roman Dobiecki
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Jako jedyna grupa rybacka 
w  województwie łódzkim, chce-
my pokazać naszym młodym 
mieszkańcom jak cenny jest za-
wód rybaka śródlądowego. Dla-
tego zdecydowaliśmy się zor-
ganizować pilotażową akcję dla 
dzieci i młodzieży z terenu RLGD 
„Z  Ikrą” mającą na celu pokaza-
nie, jak na co dzień wygląda pra-

Działamy „Z Ikrą”
Pokazy Rybackie

ca rybaków i zachęcenia do nauki 
w tym zawodzie.  

Pierwszy pokaz odbył się 11 
maja br. w  Ośrodku Zarybienio-
wym PZW Okręg w Sieradzu gdzie 
około 50 uczniów ze Szkół Pod-
stawowych z  Parzęczewa, Świnic 
Warckich oraz Zespołu Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych 
i  Rehabilitacyjnych w  Stemplewie 

Jesteśmy na etapie, w którym za-
czynamy pracę nad nową Lokalną 
Strategią Rozwoju. Sukces nowej 
LSR pozwoli nam przez najbliższe 
7 lat na inwestowanie w Was, Wasze 
miejscowości i  infrastrukturę oraz 
w Naszą lokalną społeczność. 

Oczywiście dalej realizujemy 
wszelkie przedsięwzięcia, rozlicza-
my projekty, wspieramy tegorocz-
nych przedsiębiorców, którzy lada 
moment podpiszą umowy o  dofi-
nansowanie, życząc powodzenia 
w realizacji ich pomysłów i trzyma-
jąc kciuki, że pomimo tej trudnej 
sytuacji geopolitycznej zdecydowali 
się wcielić je w życie. Pamiętajcie, że 
zawsze możecie liczyć na naszą po-
moc.

Zwracam się do Was, ponieważ 
to jest właśnie ten moment abyście 
przemyśleli sobie, co jeszcze mo-
żemy dla Was zrobić. Jak rozwijać 
infrastrukturę, aby wpisywała się 
w  koncepcje Europejskiego Zielo-
nego Ładu. Prosimy abyście opo-
wiedzieli o Waszych planach odno-
wy wsi. Musimy wspólnie podjąć 
działania, aby przeciwdziałać mi-
gracji z obszarów wiejskich, zadbać 
o  ofertę zajęć pozaszkolnych dla 
dzieci i młodzieży z terenów Lokal-
nej Grupy Działania „PRYM” i Ry-
backiej Lokalnej Grupy Działania 
„Z Ikrą”. Chcemy pomagać podmio-
tom wspierającym zrównoważoną 
niebieską gospodarkę w  dorzeczu 
Warty, Bzury i Neru.  Tym samym 

ruszyliśmy z  cyklem wycieczek 
przyrodniczych, ornitologicznych 
oraz pokazów rybackich dla dzieci 
i  młodzieży z  terenów RLGD, aby 
uświadamiać im jak bogatą mamy 
faunę i florę i co możemy zrobić, by 
je chronić. Nasi rybacy są bardzo 
otwarci  żeby pokazać uczniom jak 
wygląda na co dzień praca rybaka. 
Choć to bardzo wymagający, to da-
jący ogromną satysfakcję zawód. 
Zależy nam też na wsparciu hodow-
ców ryb śródlądowych.

Oprócz walorów przyrodni-
czych mamy ogromny potencjał 
turystyczny, który udało nam się 
stworzyć razem z  Wami. Sieć Lo-
kalnej Informacji Turystycznej 
oraz Przewodnik Między Wartą, 
Bzurą i Nerem doskonale obrazują 
jak wiele mamy do zaoferowania. 
Dzięki Waszemu zaangażowaniu 
możemy pochwalić się punkami 19 
punkami SLIT rozlokowanymi po 
całym obszarze LGD, oraz 22 Certy-
fikowanymi produktami, usługami 
i wydarzeniami mającymi przyzna-
ny certyfikat „SMAK WSI przetrwał 
w naszych produktach” świadczący 
o wysokiej jakości, związku z regio-
nem, tradycją oraz rodzimym folk-
lorem. 

Ogromny potencjał ma Zbiornik 
Jeziorsko i  nie bez powodu uzna-
wany jest za nasze lokalne morze, 
które należy wspierać i  promować. 
Trzeba w Jeziorsko inwestować, po-
dobnie jak w każdą gminę, sołectwo 

mogło zobaczyć jak przebiega tar-
ło karpia, zwiedzić nowoczesną 
wylęgarnię utworzoną z  projektu 
dofinansowanego przez RLGD 
„Z  Ikrą” oraz poznać historię 
obiektów stawowych w  Zalewie. 
Opowiedział także o jedynej szko-
le przyuczającej do zawodu ryba-
ka, jaką jest Zespół Szkół Im. Prof. 
Maksymiliana Siły-Nowickiego  
w  Sierakowie i  zachęcił do zapo-
znania się z jej ofertą. Jak podkre-
śla Krzysztof Nowak, kierownik 
Ośrodka, takie pokazy są dobrym 
sposobem na zainteresowanie 
młodzieży zawodem rybaka, po-
kazaniem jak wygląda praca na 

Drodzy Mieszkańcy...

i  przede wszystkim w  Was drodzy 
mieszkańcy. 

Staramy się wspierać uzdolnio-
ną młodzież przyznając im pomoc 
finansową w  ramach Lokalnego 
Funduszu Stypendialnego. Już nie-
bawem ogłosimy piątą edycję, a na-
bory wniosków rozpoczniemy zaraz 
po wynikach egzaminu ósmoklasi-
sty. To niezwykłe, że wszelkie środki 
pozyskujemy od darczyńców ro-
zumiejących i  wspierających naszą 
misję, którzy są przedsiębiorcami 
z naszego terenu.  Do tej pory przy-
znaliśmy ponad 40 stypendiów. 

Wiara w  nasze możliwości, do-
świadczenie, wiedza i  chęć zmiany 

naszej lokalnej ojczyzny na lepsze, 
to wszystko sprawia, że czekamy 
na Wasze pomysły, nawet te najbar-
dziej odważne, nietuzinkowe, inne. 
Możecie kontaktować się z  nami 
poprzez adresy mailowe: biuro@
lgdprym.pl, biuro@zikra.org.pl.

Zajrzyjcie na nasze strony inter-
netowe www.lgdprym.pl www.zi-
kra.org.pl, www.smakwsi.pl przeko-
najcie się jak wiele udało się razem 
osiągnąć. 

Przez te piętnaście lat służyliśmy 
z myślą o Was i dla Was. Mam na-
dzieję, że tak jak my również i Wy 
zauważacie ogromny sukces po-
dyktowany naszą wspólną pracą, 

że przez następne lata będzie dane 
mi oraz Zarządom LGD „PRYM 
i  „RLGD „Z  Ikrą” spełniać Wasze 
potrzeby i marzenia. 

Podejście Leader to podejście 
oddolne. Wszystko, co do tej pory 
udało nam się zrealizować, zaczęło 
się od Was drodzy mieszkańcy i Wa-
szych lokalnych inicjatyw. Dlatego 
mam nadzieję, że będzie dalej chcieli 
je wspólnie z nami realizować. 

Jolanta Pęgowska
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy 

Działania „PRYM”
Prezes Zarządu Rybackiej Lokal-

nej Grupy Działania „Z Ikrą”

stawach. Pobyt w  ośrodku zary-
bieniowym zakończył się wspólną 
dyskusją przy grillu. 

Pokazy rybackie współfinan-
sowane ze środków Europejskie-

go Funduszu Morskiego i  Ry-
backiego w  ramach Priorytetu 4 
Programu Operacyjnego Rybac-
two i Morze.

Ewelina Madejska
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W  przestrzeni miejskiej Unie-
jowa pojawiły się tablice, będące 
elementami ścieżki historycznej 
Uniejowa, które wskażą Państwu in-
teresujące miejsca na mapie miasta. 

W  Rynku Miejskim można 
zaczytać się w  treść tablicy in-
formacyjnej o  historii Uniejowa, 
której  towarzyszy baner. Kolej-
ne tablice, przy zejściu do kładki 
oraz  przy kompleksie basenów 
termalnych zapraszają do pozna-
nia bogatej historii Uniejowa.

Kolejna wielkoformatowa gra-
fika nawiązuje do  obchodzonej 
w  tym roku, pierwszej okrągłej 
rocznicy uzyskania przez  miasto 
statusu uzdrowiska. Od  10 lat 
nadal pozostajemy najmłodszym 
polskim uzdrowiskiem, jedynym 
w województwie łódzkim oraz je-
dynym uzdrowiskiem termalnym 
w  kraju – będziemy Państwu 
o  tym przypominać jeszcze wie-
le razy, między innymi podczas 
zaplanowanych na  ten sezon cy-

„Uniejowskie korzenie” – poznaj historię Uniejowa
klicznych wydarzeń oraz zupełnie 
nowych imprez, o których więcej 
szczegółów ujawnimy niebawem.

W  sumie, w  ramach projek-
tu wykonano 3 zbiorcze tablice 
informacyjne z  mapami gminy 
Uniejów, 8 tablic historycznych 
oraz  7 tablic społecznych, opi-
sujących rzemiosło i  przedsię-
biorczość mieszkańców Ziemi 
Uniejowskiej na  przestrzeni lat. 
Co  ciekawe, miejski szlak histo-
ryczny można już zobaczyć tak-
że w  formie cyfrowej na  stronie 
gminy www.uniejow.pl, w zakład-
ce: Uniejowskie Korzenie.

Operacja pn.  „Uniejowskie 
korzenie – ścieżka historyczna 
w  przestrzeni miejskiej Unie-
jowa” jest współfinansowana 
ze  środków Europejskiego Fun-
duszu Morskiego i  Rybackiego 
w  ramach Programu Operacyj-
nego „Rybactwo i Morze” na lata 
2014-2020.

Maciej Bartosiak

Zakończono prace budow-
lane na drugim piętrze szkoły 
podstawowej przy Waryńskiego. 
To tam po dawnym gimnazjum 
Scholar i liceum Erazmus będzie 
mieściło się Aleksandrowskie 
Centrum Kultury. 

Do dyspozycji będzie ponad 
400 metrów kwadratowych po-
wierzchni. Łącznie oddanych do 
użytku zostało kilkanaście po-
mieszczeń. Część odzyskanych 
sal zostanie przystosowanych 
na potrzeby szkoły. Dzięki temu 
aleksandrowska „Jedynka” może 
powiększać się dalej o  nowych 
uczniów, zwłaszcza, że wróciła 
ośmioklasowa podstawówka. 
Drugie piętro po prywatnym 
gimnazjum i  liceum zostanie 
przekształcone dla Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, Partner-
stwa na rzecz Aleksandrowa 
a  także całej aleksandrowskiej 
społeczności, bo pomysłów jest 
wiele. 

— Do tej pory nasi senio-
rzy część zajęć mieli w  MDK-
-u, część wykładów w  budyn-
ków pasywnym urzędu, a  część 
w  głównej filii biblioteki. Teraz 
w  końcu jest szansa, aby w  jed-
nym miejscu stworzyć pracow-
nię plastyczną, historyczną czy 
nawet muzyczną — mówi dyrek-
tor Aleksandrowskiego Centrum 
Kultury Krzysztof Kozanecki. To 
tak, jakbyśmy narodzili się na 
nowo — dodaje. 

Oprócz seniorów z  UTW do 
placówki mają również uczęsz-
czać dzieci i młodzież w ramach 
organizowanych kółek zainte-
resowań, czy warsztatów. Stąd 
owocnie zapowiada się współ-
praca z Młodzieżowym Domem 
Kultury, który już często pęka 

Aleksandrowskie Centrum Kultury po remoncie
w szwach. 

— Pomysłów jest wiele. 
Wszystko na to wskazuje, że bę-
dzie to miejsce tętniące życiem 
łączące pokolenia — mówi Iwo-
na Dąbek sekretarz miasta. — 
Aleksandrów się rozrasta stąd 
i brakowało lokali na tego typu 
działalność. Będziemy chcie-
li naszą ofertę dostosować do 
mieszkańców w różnym wieku, 
jak i  do oczekiwań współcze-
snego obywatela — dodaje. 

W  nowej adaptacji budynku 
należało uwzględnić nie tylko 
dostosowanie sal, ale i zaplecza 
sanitarnego czy choćby windę. 
Mimo że będziemy użytkować 
drugie piętro, możliwość ko-
rzystania z  ofert będą miały 
osoby niepełnosprawne. Prace 
remontowo-budowlane koszto-
wały sporo, bo ponad pół mi-
liona złotych. Środki w  całości 
pochodzą z budżetu gminy. 

— Pomieszczenia właściwie 
przywrócono do stanu suro-
wego. Usunęliśmy stare pły-
ty, ościeża, nie zabrakło prac 
wyburzeniowych. Należało 
również wybudować np. nową 
łazienkę czy położyć instalację 
elektryczną — wylicza Miro-
sław Lewandowski szef firmy. 

Wszystko poszło zgodnie 
z  planem. Wykonawca, tak jak 
zapowiadał, zdążył z  pracami 
w  trzy miesiące. Czas zatem na 
umeblowanie, ale i to już na do-
brej drodze. No i czekamy na po-
mysły od samych mieszkańców, 
jakie zajęcia byłyby atrakcyjne, 
bo centrum kultury to centrum 
dobrej energii i nowych wyzwań. 
Wielkie otwarcie szykowane jest 
tuż po wakacjach. 

(ak)
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Konstantynów Łódzki bardzo 
czekał na tę inwestycję i  dojdzie 
ona do skutku: władze miasta pod-
pisały z  wykonawcą umowę na 
modernizację linii tramwajowej nr 
43. Przebudowany zostanie jej 7-ki-

Linia 43 będzie zmodernizowana! 
lometrowy odcinek między placem 
Wolności w Konstantynowie Łódz-
kim i okolicą pętli na Zdrowiu. 

Prace wykona konsorcjum 
dwóch firm z  Łodzi: Przedsię-
biorstwa Drogowo -Budowlane-

go „Kemy” i  Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego. 
Wartość całego przedsięwzięcia 
wynosi prawie 81 mln zł, z  cze-
go konstantynowski odcinek 
pochłonie ponad 24,3 mln zł, 

a łódzki – około 56,4 mln zł.
Będzie ono realizowane wspól-

nie przez Konstantynów Łódzki 
i Łódź. Nastąpi to na mocy poro-
zumienia, które zostało zawarte 
w 2020 roku.

-   Ta umowa stanowi kolejny 
ważny krok ku przywróceniu ko-
munikacji tramwajowej między 
obydwoma miastami. Nie byłby 
on jednak możliwy, gdyby nie 
znakomita współpraca z  Łodzią. 
Zaryzykuję twierdzenie, że nie-
wiele jest samorządów w  Polsce, 
które podejmowałyby wspólne 
działania równie skutecznie jak 
my – podkreśla Robert Jakubow-
ski, burmistrz Konstantynowa 
Łódzkiego. 

Linię tramwajową łączącą 
Konstantynów Łódzki z  Łodzią 
uruchomiono w  1910 roku. Zo-
stała zamknięta w  marcu 2019 
roku, gdy jej stan techniczny za-
czął zagrażać bezpieczeństwu pa-
sażerów.

- Mieszkańcy naszego miasta 
żałowali, że tak się stało, bo tram-
waj dawał możliwość wygodnego 
dojazdu do Łodzi i  powrotu do 
domu. Wiedząc, że oczekują po-

wrotu tych połączeń, postanowi-
liśmy zrobić wszystko, by znów 
mogli z  nich korzystać. I  nasze 
starania przyniosły efekt – dodaje 
burmistrz.

Nowe torowisko i  trakcja po-
wstaną wzdłuż ul. Konstanty-
nowskiej (od ul. Krakowskiej do 
ul. Przygranicznej w  Łodzi), aż 
do placu Wolności w Konstanty-
nowie Łódzkim. W  ramach in-
westycji będą przebudowane lub 
wybudowane m.in. zwrotnice, 
sieć trakcyjna, przystanki, odcin-
ki ulic przylegające do linii oraz 
instalacje podziemne.

Roboty na konstantynowskim 
odcinku obejmą m.in. położenie 
nowego torowiska. Na mijan-
kach pojawią się nowe zwrotnice 
i  instalacje do ich ogrzewania, 
a  na jednotorowych odcinkach 
linii - zmodernizowany system 
sterowania ruchem. Na pero-
nach przystankowych staną wiaty 
z ławkami.

Czas realizacji przedsięwzięcia 
wynosi 16 miesięcy od podpisa-
nia umowy z wykonawcą (nastą-
piło to 11 kwietnia), w  tym 7 na 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowej wraz ze złożeniem wnio-
sku o wydanie decyzji zezwalają-
cej na budowę. Teraz pozostaje 
już tylko czekać na rezultat prac. 

Patrycja Socha

Tegoroczne obchody Święta 
Narodowego 3 Maja były w Kon-
stantynowie Łódzkim wyjątkowo 
radosne. Po dwóch latach re-
strykcji związanych z  pandemią 
mieszkańcy mogli świętować ten 
dzień bez maseczek i  trzymania 
dystansu. Wspaniale dopisała też 
pogoda. 

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w  intencji Ojczy-
zny w  kościele pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Dal-
sza część obchodów odbyła się 
w centrum miasta – na placu Ko-
ściuszki.

Wzięli w  nich udział m.in. 
burmistrz Robert Jakubowski, 
Łukasz Napieralski, zastępca bur-

mistrza, radni Rady Miejskiej 
w Konstantynowie Łódzkim, po-
słowie Marek Matuszewski i Piotr 
Polak, radny powiatowy Andrzej 
Owczarek (w  imieniu Krzyszto-
fa Habury, starosty powiatu pa-
bianickiego) oraz żołnierze z  32. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku.

Szczególnym momentem ob-
chodów święta było wręczenie 
tytułów „Zasłużony dla Mia-
sta Konstantynowa Łódzkiego”. 
Otrzymali go Mirosław Golis, 
samorządowiec i  społecznik (po-
śmiertnie; tytuł odebrała córka 
Marta Golis – Gucwa) oraz wybit-
ny śpiewak operowy i musicalowy 
Zbigniew Macias. Z  tej okazji ar-

tysta przygotował muzyczną nie-
spodziankę i  zaśpiewał dla zgro-
madzonych na uroczystości osób.

Bardzo podobał się nie tylko ten 
występ, ale również Zespołu Tańca 
Ludowego „Harnam” – zarówno 
dorosłych, jak i dzieci. Było kolo-
rowo, żywiołowo i  z  przytupem. 
Konstantynowianie obejrzeli m.in. 
mazura i tańce sądeckie. O stronę 
muzyczną części oficjalnej zadba-
ła natomiast orkiestra dęta z Góry 
Św. Małgorzaty.

Tancerze z „Harnama” porwali 
do tańca również mieszkańców – 
na zakończenie był wspólny polo-
nez. A po uroczystości czekała na 
wszystkich pyszna zalewajka.

Patrycja Socha

Urząd Miejski w  Konstanty-
nowie Łódzkim został laureatem 
Konkursu o Znak Jakości dla In-
stytucji Administracji Publicznej 
„Przyjazny Urząd”.

Zorganizowany przez Quali-
ty Institute konkurs miał zasięg 
ogólnopolski, toteż przyznane 
w nim wyróżnienie jest tym bar-
dziej cenne.

Jury doceniło działania kon-
stantynowskiego urzędu w czasie 
pandemii, m.in. organizowane 
przez burmistrza Roberta Ja-
kubowskiego spotkania on-line 
z  mieszkańcami, bieżące infor-
mowanie o  działaniach podej-
mowanych przeciwko korona-

wirusowi, podawanie statystyk 
zachorowań, dystrybucję bezpłat-
nych maseczek, przygotowanie 
specjalnego wydania informatora 
„Konstantynów.pl”, poświęcone-
go wyłącznie zagrożeniom CO-
VID-19, promocję szczepień oraz 
zakup pulsoksymetrów.

Uroczystość podsumowują-
ca 7. edycję konkursu odbyła się 
w  sobotę, 23 kwietnia, w  Pałacu 
Radziwiłłów w  Krakowie – Bali-
cach. Dyplom dla Konstantyno-
wa Łódzkiego odebrali burmistrz 
Robert Jakubowski oraz Jadwiga 
Czekajewska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej.

Patrycja Socha

Przyjazny Urząd Radosne świętowanie 3 Maja
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W dniu 24 kwietnia br. (nie-
dziela) odbyły się uroczyste ob-
chody nadania praw miejskich 
miejscowości Lutomiersk. 

Pierwszą część, zaplanowanych 
wydarzeń, stanowiła uroczysta 
msza święta, odprawiona przez 
ks. Dariusza Skowrona w Kościele 
Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny w  Lutomiersku 
(Klasztor Księży Salezjanów). 

Po zakończonej mszy świętej, 
uczestnicy przy akompaniamen-
cie Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lutomiersku, udali się na plac 
Jana Pawła II, gdzie odbyła się 
dalsza cześć obchodów.

Przedstawiciele lokalnej spo-
łeczności: Stanisław Głowacki 
– jeden z  najstarszych miesz-
kańców Lutomierska, wieloletni 
strażak OSP Lutomiersk i kapel-
mistrz orkiestry dętej OSP Lu-
tomiersk, Grażyna Paczkowska 
– od 2002 roku radna Lutomier-
ska, odznaczona honorowym 
medalem „Zasłużony dla Gminy 
Lutomiersk”, Przewodnicząca 
Zarządu Stowarzyszenia „Ak-
tywne Kobiety Gminy Luto-
miersk” oraz Filip Wesołowski 
z Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Lutomiersku odsłonili ta-
blicę pamiątkową. Następnie ks. 

Uroczyste obchody nadania praw miejskich w Lutomiersku
Paweł Świrad, Proboszcz Parafii 
w Lutomiersku dokonał poświe-
cenia tablicy upamiętniającej 
postać Leszka Czarnego, księcia 
sieradzkiego, który 24 kwietnia 
1274 r. nadał prawa miejskie 
miejscowości Lutomiersk. 

O  idei powstania i  wykona-
niu muralu upamiętniającego 
nadanie praw miejskich, opo-
wiedział twórca – Adam Wirski. 

W  drugiej części uroczy-
stości odbyła się XLVII Sesja 
Rady Miejskiej w  Lutomier-
sku, podczas której nauczyciele 
i uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w  Lutomier-
sku przygotowali program arty-
styczny pt.: „Jak to Lutomiersk 
prawa miejskie otrzymywał”. 
Spektakl poprzedził występ 
chóru Salezjańskich Szkół Mu-
zycznych im. Księdza Antonie-
go Chlondowskiego pod kie-
runkiem ks. dr hab. Kazimierza 
Dąbrowskiego. 

Podczas uroczystości prze-
mówienie wygłosił Burmistrz 
Miasta i  Gminy Lutomiersk, 
Tadeusz Borkowski, a  także za-
proszeni goście. Mieszkańcy 
miasta Lutomiersk, a także całej 
gminy otrzymali moc wspania-
łych życzeń i gratulacji z okazji 
odzyskania praw miejskich, któ-
re zostały złożone na ręce Bur-

mistrza przez samorządowców 
i parlamentarzystów.

Na zakończenie obchodów, 
wykład „Pierwsze wieki histo-
rii Miasta Lutomiersk” wygłosił 
prof. dr hab. Ryszard Grygiel. 

Uroczystości zostały uświet-
nione obecnością wielu znamie-
nitych gości. 

Z  ramienia Wojewody Łódz-
kiego przybyła Dyrektor Wy-
działu Prawnego, Nadzoru 
i Kontroli Urzędu Wojewódzkie-
go w Łodzi - Justyna Szymańska 
– Chłądzyńska, Senator RP Ma-
ciej Łuczak, Posłowie na Sejm 
RP: Marek Matuszewski, Paweł 
Rychlik, Piotr Polak, Anita So-
wińska. Wśród gości znaleźli 
się także: Włodzimierz Stanek 
– Dyrektor Kancelarii Sejmiku 
Województwa Łódzkiego, Do-
rota Więckowska – Radna Sej-
miku Województwa Łódzkiego, 
Waldemar Flajszer – Łódzki Ku-
rator Oświaty, Krzysztof Habura 
– Starosta Powiatu Pabianickie-
go, Florian Wlaźlak – Przewod-
niczący Rady Powiatu, Grzegorz 
Mackiewicz – Prezydent Miasta 
Pabianice, Leszek Filipiak – Za-

stępca Burmistrza Aleksandro-
wa Łódzkiego, Mirosław Ma-
dejski – Zastępca Burmistrza 
Uniejowa, Grażyna Maślanka-
-Olczyk – Wójt Gminy Dłu-
tów, Renata Szafrańska – Wójt 
Gminy Wodzierady, Marcin Ja-
niak – Wójt Gminy Pęczniew, 
Piotr Kuropatwa – Wójt Gmi-
ny Wartkowice, Ryszard No-
wakowski – Wójt Gminy Pa-
rzęczew, Sławomir Stelmasiak 
– Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w  Poddębicach, Jerzy 
Zych – Przewodniczący Rady 
Gminy Pęczniew, insp. Jarosław 
Tokarski – Komendant Powia-
towy Policji w  Pabianicach, 
podinsp. Sławomir Kłos – Ko-
mendant Komisariatu Policji 
w  Konstantynowie Łódzkim, 
dh Roman Figiel - Prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego 
Zw. OSP RP w  Pabianicach, dh 
Andrzej Opara – Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
Zw. OSP w Pabianicach, st. bryg. 
Władysław Duraj – Komendant 
Powiatowy PSP w  Pabianicach, 
Jolanta Pęgowska – Prezes Za-
rządu Lokalnej Grupy Działania 

„PRYM”, Agnieszka Frank- Pre-
zes Zarządu Ludowego Banku 
Spółdzielczego w  Zduńskiej 
Woli, Błażej Muzolf – kustosz 
Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi, pra-
cownicy Urzędu Miasta i Gminy 
oraz jednostek organizacyjnych, 
dyrektorzy szkół, przedstawicie-
le stowarzyszeń z  Gminy Luto-
miersk, sołtysi, mieszkańcy na-
szej gminy. 

Podczas uroczystości wszyst-
kim przybyłym gościom 
i  mieszkańcom, zostały wrę-
czone pamiątkowe medale oraz 
upominki o tematyce związanej 
z miastem Lutomiersk. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim gościom za przybycie 
i piękne upominki. 

Dziękujemy również wszyst-
kim mieszkańcom naszej gminy 
za wspólne świętowanie nadania 
praw miejskich. 

Zapraszamy do obejrzenia 
fotorelacji, a  także filmu pro-
mocyjnego z  uroczystych ob-
chodów  na stronie:  facebook.
com/gminalutomiersk2016/.

Paulina Rzetelska
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Kompleks siedmiu basenów 
wewnętrznych i  zewnętrznych 
czynny jest codziennie w  godz. 
10-22. Do dyspozycji jest jedyny 
w  Polsce zasilany wodą termal-
ną basen olimpijski o  długości 
50 metrów. Cały obiekt nie tyl-
ko jest przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych, ale posia-
da elementy służące leczeniu 
schorzeń. Przygotowany został 
specjalny basen ścian wodnych, 
do którego można wjechać 
na wózkach przystosowanych 
dla osób z  niepełnosprawno-
ściami. Baseny wyposażono 
w  pochylnie, które umożliwia-
ją swobodne wejście do wody. 
Są groty sztucznej fali i  groty 
z masażami, gejzery, leżanki ru-
rowe z  masażem powietrznym. 
W  nieckach dla dzieci znajdu-
ją się kaskady, armatki wodne, 
zjeżdżalnie. Temperatura wody 
sięga od 30 do 38 stopni. Termy 

Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji 
Termy Poddębice - oficjalnie otwarte! 

Doczekaliśmy się… 

to też strefa saun (sucha, paro-
wa, infrared), pomieszczenia 
haloterapii, groty solnej, część 
rehabilitacji z  salami do zajęć 
ruchowych, masażu i  gabineta-
mi lekarskimi. W  oddanym do 
użytku kompleksie można się 
relaksować i wracać do zdrowia. 

- „Po zdrowie do Poddębic, bo 
tutaj biją gorące źródła” to nasze 
hasło, które nie jest przypadkowe. 
Poddębicka woda termalna liczy 
27 tysięcy lat i ma charakter wo-
dorowęglanowo-sodowo-krze-
mionkowo-wapniowy – informu-
je Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Jak dodaje włodarz Miasta Go-
rących Źródeł woda w połączeniu 
z  borowinami zlokalizowanymi 
na terenie Gminy, może być wy-
korzystywana do kąpieli i  zabie-
gów leczniczych.             – Chce-
my wykorzystywać walory wody 
termalnej w  jak najszerszym 
zakresie. Woda już ma zastoso-

wanie w  produkcji kosmetyków. 
Współpracujemy z  firmą Bioge-
ned, której badania potwierdzają, 
że poddębicka woda korzystnie 
wpływa na skórę. Prowadzone 
będą kolejne badania – zapowia-
da Burmistrz. 

Nie od dziś wiadomo, że ką-
piele w  źródłach termalnych są 
prozdrowotne, a  także stanowią 
doskonały sposób na relaks oraz 
regenerację. Kąpiel w  poddębic-
kiej wodzie jest korzystna dla 
organizmu bez względu na wiek. 
Woda poprawia krążenie, odprę-
ża, zmniejsza bolesność mięśni 
i  stawów. Wpływa korzystnie 
na poprawę układu nerwowego. 
Szczególne rezultaty zdrowotne 
można uzyskać w leczeniu reha-
bilitacyjnym (po urazach orto-
pedycznych) i  neurologicznym 
(w  występujących przykurczach 
mięśniowych).

Poddębice to jedyna Gmi-

na, na terenie której obok term 
funkcjonuje prywatne Zoo Bory-
sew. W Mieście Gorących Źródeł 
znajduje się także Ogród Zmy-
słów z  zabytkowym renesanso-

wym pałacem oraz Pijalnia Wód 
Termalnych, gdzie można napić 
się wody wydobywanej z  głębo-
kości 2101 m.

Magdalena Jaworska
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3 maja 2022 roku, społeczeństwo 
gminy Świnice Warckie, na czele 
z władzami i organizacjami społecz-
nymi gminy uczciło 231 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji Rzeczpo-
spolitej Polskiej.

Uroczysty orszak, składający się 
z pocztów sztandarowych jednostek 
OSP z terenu gminy Świnice Warc-
kie, Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Świnicach Warckich, Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej 
i  Rycerstwa Niepokalanej, a  także 
delegacji: władz gminy, powiatu 
i OSP oraz kompani strażaków ru-

szył sprzed jednostki OSP Świnice 
Warckie przed ołtarz polowy Sank-
tuarium, który poprowadziła Or-
kiestra Dęta OSP Stemplew. Tam 
odegrany został Hymn Polski oraz 
Rota, zaś delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów i zapaliły znicze pod tablicą 
z nazwiskami poległych za Ojczyznę 
mieszkańców naszej gminy, znajdu-
jącej się w grocie Najświętszej Ma-
rii Panny, oddając im tym samym 
cześć.

Następnie orszak przeszedł do 
Sanktuarium Urodzin i  Chrztu 
Świętej Faustyny, gdzie o  godz. 

231 rocznica uchwalenia 
Konstytucji RP

11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza 
święta w  intencji Ojczyzny oraz 
zmarłych obrońców Ojczyzny i stra-
żaków. Mszę świętą ubogaconą śpie-
wem Zespołu wokalnego „Cantabi-
le”, odprawił kustosz Sanktuarium 
ksiądz Janusz Kowalski. Uroczy-
stości, jak co roku, połączone były 
z  obchodami patrona strażaków - 
Świętego Floriana, dlatego po Mszy 
świętej nastąpił uroczysty przemarsz 
orszaku na cmentarz grzebalny, aby 
pomodlić się i zapalić znicze na gro-
bach zmarłych strażaków.

UG Świnice Warckie

21 marca to dzień kiedy wita-
my wiosnę i  obchodzimy Świa-
towy Dzień Zespołu Downa. 
Święto zostało ustanowione 
w  2005 roku z  inicjatywy Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Ze-
społu Downa, a  od 2012 roku 
patronat nad obchodami spra-
wuje ONZ. Data jest nieprzy-
padkowa, symbolizuje bowiem  
istnienie w 21 parze chromoso-
mów dodatkowego 3 chromoso-
mu. Kolorowym akcentem tego 
dnia jest założenie skarpetek 
„nie do pary” jak symbol niedo-
pasowania chromosomów.                                                                                                                     

W  tym roku akcja kolorowe 
skarpetki zagościła w  Punkcie 
Przedszkolnym w  Pełczyskach. 
Przedszkolaki założyły wesołe, 
kolorowe skarpetki w  geście so-
lidarności i  integracji z  dziećmi 
z  Zespołem Downa. Celem akcji 
było uświadomienie dzieciom, że 
osoby z  tym schorzeniem mają 
takie same pragnienia i marzenia 
jak ludzie zdrowi. Pragną miłości, 
akceptacji, empatii i szacunku.

W  naszym przedszkolu był to 

dzień niezwykły. Sam fakt zało-
żenia kolorowych skarpetek „nie 
do pary” wzbudził zaintereso-
wanie dzieci. Z  zaciekawieniem 
wysłuchały wiadomości na temat 
zespołu Downa, zdawały wiele 
pytań chcąc jak najwięcej dowie-
dzieć się o tym schorzeniu. 

Atrakcją dnia był „Skarpetko-
wy pokaz mody”, podczas którego 
dzieci prezentowały swoje kolo-
rowe skarpetki w  paski, kropki, 
kwiatki i  inne śmieszne obrazki. 
Podczas zabawy „Poszukiwacze 
zaginionej skarpetki” przedszko-
laki szukały zagubionych skarpe-
tek w  celu ich skompletowania. 
Muzycznym przerywnikiem były 
zabawy taneczno-skarpetkowe 
z  piosenką „Dzień kolorowej 
skarpetki”. Na zakończenie za-
jęć przedszkolaki zaprojektowały 
i wykonały własne kolorowe skar-
petki. 

Był to dzień pełen wrażeń, 
podczas którego dzieci doskona-
liły swoje zachowania społeczne 
i emocjonalne.

 Jolanta Olejniczak

Akceptacja i miłość 
nie liczą chromosomów

Dzień Kolorowej Skarpetki w Punkcie Przedszkolnym w Pełczyskach

Świnice Warckie

Wartkowice
Uroczystości w  Wartkowicach 

rozpoczęły się od przemarszu przy-
byłych delegacji z  udziałem pocz-
tów sztandarowych jednostek OSP 
oraz szkół podstawowych z terenu 
gminy Wartkowice przed obelisk 
w  Starym Gostkowie. Następnie 
odbyło się odegranie hymnu pań-
stwowego oraz złożenie kwiatów 
przez delegacje. Wiązanki złożyli:
- Piotr Polak - Poseł na Sejm RP 
oraz Dorota Więckowska - Radna 
Sejmiku Województwa Łódzkiego,
- radni powiatu poddębickiego, 
którzy złożyli wiązankę w  imieniu 
Zarządu Powiatu Poddębickiego,
- porucznik Piotr Jaguścik, który 
złożył wiązankę w imieniu dowód-
cy 1 Dywizjonu Lotniczego w Leź-
nicy Wielkiej majora Grzegorza 
Klimkiewicza,
- bryg. Zbigniew Nastarowicz – Za-
stępca Komendanta Powiatowego 
PSP w Poddębicach,
- Zarząd Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Wartkowicach,
- Związek Nauczycielstwa Polskie-
go Oddział w Wartkowicach,
- Zespół Przedszkolny w  Wartko-

wicach wraz z  Punktami Przed-
szkolnymi,
- Szkoła Podstawowa w Wartko-
wicach,
- Szkoła Podstawowa w Kłódnej,
- Przedstawiciele Jednostek Or-
ganizacyjnych Gminy Wartkowi-
ce (Gminnego Zespołu Obsługi 
Oświaty, Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej oraz Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej),
- Dom Pomocy Społecznej w Sta-
rym Gostkowie,
- Bank Spółdzielczy w  Wartkowi-
cach,
- Spółdzielnia Mleczarska „Mle-
czwart”, 
- Zakład Rzeźniczo - Wędliniarski 
Stanisława Katuszy,
- Samorząd Gminy Wartkowice.

Następnie wszyscy przemasze-
rowali do Wartkowic, gdzie została 
złożona wiązanka kwiatów pod po-
mnikiem pamięci przez delegację 
Samorządu Gminy Wartkowice 
oraz odprawiona msza św. w inten-
cji Ojczyzny w  Kościele Parafial-
nym Św. Anny i Najświętszej Marii 
Panny Matki Miłosierdzia, którą 
celebrował proboszcz parafii ks. Ja-

nusz Szeremeta.
Punktem kończącym gminne ob-

chody był koncert patriotyczny, który 
odbył się w godzinach popołudnio-
wych w sali OSP w Wartkowicach.

S.B.



10



11



12

Szacunek do przyrody i  miej-
sca, w których mieszkamy to war-
tości, które należy pielęgnować już 
od najmłodszych lat. Mieszkańcy 
Białej w  gminie Zgierz, dobrze 
o  tym wiedzą, dlatego również 
i  w  tym roku w  sobotnie przed-
południe spotkali się, aby razem 
posprzątać okolicę. 

Wspólna praca się opłaca! 
Dzięki wsparciu Wójt Gminy 
Zgierz Wiolety Głowackiej, rad-
nego Jacka Stańczyka i  sołtysa 
Białej Piotra Nawrockiego, udało 
się zebrać aż tonę śmieci. Wszy-
scy musimy pamiętać o  tym, że 
los naszej Ziemi leży tylko w na-

Przybyli, posprzątali i Białą uporządkowali
szych rękach. Dbanie o czyste lasy, 
skwery i parki to nasz obowiązek, 
ale również piękny przejaw lokal-
nego patriotyzmu.

Wioleta Głowacka podzię-
kowała wszystkim uczestnikom 
rajdu pieszego za zaangażowanie 
i wspólnie spędzony czas. Przypo-
mniała również o tym, jak ważne 
znaczenie ma codzienna segrega-
cja śmieci. Po zakończeniu rajdu 
na uczestników czekały upomin-
ki, jak również słodki poczęstunek 
przygotowany z pomocą Romany 
Zając, Przewodniczącej Koła Go-
spodyń Wiejskich w Białej.

[AM]

Gminne Centrum Kultu-
ry, Sportu, Turystyki i  Rekreacji 
w Dzierżąznej 3 Maja przygotowa-
ło dla gości pikniku wiele atrakcji, 
między innymi koncerty bardzo 
lubianych przez publiczność zespo-
łów Szczawinianki i  Giecznianki 
z kapelą ludową, a  także kiermasz 
kwiatów i roślin, stoiska gastrono-

Piknik w Dzierżąznej 
miczne, strefę zabaw dla dzieci i po-
tańcówkę. W  bardzo urokliwym 
miejscu przy samym stawie otwarta 
została „Biblioteka pod dębem”, do 
której serdecznie zapraszamy. 

Dopisała i  pogoda i  obecność 
Mieszkańców w  dobrych humo-
rach.

[AT]

Akcja w Rosanowie, na którą 
zaprosiła mieszkańców Wio-
leta Głowacka Wójt Gminy 
z  okazji Dnia Ziemi, cieszyła 
się ogromnym powodzeniem. 
Wystarczyła jedna godzina, aby 
rozdać pół tysiąca darmowych 

Dzień Ziemi 
w Rosanowie

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dalikowie rozpoczyna trzeci etap 
projektu „Sieć na kulturę w podre-
gionie sieradzkim”. Tym razem do 
projektu przystąpiły dwie grupy 
czytelników z  Filii Bibliotecznej 
w Domaniewie. W środy i czwart-
ki uczniowie ze SP w Domaniewie 
będą kształcić się na bezpłatnych 
warsztatach komputerowych dla 
dzieci i  młodzieży pn. „Dzienni-
karstwo on-line”.

Uczestnicy warsztatów do-
wiedzą się: czym są nowe media 
oraz jakie możliwości i  zagroże-
nia niosą. Poznają narzędzia do 
publikacji: blog, treści wizualne, 
treści wideo. Będą tworzyć: cie-
kawe teksty, przyciągające wzrok 
zdjęcia, dobre filmy w Internecie. 
Projekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa (działanie 
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej”).

29 kwietnia obchodziliśmy 
Dzień Męczeństwa Duchowień-
stwa Polskiego w  czasie II woj-
ny światowej. Wystawę wspo-
mnieniową o  księżach z  gminy 
Dalików, którzy zginęli w  Da-
chau, można obejrzeć w kościele 
pw. św. Floriana w Domaniewie. 

Ekspozycja pt. „Tragiczne losy 
księży z gminy Dalików podczas II 
wojny światowej” została przygo-
towana przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Dalikowie we współ-
pracy z ks. Stanisławem Łaskim – 
Proboszczem parafii w Dalikowie. 

Wystawa przybliża sylwetki 
księży urodzonych w gminie Da-
lików i ówczesnych proboszczów 
parafii: w  Dalikowie, w  Doma-
niewie i w Budzynku, którzy zo-
stali zamordowani w obozie kon-
centracyjnym w  Dachau.  Ksiądz 
Stefan Janiak – urodził się 19 
grudnia 1884 r. w  Złotnikach, 

Co się dzieje w Bibliotece 
w Dalikowie?

proboszcz parafii pw. św. Mate-
usza Ewangelisty w  Dalikowie 
w latach 1936 – 1941. Ksiądz Jó-
zef Górecki – proboszcz parafii 
pw. św. Floriana w  Domaniewie 
w latach 1933 – 1941. Ksiądz Sta-
nisław Felczak – urodził się 27 
stycznia 1906 r. w  Krzemienie-
wie. Ksiądz Władysław Chojnac-
ki – urodził się 4 listopada 1900 
r. w  Budzynku.  Ksiądz Włady-
sław Żwirek – proboszcz parafii 
pw.  Ścięcia św.  Jana Chrzciciela 
i Świętej Trójcy w Budzynku w la-
tach 1938 – 1941. Ksiądz Wła-
dysław Włodarczyk – proboszcz 
parafii pw. św. Mateusza Ewange-
listy w  Dalikowie w  latach 1946 
– 1971, jako jedyny przeżył pobyt 
w KL Dachau.

W  2022 roku przypadła 140. 
rocznica urodzin (1882) Alana 
Alexandra Milne’a  - angielskiego 
pisarza, dramaturga i eseisty, au-
tora „Kubusia Puchatka” i „Chat-
ki Puchatka”.

Gminna Biblioteka Publicz-
na w  Dalikowie ogłosiła Gminny 
konkurs plastyczny pn. „Kubuś 
Puchatek w  Bibliotece” dla dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. Celem kon-
kursu jest rozbudzanie zaintereso-
wań czytelniczych promujących 

pozytywne wzorce, budujących 
pozytywny stosunek do świata 
i wiarę w siebie, a także zapozna-
nie się z książkami A. A. Milne’a. 
Zadaniem konkursowym było 
samodzielne wykonanie ilustracji 
do opowieści ze świata Kubusia 
Puchatka. 

Na konkurs wpłynęły liczne 
prace od młodych czytelników 
książnicy w  Dalikowie i  Filii Bi-
bliotecznej w  Domaniewie. Na 
początku marca wyłoniliśmy lau-
reatów Gminnego konkursu pla-
stycznego pn. „Kubuś Puchatek 
w Bibliotece”:
1. miejsce – Joanna Mikołajczyk
1. miejsce – Leon Perka
2. miejsce – Oliwia Kopczyńska
2. miejsce – Maja Andrysiak
3. miejsce – Tomasz Gawęda
3. miejsce – Antoni Błaszczyk
3. miejsce – Blanka Jewczak
Wyróżnienia: 
Mikołaj Jóźwiak, Gabriela Mar-
czak, Iga Pawlak, Kornelia Ba-
rańska, Kacper Kowalczyk, Julian 
Katusza, Hubert Tkaczyk

Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i  nagrody książkowe ufundowa-
ne przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Dalikowie. 

Ewa Bugajna

sadzonek drzewek. Wśród roz-
dawanych sadzonek był m. in. 
świerk, jodła, klon, jawor oraz 
cieszące się największym zain-
teresowaniem śliwka i  dereń 
jadalny. 

[AT]
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Przez cały kwiecień dzieci 
z  Ukrainy mieszkające na tere-
nie naszej gminy uczestniczyły 
w  3-dniowych spotkaniach ję-
zykowych w  „Synowcówce”, we 
wsi Tkaczewska Góra. W  zaję-
ciach wzięło udział ok. 20 dzieci. 
Oprawą merytoryczną spotkań 
zajęło się 12 studentek filologii 
z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzie-
ci uczyły się, bawiły i poznawały 
historię oraz kulturę naszego kra-
ju i regionu. Przez 12 dni pobytu 
w  „Synowcówce” każdego dnia 
dzieci uczestniczyły w  zajęciach 
i  spotkaniach organizowanych  
i  prowadzonych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w  Tka-
czewskiej Górze. Pani Ja-
dzia upiekła dla nich wspa-
niałe naleśniczki jabłkowe 
i  robiła z  nimi jajka wielkanoc-
ne, gotowane w  łupinach cebuli  
i ozdabiane wyskrobywanymi no-
żykiem wzorami. Opowiadała też 
o tradycjach Świąt Wielkiej Nocy 
w naszych polskich domach. Pani 
Ela uczyła matematyki poprzez 
stolnicę, tj. proporcje, wielkości  
i  kształty ciasteczek owsianych, 
które dzieci ze smakiem zjadły 
na koniec spotkania. Pani Zosia  
z mężem dołączyła do łasuchowa-
nia i zrobiła wielką babkę wielka-
nocną, która również szybko zo-
stała zjedzona. Dzieci uwielbiały 
piec, czekać na efekt i cieszyć się 
smakiem. Na jedno popołudnie 

Dumka na wiele serc
do dzieci przyszła Pani Janeczka, 
która opowiadała i  wspominała 
historię wsi Tkaczewska Góra. 
Dzieci odwdzięczyły się piękny-
mi historiami o ich, domu i miej-
scach, z których pochodzą. Pani 
Ewa z mężem rozśpiewała i roz-
tańczyła całą grupę, a  placuszki 
„od serca” pani Lidki dały radość 
i energię do dalszej zabawy. Pani 
Ania przybyła do dzieci z  muf-
finkami, domowymi kruchymi 
ciasteczkami oraz czytała dzie-
ciom bajki. Było to spotkanie 
symboliczne, ponieważ polskie 
bajki dzieci tłumaczyły na język 
ukraiński i angielski. Pani Justy-
na ze swoimi córkami odwiedziła 
dzieci i piekła z nimi ciastka fran-
cuskie oraz robiła ogromne bań-
ki mydlane. Był też wieczór gier 
planszowych, który prowadziła 
Pani Asia ze swoimi dziećmi. Co 
prawda nie jest ona mieszkanką 
Tkaczewskiej Góry, ale wykazała 
się ogromnym zaangażowaniem. 
Ukoronowaniem wszystkich 
spotkań było popołudnie akro-
batyczne poprowadzone przez 
dwie Panie Ewy, które przyjecha-
ły z  ogromną walizką. Dzieciaki 
do późnego wieczora próbowały 
sił i rozwijały swoje umiejętności 
zręcznościowe. Piękną pamiątką 
po pobycie ukraińskich dzieci 
w  „Synowcówce” będą ich pra-
ce, powstałe podczas warsztatów 
malarskich zorganizowanych 

przez Panią Izę. Wszystkie arcy-
dzieła zostały oprawione w ram-
ki i zostaną wystawione w szkol-
nej galerii. Potem dzieci zabiorą 
je ze sobą do domu. 

Dzięki tym spotkaniom 
z  ukraińskimi dziećmi po raz 
kolejny okazało się, że mieszkan-
ki Tkaczewskiej Góry są otwar-
te na innych, pełne pomysłów 
i  z  ogromnym sercem. Dzięki 
nim dzieci miały zapewnione 
wyjątkowe atrakcje i  wspaniałe 
smakołyki, które na długo pozo-
staną w ich pamięci. 

Marta Gmerek

Dzięki mieszkańcom Gminy Pa-
rzęczew tradycją stało się wiosenne 
sprzątanie gminy, przebiegające pod 
hasłem „Akcja – Reakcja. Czyste so-
łectwa – czysta gmina”. Na początku 
maja zakończyła się jej trzecia edy-
cja. Inicjatywa zorganizowana przez 
Urząd Gminy w Parzęczewie przy 
współpracy z Zakładem Gospodar-
ki Komunalnej ma na celu promo-
wanie postaw pro środowiskowych  
w społeczeństwie. W tym roku akcja 
sprzątania rozpoczęła się 22 kwietnia, 
w Międzynarodowy Dzień Ziemi. 
W akcję zaangażowali się mieszkań-
cy wszystkich sołectw, ale też szkoły  
i punkty przedszkolne z terenu gminy. 
Sołtysi, którzy byli koordynatorami 
akcji w swoich sołectwach mobili-
zowali mieszkańców do wspólnego 
działania. Gmina zapewniała worki na 
śmieci, rękawice ochronne oraz od-
biór odpadów. Zebrane przez miesz-
kańców śmieci gromadzone były w 
wyznaczonych punktach, a następnie 
odebrane przez ZGK w Parzęczewie. 
Mieszkańcy podczas akcji zwrócili 
uwagę na to, że w niektórych miej-
scach dało się zauważyć mniejszą ilość 
śmieci niż w latach poprzednich, na co 
wpływ mogły mieć m.in. wcześniejsze 
edycje „Akcji Reakcji”. Wierzymy jed-
nak, że jest to efekt zmian świadomo-
ści ekologicznej i nawyków mieszkań-

Trzecia edycja „Akcji Reakcji”, czyli razem sprzątamy gminę
ców. Niemniej jednak pracy i tak było 
dużo. Zebrane śmieci zostały zważone 
i okazało się, że w naszej przestrzeni 
publicznej nielegalnie pozostawiono 
ich ponad 22 tony, w tym ok. 10 ton 
zużytych opon. Nie napawa to opty-
mizmem, więc tym bardziej cieszy 
fakt, że wśród naszych mieszkańców 
znajdują się osoby, którym zależy, aby 
w naszym najbliższym otoczeniu było 
czysto, bezinteresownie angażują się 
w akcję i chcą uświadamiać innych  
o potrzebie dbania o środowisko.

Dla najbardziej zaangażowanego 
sołectwa regulamin akcji przewidy-
wał tytuł „EKO – Sołectwa Gminy 
Parzęczew”. W tym roku tytuł ten 
przypadł Sołectwu Mikołajew. Drugie 
miejsce zajęło sołectwo Trojany - li-
der w dwóch poprzednich edycjach, 
natomiast trzecie miejsce zajęły ex 
aequo sołectwa: Śniatowa, Śliwniki  
i Chrząstów Wielki. - Dziękuję Miesz-
kańcom, którzy zaangażowali się  
w naszą „Akcję Reakcję”, to nie tylko 
poświęcenie, ale i szacunek dla miej-
sca, w którym się mieszka – mówi 
Wójt Ryszard Nowakowski - Państwa 
postawa stanowi dobry przykład tro-
ski i odpowiedzialności za  najbliż-
sze otoczenie. Dziękuję wszystkim 
uczestnikom za zaangażowanie i po-
święcony czas. Wspólne sprzątanie 
to także doskonała okazja do integra-

cji naszych lokalnych społeczności. 
Tegoroczna edycja, w której nie było 
nagród świadczy o szczerej potrzebie 
dbałości uczestników o swoją miej-
scowość, gminę i środowisko.

Gmina Parzęczew idąc dalej w 

kwestii dbania o środowisko uczest-
niczy, jako jedyna gmina w Polsce, w 
międzynarodowym projekcie finan-
sowanym przez Komisję Europejską 
o nazwie FrontSh1p. Jego głównym 
celem jest dążenie do wdrożenia 

gospodarki cyrkularnej w zakresie 
odpadów. O kolejnych działaniach 
podejmowanych przez Gminę w celu 
poprawienia czystości i estetyki gmi-
ny będziemy Państwa informować.

Marta Gmerek
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Strażacy ochotnicy z  terenu 
gminy Parzęczew spotkali się 3 
maja, aby wspólnie świętować 
Dzień Strażaka. W tym roku, 
nieprzypadkowo gospodarzem 
obchodów była miejscowość 
Opole. Tamtejsza jednostka OSP 
niedawno została włączona do 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo Gaśniczego. Uroczysty apel 
rozpoczął się od meldunku do-
wódcy uroczystości Romana Ku-
zaniaka. W następnej kolejności 
odśpiewano hymn narodowy. 
Podczas przemówienia Prezes 
Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w  Parzęczewie, druh 
Ryszard Nowakowski podzięko-
wał strażakom za pełnioną służ-
bę i  złożył życzenia z  okazji ich 

Gminny Dzień 
Strażaka

święta. W dalszej części uroczy-
stości nastąpiło uroczyste prze-
kazanie kluczyków do auta, któ-
re jednostka z  Opola otrzymała 
od Komendanta Powiatowego 
PSP w  Zgierzu. Komendant, st. 
bryg Paweł Malinowski prze-
kazał kluczyki Prezesowi OSP 
Opole Marianowi Durskiemu, 
natomiast Kapelan Powiatowy 
Strażaķów ks. Zdzisław Sudra 
dokonał poświęcenia auta. Pod-
czas uroczystości odczytano 
decyzję o  włączeniu jednostki 
OSP Opole do KRSG. Komen-
dant wręczył również pierwsze 
dwanaście decyzji o  przyznaniu 
świadczenia ratowniczego dru-
hom seniorom. 

Marta Gmerek

Mistrzostwa Polski w Strzelectwie Westernowym
W sobotę, 7 maja,  na 1st We-

stern Shooting Range w Starym 
Chrząstowie zakończyły się XVI 
Otwarte Mistrzostwa Polski 
w  Strzelectwie Westernowym. 
Co roku, z  początkiem maja 
mistrzowie m.in. colta i  win-
chestera stawiają się na „Dzikim 
Pograniczu”, by podczas organi-
zowanych przez Polskie Stowa-
rzyszenie Strzelectwa Westerno-
wego mistrzostwach sprawdzić 
się w rywalizacji z innymi „kow-
bojami”. 6 Stages Dzika Banda, 
Long Range, Annie Oakley Cup, 
Fast Draw US Original to tyl-
ko niektóre z  kilkunastu kon-
kurencji, w  jakich brali udział 
uczestnicy zawodów. Podczas 
zawodów obowiązują ściśle 
sprecyzowane zasady. Człon-
kowie Stowarzyszenia mogliby 
bez charakteryzacji występo-
wać w  westernach, albowiem 
podczas zawodów wszystkich 
uczestników obowiązują stroje 
nawiązujące do okresu „Dzikie-
go Zachodu”, zarówno podczas 

poszczególnych konkurencji, 
jak również podczas posiłków 
i  innych zebrań. Wójt Gminy 
Parzęczew podczas zamknięcia 
tegorocznych mistrzostw wrę-
czył statuetki dla najlepszych 
uczestników. 

Tymczasem wspólnie z  Pol-
skim Stowarzyszeniem Strze-
lectwa Westernowego zaprasza-
my Państwa na kolejną imprezę  
w  stylu „Dzikiego zachodu”, 
która odbędzie się 4 czerw-
ca 2022 roku na terenie przy  
ul. Rocha w  Parzęczewie. Sto-
warzyszenie organizuje Mi-
strzostwa Polski CMS w wester-
nowym strzelectwie konnym, 
podczas których zawodnicy 
jadąc konno oddają strzały do 
baloników rozmieszczonych na 
arenie w różnym układzie. Na-
tomiast imprezą towarzyszącą 
będzie Gminny Dzień Dziecka, 
na który zapraszamy wszystkie 
dzieci, te małe i te duże. Czeka 
wiele atrakcji.

Marta Gmerek
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Młodzieżowa Redakcja Internetowa
W  roku 2021 Gmina Parzęczew 

prowadziła fanpage pn. „Parzęczew: 
600 postów na 600-lecie”. Forma 
krótkich informacji umieszczanych 
na Facebooku związanych zarówno 
z  historią, wydarzeniami i  miesz-

kańcami Parzęczewa zaowocowała 
dużą aktywnością mieszkańców 
gminy na wspomnianej stronie. Mo-
gli oni publikować na stronie swoje 
wspomnienia, zdjęcia i komentarze. 
Niektóre posty osiągały zasięg na-

wet kilku tysięcy odbiorców. Anali-
za aktywności poszczególnych grup 
wiekowych wykazała, że najbardziej 
aktywnymi odbiorcami postów były 
osoby w średnim wieku i starsze, któ-
re mogły identyfikować się z zamiesz-

czanymi informacjami. W  związku 
z powyższym Rada Gminy postano-
wiła o stworzeniu młodzieżowej re-
dakcji internetowej, która byłaby dla 
młodszych mieszkańców atrakcyjną 
formą dzielenia się informacjami 
oraz sposobem postrzegania gminy 
z  perspektywy młodego pokolenia. 
Rada Gminy chce znać opinię mło-
dych ludzi nie tylko o tym, co dzieje 
się w  gminie, ale także włączyć ich 
w  proces współzarządzania gminą 
oraz w budowanie jej marki. Powsta-
nie młodzieżowej redakcji interne-
towej realizuje jedno z zadań gminy 
wskazane w  ustawie o  samorządzie 
gminnym, którym jest podejmo-
wanie działań na rzecz wspierania 
i  upowszechnienia idei samorządo-
wej wśród mieszkańców, szczególnie 
wśród młodzieży.

Młodzieżowa redakcja interne-
towa to m.in. stworzenie platformy 
koordynowanej przez zewnętrz-

Ludowy repertuar z  silnym ak-
centem folkloru łęczyckiego kró-
lował 22 kwietnia w  Forum Ini-
cjatyw Twórczych w  Parzęczewie, 
gdzie odbył się przegląd lokalnych 
zespołów śpiewaczych. Na scenie 
zaprezentował się zespół „Wesołe 
Kowalewiczanki”, „Śniatowianie”, 
kapela ludowa z  Parzęczewa oraz 
zespół „Polesianki” z  gościnnym 
występem. 

Zespoły śpiewacze w gminie Pa-
rzęczew mają długą tradycję, czasem 
zawieszają swoją działalność, aby 
ponownie zacząć ją z nową energią 
i  jeszcze większą mobilizacją. Przy-
kładem takich działań jest zespół 
śpiewaczy z Kowalewic. Kierują nim 
Maciej Janecki i Marcin Seweryński. 
Zespół niedawno wznowił swoją 
działalność po dość długiej prze-
rwie. Aktualnie czynnie włącza się 
w życie gminy, uświetniając uroczy-
stości patriotyczne i kulturalne.

„Śniatowianie” natomiast tworzą 
bardzo wytrwały team. Zespół od 
wielu lat występuje z ludowym i bie-
siadnym repertuarem, uświetniając 
swoimi występami wiele imprez 
na terenie gminy, powiatu czy wo-
jewództwa, m.in. dożynki, festyny. 
Dzięki realizacji projektu „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy Leader” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, w 2019 roku, po konsultacjach 
z Muzeum Etnograficznym w Łodzi 
i Muzeum w Łęczycy zostały uszyte 
stroje dla członków zespołu śpie-
waczego. Zakupione stroje nie są 
typowymi strojami ludowymi, bo 
prezentują nowoczesny krój z  tra-
dycyjnym twistem. Suknie zostały 
uszyte na miarę w Przedsiębiorstwie 
Konfekcyjnym „Modesta”, w tym sa-
mym, które ubiera Pierwszą Damę, 
natomiast panów z  zespołu ubrała 

Na ludową nutę
firma „LARGO” Grażyna Kryszto-
fiak. Stroje członków zespołu śpie-
waczego ze Śniatowej niewątpliwie 
dodają profesjonalizmu formacji, 
ale też wpływają pozytywnie na po-
czucie jedności w zespole. 

Kapela ludowa Parzęczewiacy, 
niezwykle lubiana przez mieszkań-
ców gminy Parzęczew, prezentuje 
pieśni ludowe regionu łęczyckiego, 
wiele razy brała udział w  różnego 
rodzaju przeglądach i  festiwalach 
zespołów folklorystycznych, zdo-
bywając wiele nagród i  wyróżnień, 
zarówno o  zasięgu powiatowym, 
wojewódzkim jak i ogólnopolskim. 
Kapela obecnie składa się z  trzech 
członków: Daniel Mikołajewski – 
bęben, Marcin Seweryński – klar-
net, Maciej Janecki – akordeon.

W  imprezie gościnny udział 
wziął zespół „Polesianki” z  gminy 
Wartkowice. Zespół wiele razy brał 
udział w  różnego rodzaju przeglą-
dach i  festiwalach zespołów folk-
lorystycznych, zdobył wiele dyplo-
mów, nagród rzeczowych, a przede 
wszystkim zaskarbił sobie sympatię 
słuchaczy, zauroczonych zwłaszcza 
kujonami i  oberkami z  rejonu sie-
radzko-łęczyckiego.

Podczas imprezy w FIT „Polesian-
ki” zaprezentowały kilka autentycz-
nych pieśni regionu łęczyckiego m. in.  
„A przed moim łokineckim”, „Zasioła 
jo grochu” czy „Droga Maniu”.

Występy lokalnych zespołów lu-
dowych wzbudziły bardzo duże za-
interesowanie i licznie przyciągnęły 
do Forum Inicjatyw Twórczych 
mieszkańców Parzęczewa i okolicz-
nych miejscowości. Zgromadzeni 
goście nagradzali zespoły gromkimi 
brawami, nie zabrakło kołysania się 
w takt ludowej muzyki, a i nieśmia-
łych prób dołączania do śpiewu.

Dominika Patyk

nego specjalistę z  zakresu dzienni-
karstwa i  komunikacji społecznej, 
która będzie narzędziem dla mło-
dych mieszkańców do wypowiada-
nia się na tematy dla nich ważne. 
Młodzież będzie mogła korzystać 
ze szkoleń i  warsztatów z  zakresu 
dziennikarstwa, fotografii, obróbki 
zdjęć i montażu krótkich filmów. 28 
kwietnia w Forum Inicjatyw Twór-
czych odbyła się inauguracja redak-
cji, podczas której młodzież spotka-
ła się z twórcami internetowymi. Jak 
zacząć swoją przygodę z  serwisem 
YouTube, jaki sprzęt jest do tego nie-
zbędny, jak mierzyć się z hejtem - to 
tylko niektóre z  tematów poruszo-
nych podczas spotkania. O  swoich 
doświadczeniach opowiadali twór-
cy kanałów działających w serwisie 
YouTube: Marta i  Mateusz (Drugi 
Seans), Jakub (Lektury Bez Cenzu-
ry) oraz Jonasz (Angielskie Espres-
so). Młodzież uczestnicząca w spo-
tkaniu chętnie zadeklarowała udział 
w tej inicjatywie. Liczymy, że będzie 
to dla nich początek bardzo ciekawej 
przygody.

Marta Gmerek
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29 kwietnia w Orłej odbyła się 
uroczystość upamiętniająca Mak-
symiliana Kasprzaka - żołnierza 
walczącego w  tej miejscowości 
we Wrześniu 1939. Maksymilian 
Kasprzak, który zmarł w  ubie-
głym roku w  wieku 101 lat, od 
2012 roku uczestniczył w  obcho-
dach rocznicy Bitwy w Orłej. Pan 
Maksymilian był prawdziwym 
patriotą, którego życie było służbą 
dla Ojczyzny. Został odznaczony  
m.in. Kawalerskim Krzyżem Or-
deru Odrodzenia Polski. 

Uczestnicy uroczystości mo-
gli usłyszeć wiele wzruszających 
wspomnień o  Panu Maksymi-
lianie. Jak podkreślił w  swoim 
przemówieniu Wójt Gminy Pa-
rzęczew Ryszard Nowakowski, 
była to postać, która powinna być 
wzorem dla każdego z nas – „Dla 
mnie Pan Maksymilian był nie-
doścignionym wzorem polskiego 
patrioty. Dla niego nasza Ojczy-
zna, Polska była najwyższą war-
tością. Żył zgodnie z  wpojonymi 
zasadami – jedną z nich, z którą 

Ku pamięci…

„Siła nie musi oznaczać przemocy. 
Żeby być wojownikiem, 
nie musisz kierować się prawem pięści.”

Becca Fitzpatrick, Finale

osobiście się utożsamiam było 
kierowanie się prawdą. Uważam, 
że kierowanie się prawdą, to pod-
stawa dobrego zarządzania za-
równo gminą, jak i demokratycz-
nym państwem. Był jedną z  tych 
osób, które spotkawszy na swojej 
drodze sprawiają, że stajemy się 
lepszymi ludźmi.”

Na scenie we wspomnienio-
wo-artystycznym programie wy-
stąpiły również dzieci ze szkół 
w  Parzęczewie i  Chociszewie. 
Podczas uroczystości mogliśmy 
zobaczyć również prezentację 
multimedialną poświęconą Panu 
Maksymilianowi, przygotowaną 
przez radnego gminy Parzęczew 
– Bogdana Wydrzyńskiego. Po-
nadto podczas uroczystości odbył 
się pokaz zabytkowych pojazdów 
militarnych państw NATO i  ar-
mii polskiej, należących do Grupy 
Militarnej „Pilica”. Z kolei Sekcja 
Kolarska „Szwadron” im. 2 Puł-
ku Szwoleżerów Rokitniańskich 
zaprezentowała elementy walki 
w Bitwie w Orłej, m.in. wystrza-

6 maja w FIT odbył się werni-
saż wystawy prac Joanny Kowal-
czewskiej – malarki, podróżnicz-
ki i  lekarki. „Każdemu jej słowu 
towarzyszył uśmiech” – wspo-
mnienie o  Joannie Kowalczew-
skiej jest ciągle żywe, a  Forum 
Inicjatyw Twórczych stara się 
zadbać o to aby pozostało tak na 
długi, długi czas.

Joanna Kowalczewska na co 
dzień potrafiła połączyć trudne 
wyzwania zawodowe z  pasją po-
dróżowania i tworzenia barwnych 
obrazów, wyczarowanych pędz-
lem i  innymi technikami malar-
skimi. Pani Joanna radziła sobie 
z  tym perfekcyjnie. Malarstwem 
zajmowała się od dzieciństwa, by 
później prezentować swoje obrazy 
na wielu międzynarodowych wy-
stawach i  plenerach malarskich. 
Prace Pani Joanny prezentowane 
były na całym świecie, obraz olej-
ny „Ostatnia Wieczerza” został 
z  honorami przyjęty do kolekcji 
Muzeum Bazyliki Matki Bożej 
z  Guadalupe w  Mexico City. Jej 
fresk znajduje się w  Instytucie 
Sztuki w San Luis Potosi  (4. co do 
wielkości miasto Meksyku), gdzie 
również prezentowała swoje ob-
razy. Ponadto obrazy Pani Joanny 
znajdują się w  kolekcjach m.in. 
Muzeum Sztuki w Bradze (Portu-
galia), Muzeum Augusta Strind-

W podróży
berga w  Sztokholmie, Narodowa 
Galeria Sztuki w  Erywaniu (Ar-
menia), Narodowy Uniwersytet 
Kostaryki w  San Jose, Muzeum 
Sztuki w El Paso (USA), Fundacja 
Rogera Federera w Zurichu.

Wernisaż wystawy prac Joanny 
Kowalczewskiej jest wstępem do 
większego przedsięwzięcia plano-
wanego w  Polsce już w  czerwcu, 
a  mianowicie „Festiwalu sztuki 
im. Joanny Kowalczewskiej”. Po-
mysł organizacji festiwalu pojawił 
się, kiedy meksykańscy przyja-
ciele państwa Kowalczewskich 
dowiedzieli się o odejściu pani Jo-
anny. Postanowili zorganizować 
festiwal sztuki jej imienia, który 
odbył się w miejscowości Oaxaca, 
uznanej za stolicę kultury i  sztu-
ki tego kraju. Trwał od 25 wrze-
śnia do 2 października ubiegłego 
roku. Głównymi organizatorami 
była Escuela De Muralismo y 
Arquitectura Vernácula de Oaxa-
ca oraz znani w Parzęczewie Jesus 
Gonzalez Gutierrez oraz Siegrid 
Wiese. 

Druga edycja Festiwalu od-
będzie się w  czerwcu tego roku 
w  Polsce, zawierać będzie m.in. 
wystawy, koncertu, performan-
ce. W Festiwal włączyły się m.in. 
Teatr Wielki w Łodzi, Teatr Mu-
zyczny w  Łodzi, galerie i  domy 
kultury Miejskiej Strefy Kultury 

w Łodzi, Towarzystwo im. Karola 
Nicze w  Pabianicach, Dom Kul-
tury w Łęczycy i Forum Inicjatyw 
Twórczych w  Parzęczewie (10 
czerwca planowany jest wernisaż 
wystawy szwedzkich artystów. 
Niezwykłe rzeźby zaprezentuje 
Heikki Haapanen, a  malarstwo 
jego żona - Heikki Haapanen).

Trzecia edycja Festiwalu pla-
nowana jest na kwiecień 2023 r. 
we Włoszech.

Piątkowe spotkanie rozpo-
częła projekcja filmu zatytuło-
wanego „Na skrzydłach anio-
ła”, w  którym zmarłą artystkę 
wspominają bliscy i  przyjaciele. 
W  półtoragodzinnym nagraniu 
nie zabrakło też prezentacji zdjęć 

z podróży po świecie oraz utwo-
rów muzycznych dedykowanych 
pani Joannie. Prezentowany film 
wzbudził wspomnienia wśród 
zgromadzonych gości, opowia-
dali o  tym, jak oni zapamiętali 
artystkę, część z  nich znała bo-
wiem Panią Joannę osobiście. 

Następnie goście przystąpili 
do kontemplowania sztuki. Za-
prezentowano w  sumie ponad 
60 obrazów. Jest to niewielka 
część dorobku twórczego Pani 
Joanny, wszystkich prac jest 
ponad 400. Głównym tematem 
obrazów prezentowanych w Fo-
rum Inicjatyw Twórczych były 
podróże, m.in. do Wietnamu, 
Peru, Kambodży, Norwegii. 

Dużą uwagę w  obrazach Pani 
Joanny przykuwa gra kolorów, 
widać wspaniałą pamięć foto-
graficzną, dzięki której możliwe 
było odtworzenie najdrobniej-
szych szczegółów odwiedzanych 
miejsc. 

Czas poświęcony artyzmo-
wi dodatkowo umilił akompa-
niament jazzowy w  wykonaniu 
Macieja Janeckiego i  Marcina 
Seweryńskiego, którzy przygoto-
wali kilka aranżacji na klawisze 
i saksofon.

Obrazy Pani Joanny Kowal-
czewskiej oglądać można w  Fo-
rum Inicjatyw Twórczych do 
końca maja.

Dominika Patyk

ły z  armaty, takiej samej jak ta, 
której dowódcą był w  1939 roku 
Maksymilian Kasprzak. 

Tradycyjnie delegacja składają-
ca się m.in. z władz gminy, Posła 
na Sejm RP Marka Matuszew-
skiego oraz zaproszonych gości, 
przedstawicieli sołectwa, stowa-
rzyszenia Orła Bez Granic oraz 
przedstawicieli szkół złożyła przy 
pomniku kwiaty. Aby upamiętnić 
postać Pana Maksymiliana, wspo-
mniana wyżej delegacja nieopodal 
pomnika posadziła pamiątkowe 

drzewo – dąb o imieniu Maksymi-
lian. Opiekę nad drzewem zade-
klarowali mieszkańcy Orłej, z rad-
nym Łukaszem Sadokiem na czele.  

Podsumowaniem części ofi-
cjalnej był koncert „Perły muzyki 
polskiej” w  wykonaniu artystów 
związanych z FIT - Macieja Ćwi-
klińskiego, Anny Szoszkiewicz, 
Marty Bednarek, Marcina Sewe-
ryńskiego i Macieja Janeckiego.

Po zakończeniu części oficjalnej 
Stowarzyszenie Orła Bez Granic 
oraz sołectwo Orła zaprosiło na 

część sportowo-rekreacyjną, czyli 
na Sportową Majówkę w Orłej.

Dominika Patyk

Wydarzenie zostało zorganizowa-
ne w ramach projektu „Rekonstruk-
cja Bitwy w  Orłej. Upamiętnienie 
postaci Maksymiliana Kasprzaka” 
i dofinansowane ze środków Insty-
tutu Dziedzictwa Myśli Narodowej  
im. Romana Dmowskiego i Ignace-
go Jana Paderewskiego w  ramach 
Funduszu Patriotycznego - edycja 
Niepodległość po polsku.
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Kolejny raz odwiedziłam 
moją szkołę-Szkołę Podstawo-
wą w  Parzęczewie, wkraczając 
w  coraz to piękniejsze wnę-
trze-wnętrze szkoły XXI wie-
ku, której misją jest tworzenie 
przestrzeni, gdzie dominuje 
radość uczniów ,mogących się 
w niej uczyć, a także satysfakcja 
z możliwości uczenia innych.

 Wrócę do stroft wiersza – 
absolwentki tej szkoły Katarzy-
ny Zientalskiej „(...)Wystarczy 
tylko uwierzyć(...)”, a ja dodam 
jeszcze, że koniecznie trzeba zo-
baczyć. Trzeba również poznać 
jej zasady oparte na szacunku, 
poszanowaniu ucznia, tworze-
niu więzi międzyludzkich. Po-
znać zasady zapewniające efek-
tywność nauczania i  tworzenia 
osobowości młodych ludzi.

 Ta szkoła to miejsce, gdzie 
zajęcia nie kończą się wraz 
z ostatnią lekcją, gdyż uczeń ma 
ofertę różnorodnych zajęć poza-
lekcyjnych. W  ogromnej ich ga-
mie można wymienić:
-zajęcia sportowe odbywające się 
w nowoczesnej hali sportowej;
-zajęcia wspomagające z  po-
szczególnych przedmiotów;
-zajęcia logopedyczne prowa-
dzone przez specjalistę;
-rewalidację, czyli zajęcia dla 
uczniów z  orzeczeniem o  po-
trzebie kształcenia specjalnego;
-zajęcia z oligofrenopedagogiki.

Podobnie, jak w  innych pla-

Parzęczew

Szkoła z ogromnymi możliwościami
cówkach oświatowych, ucznio-
wie szkoły biorą udział w kon-
kursach z  wielu przedmiotów. 
I  tak np: po kuratoryjnych 
eliminacjach szkolnych, a  po-
tem rejonowych, do etapu wo-
jewódzkiego przeszły osoby 
z  geografii, historii, biologii 
i uzyskały tytuł finalisty w Ku-
ratoryjnym Konkursie Przed-
miotowym.

Finaliści tych konkursów to:
- Marcelina Bojanowska z  bio-
logii;
- Oliwia Nowak, Aleksandra 
Barańska z historii;
- Maria Banasiak z geografii.

Inne ciekawe inicjatywy, 
w  których uczniowie biorą 
udział, to np. Konkurs Fotogra-
ficzny ,,Wiosna w  obiektywie 
w Gminie Parzęczew”.

Młodzież szkolna wykonała 
też prace na Xll Międzyszkolny 
Konkurs Wielkanocny pod na-
zwą ,,Wielkanocne Jajko”, któ-
rego organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa numer 206 w Łodzi.

Ciągle i z sukcesami są uroz-
maicane i  wzbogacane, coraz 
to nowszymi treściami, zajęcia 
z przedmiotów nauczania:
-na lekcjach języka polskiego 
pod kierunkiem nauczyciela 
uczniowie projektują komiksy 
w  oparciu o  treść przeczytanej 
i opracowanej lektury;
-w klasach l-lll także nie braku-
je ciekawych i  innowacyjnych 

pomysłów.
Uczniowie w trakcie naucza-

nia zdobywają nowe doświad-
czenia. Pracują z  Ozobotami-
-małymi robocikami, które 
wykorzystywane są do nauki 
programowania.

 Innym przykładem jest pra-
ca z  Ipadami. Ucznowie wyko-
rzystują to narzędzie do wyszu-
kiwania informacji w  sieci na 
dany temat, nagrywania krót-
kich filmików z pracy na lekcji 
i wiele, wiele innych.

Zajęcia te uczą młodych lu-
dzi kreatywności, odkrywają 
możliwości, jakie dają te tech-
nologie informatyczne, spra-
wiając przy tym wiele radości 
i  możliwość zdobywania no-
wych doświadczeń.

Kolejne przykłady cieka-
wych działań to:
- Konkurs Matematyczno-Fo-
tograficzny pod hasłem ,,Mat-
ma w  kuchni” polegający na 
wspólnej zabawie z  rodzicami, 
podczas której odszukują w po-
trawach świat liczby PI;
-wykonywanie doświadczeń 
przedstawiających wybuch 
wulkanu, zdobywając w  ten 
sposób doświadczenia doty-
czące zjawisk zachodzących 
w ziemskiej przyrodzie;
-podczas zajęć z  klocka-
mi LEGO uczniowie pozna-
ją tajemnice świata szyfrów 
i  zagadek, zgłębiając wiedzę 
o  nowych rozwiązaniach tech-
nologicznych.
- aktywne przerwy dla uczniów 
np. taniec belgijka.
- symbolem powrotu do szko-
ły po pandemii było włączenie 
się do ogólnoświatowego tań-
ca szczęścia, poprowadzonego 
pod okiem nauczyciela w-f.  
- sportowe konkursy plastyczne 
np. Mikołaj na wesoło, Sport na 
wesoło i wiele innych.
- z  entuzjazmem celebrowano 
np. święto skakanki. 

Bogactwo i  różnorodność 
zajęć na lekcjach przedmioto-
wych i po nich, to w ogromnej 
mierze zasługa kadry pedago-
gicznej, którą szkoła posiada. 
Są to nauczyciele dobrze przy-
gotowani do pracy z  dziećmi 
i młodzieżą.

W  szkole planowane są 
kolejne ważne przedsięwzię-
cia. Trwają przygotowania do 
nowego projektu „Labolato-
ium Fizyczno-Geograficzne”, 
w  którym będzie realizowany 
program innowacyjny „Kuźnia 
Talentów”. Głównym tematem 
będzie „Alternatywna Energia”, 
realizująca zagadnienia o  od-
nawialnych źródłach energii. 
Projekt ten jest odpowiedzią 

na potrzeby społeczne. Przede 
wszystkim jednak zapewni 
rozwój aktywności, wyrówna 
szanse edukacyjne i  podnie-
sie atrakcyjność edukacji w  tej 
szkole. Pomieszczenia prze-
znaczone do realizacji zyskają 
nowoczesny sprzęt i  właściwy 
wystrój.

Inne, równie ciekawe za-
dania, to projekt „Eko-Praco-
wanie”. Jest on dofinansowany 
z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w  Łodzi w  kwo-
cie 50 tysięcy złotych. Jego 
głównym koordynatorem jest 
Urząd Gminy w  Parzęczewie, 
który otacza szkołę szcze-
gólną troską. W  ramach tego 
projektu sale zostaną wypo-
sażone w  nowe meble, rolety, 
na ścianach pojawią się nowe 
fototapety, monitor dotykowy 
LED i  inne niezbędne sprzęty. 
Uczniowie więc będą uczestni-
czyć w  zajęciach rozwijających 
z  jeszcze większym naciskiem 
na ekologię.

Nie można obojętnie przejść 
wobec innych akcji, np. chary-
tatywnej dla chorego chłopca, 
podczas której zbierano na jego 

leczenie. Obecnie uczęszcza on 
do klasy pierwszej. Inna, god-
na uwagi ,to informacja, że 
dzieci z  Ukrainy są uczniami 
tej szkoły. Początkowo zajęcia 
z  nimi odbywały się w  świetli-
cy szkolnej, aby odnalazły się 
w  nowej rzeczywistości. Szyb-
ko przyswoiły podstawy języka 
polskiego i  uczęszczają już do 
wyznaczonych klas.

Szkoła Podstawowa w Parzę-
czewie jest przyjazna także pod 
względem pod architektonicz-
nym. Posiada obiekty rekre-
acyjno-sportowe, usytuowane 
w  otoczeniu zadbanej zieleni. 
Swoim wyglądem, zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz, two-
rzy przestrzeń ciepła, relaksu, 
bezpieczeństwa.

Przyjeżdżając do Parzęcze-
wa poznasz tę szkołę, poznasz 
jej walory, jej pedagogów, po-
zostały personel, poznasz ser-
decznych i  przyjaznych ludzi. 
Będziesz chciał w  niej być, 
kształcić się, zdobywać wiedzę, 
zawierać przyjaźnie.

Lucyna Czerwńska 
emerytowany nauczyciel 

Szkoły Podstawowej 
w Parzęczewie
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W Polsce działa kilkanaście Pa-
siek Edukacyjnych. Jedną z  nich 
jest Pasieka Edukacyjna Gajówka 
z  gminy Dalików, która stanowi 
doskonałą atrakcję dla małych 
i  dużych. Dzięki niezwykle ser-
decznemu i  oddanemu sprawie 
Panu Waldemarowi Błaszyczkowi 
o  tym niezwykłym miejscu jest 
już głośno nie tylko w wojewódz-
twie łódzkim, ale ściągają do nie-
go turyści z całego kraju.

Skąd pomysł na uruchomie-
nie apiturystyki?

Apiturystyka w  Polsce jest 
wciąż jeszcze mało popularna. 
Ekspertem w  tej dziedzinie jest 
Słowenia, gdzie tradycja samej 
turystyki pszczelarskiej sięga po-
nad 20 lat. Postanowiliśmy otwo-
rzyć Pasiekę Edukacyjną Gajówka 
i  połączyć nasze pasje rodzinne 
w  jedną całość. Ja pasjonuję się 
pszczołami, żona od lat pracu-
je w  edukacji, a  córka uczy się 
w  szkole o  profilu turystycznym. 
Apiturystyka uczy odpowiedzial-
ności wobec przyrody, szacunku 
do niej a także poszanowania dla 
pracy pszczelarza.

Jakie warunki trzeba było 
spełnić, aby otworzyć taką dzia-
łalność?

Warunków, które trzeba było 
spełnić było całkiem sporo. 
Przede wszystkim liczy się po-
mysł, przemyślany biznesplan, 
sensownie ułożony program. Nie 
bez znaczenia są również odpo-
wiednie kwalifikacje. W  urucho-
mieniu działalności pomogły 
środki na uruchomienie dzia-
łalności pozyskane z  Lokalnej 
Grupy Działania „PRYM” za co 
jestem ogromnie wdzięczny. 

Czy praca pszczelarza jest 
trudna?

Pszczelarstwo to przede 
wszystkim pasja- pszczelarz musi 
lubić to co robi, kochać pszczo-
ły. Myślę, że zawód ten wymaga 
również odwagi, opanowania 
i cierpliwości. To praca z żywym 
organizmem. Pszczelarz uczy się 
całe życie. 

Czy pszczelarstwo jest Waszą 
rodzinną tradycją?

Dziadek był pszczelarzem. 
Niestety zmarł wcześnie i  nie 
miałem okazji go poznać i się od 
niego uczyć. Być może zamiło-
wanie do pszczół odziedziczyłem 
w genach. Istnieje jednak szansa, 
że Pasieka Gajówka stanie się ro-
dzinną tradycją ponieważ w  jej 
budowanie zaangażowana jest 
rodzina, dzieci a nawet nasi przy-
jaciele.

Opowieści o pszczołach. Pasieka Edukacyjna Gajówka
Jak Pan uważa na czym po-

lega sukces Waszej Pasieki?
Chcieliśmy stworzyć miejsce 

inne niż wszystkie, z  ofertą dla 
każdego bez wyjątków. Chcemy 
żeby nasi goście czuli się u  nas 
dobrze, dlatego łączymy edu-
kację z odpoczynkiem na łonie 
natury oraz integracją. 

Przyjmuje Pan grupy i oso-
by indywidualne? Jak wygląda 
oferta dla dzieci. Czy różni się 
od tej dla dorosłych? 

Początkowo przyjmowaliśmy 
tylko grupy zorganizowane. Te-
raz poszerzamy ofertę również 
dla osób indywidualnych. Ofer-
ta dla dzieci obejmuje : spacer 
ścieżką edukacyjną, wysłucha-
nie opowieści pszczelarza, przy-
glądanie się pszczołom z  bliska 
w  ich naturalnym środowisku, 

pokaz filmu edukacyjnego na 
dużym ekranie, warsztaty z  ro-
bienia świec z  wosku, degu-
stację miodów, ognisko, czas 
wolny na placu zabaw. Możemy 
również na specjalne życzenie 
zorganizować dyskotekę z  kulą 
dyskotekową. Naszą ofertę mo-
żemy dowolnie modyfikować 
zgodnie z  potrzebami naszych 
gości. Ostatnio zamawialiśmy 
np. zupę pomidorową dla dzie-
ci z  zaprzyjaźnionej restauracji, 
niebawem będziemy organizo-
wać wieczorne ognisko z dysko-
teką dla uczniów ze szkoły pod-
stawowej. Warsztaty edukacyjne 
z pszczołami odbędą się na dru-
gi dzień rano. Dzieci będą noco-
wały w szkole w Dalikowie. 

Powtarza Pan, że „wszyst-
kie dzieci nasze są”. Nie często 

spotyka się osoby, które chęt-
nie przyjmują dzieci z  niepeł-
nosprawnościami fizycznymi 
czy psychicznymi. Pan nie ma 
z  tym problemu. Jakie podej-
ście według Pana powinna 
mieć osoba pracująca z  dzieć-
mi? Czy dlatego też uczy się 
Pan języka migowego?

W  naszej Pasiece przyjęli-
śmy zasadę, że edukacja jest 
dla WSZYSTKICH. Każdy po-
winien mieć do niej swobodny 
dostęp. Bardzo zdziwiły nas py-
tania osób, które do nas dzwo-
niły czy przyjmujemy osoby 
z  niepełnosprawnościami. Dla 
nas to było zupełnie naturalne. 
Przyjmujemy dzieci i  młodzież 
ze Szkół i  Przedszkoli Specjal-
nych, Domów Dziecka, Ośrod-
ków Socjoterapii, grupy dzieci 

z  Ukrainy, które uciekły przed 
wojną, które mają w naszej pa-
siece zajęcia bezpłatne. Bez-
płatnie zajęcia są również dla 
dzieci z rodzin z ciężką sytuacją 
materialną. Żona od lat pracuje 
w oświacie, wiele się od niej na-
uczyłem, razem układamy pro-
gramy dla poszczególnych grup. 
Wskazówki żony są dla mnie 
bardzo cenne. Dbamy również 
o  samorozwój żeby móc posze-
rzać ofertę dla kolejnych grup. Ja 
uczę się języka migowego, żona 
kończy kursy j. angielskiego.

Uważa Pan, że takie zajęcia, 
w  takim miejscu przyjaznym 
przyrodzie pomagają wpajać 
zarówno dzieciom jak i  doro-
słym miłość i szacunek do na-
tury?

Uważam, że tylko dzięki edu-
kacji oraz poprzez bliski kon-
takt z  naturą jesteśmy w  stanie 
nauczyć innych szacunku i  mi-
łości do przyrody. Zazwyczaj 
boimy się tego co nieznane. My 
chcemy pokazać, że pszczoły 
wcale nie są takie groźne i  są 
naszymi sprzymierzeńcami.

Uważa Pan, że zajęcia w ta-
kiej formie jak zagrody edu-
kacyjne są dla dzieci bardziej 
atrakcyjne? 

Dzieci uczą się i zapamiętują 
poprzez obserwację otaczające-
go je świata, działanie i  samo-
dzielne doświadczanie dlatego 
uważamy, że to najlepsza forma 
edukacji. Stanowi ciekawe uzu-
pełnienie podstawy programo-
wej szkół i przedszkoli.

Jak najłatwiej można się za-
pisać na warsztaty i o ile wcze-
śniej powinno się rezerwować 
termin?

Zapisać na warsztaty można 
się pod numerem telefonu: 888-
813-355 lub wysłać wiadomość 
przez stronę fb: Pasieka Edu-
kacyjna Gajówka. Jeśli chodzi 
o zapisy grup na sezon wiosen-
no-letni najlepiej kontaktować 
się już w okresie zimowym kie-
dy planujemy pracę i  jest jesz-
cze duża dostępność terminów.

Czy ma Pan w planach roz-
szerzenie oferty edukacyjnej?

Pomysłów na rozszerzenie 
oferty mamy mnóstwo. Nie 
będę wszystkich zdradzał, ale 
na pewno chcemy poszerzyć 
ofertę warsztatów o  robienie 
mydeł i  kosmetyków na bazie 
miodu i wosku pszczelego. My-
ślimy również o ofercie zimowej 
z kuligami i innymi atrakcjami.

Ewelina Madejska
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SLIT to projekt współpracy re-
alizowany przez Lokalną Grupę 
Działania „PRYM” i  Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania 
Tygiel Doliny Bugu którego celem 
było utworzenie sieci lokalnych 
punktów informacji turystycznej 
powstałej na bazie istniejącej in-
frastruktury turystycznej, gastro-
nomicznej, noclegowej. 

- Od lipca 2020 roku kiedy spo-
tkaliśmy się na pierwszym, robo-
czym spotkaniu dotyczącym pro-
jektu współpracy SLIT zmieniło 
się bardzo wiele. Dzięki entuzja-
zmowi uczestników tego spotka-
nia wiedzieliśmy, że uruchomie-
nie takich punktów informacji 
turystycznej na obszarze LGD ma 
sens. Zaprosiliśmy do współpracy 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Tygiel Doliny Bugu, 
które ma niemałe doświadczenie 
w  tworzeniu takich punktów, by 
móc czerpać z  ich wiedzy i  do-
świadczenia - mówi Jolanta Pę-
gowska Prezes Zarządu Lokalnej 
Grupy Działania „PRYM”.

 W dniu 7 kwietnia 2021 roku 
podpisana została umowa z  Sa-
morządem Województwa Pod-
laskiego na realizację projektu 
współpracy pn. „Sieć Lokalnej 
Informacji Turystycznej” współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziała-
nia 19.3 „Przygotowanie i realiza-
cja działań w zakresie współpracy 
z lokalną grupą działania” objęte-

Cudze chwalicie swego nie znacie 
Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej

Trwa finansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
wojewódzki program profilaktyki  
i wczesnego wykrywania nowo-
tworów jelita grubego, z bezpłat-
nymi badaniami kolonoskopowy-
mi, którymi obejmujemy blisko 
2 tysiące osób. Badania realizuje 
Wojewódzkie Wielospecjalistycz-
ne Centrum Onkologii i Trauma-
tologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zapraszamy do uczestniczenia 
w programie wszystkich miesz-
kańców powiatów: kutnowskiego, 
opoczyńskiego, pajęczańskiego, 
poddębickiego, tomaszowskiego, 
radomszczańskiego, skierniewic-
kiego i miasta Skierniewice

Kto może uczestniczyć w Pro-
gramie profilaktyki raka jelita 
grubego?
- osoby w wieku od 50 do 65 roku 
życia niezależnie od wywiadu ro-
dzinnego,
- osoby w wieku 40 – 49 lat, które 
mają krewnego pierwszego stop-
nia, u którego rozpoznano raka 
jelita grubego,
- osoby w wieku 25-49 lat, z ro-

dziny z zespołem Lyncha. W tej 
grupie osób konieczne jest po-
twierdzenie rozpoznania przy-
należności do rodziny z FAP  z 
poradni genetycznej.

W ramach badania pacjent/
pacjentka otrzyma:
- dojazd na i z badania lub zwrot 
kosztów dojazdu;
- bezpłatny środek do oczyszcze-
nia jelita;
- znieczulenie do badania;
- usunięcie pojedynczych poli-
pów wielkości do 10 mm stwier-
dzonych podczas badania;
- zlecenie badań histopatologicz-
nych pobranych wycinków

Jak można zarejestrować się 
na badania?

Osobiście lub telefonicznie  
od poniedziałku do piątku;

Biuro projektu – wejście od 
ul. Pabianickiej 62 pokój 983 w 
godz. 8.00 – 15.00; tel. 42 / 689 
59 03. Rejestracja Mammogra-
fia/Endoskopia - wejście od ul. 
Paderewskiego 4, w godz. 8.00 – 
17.00; tel. 42 / 689 56 90 lub 42 / 
689 56 91 

Zbadaj się! Rak wcześnie zdiagnozowany jest uleczalny 

go Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

-Od tego czasu, mimo pan-
demii udało nam się przeszkolić 
osoby odpowiedzialne za prowa-
dzenie punktów SLIT na terenie 
LGD, przygotować szereg mate-
riałów chociażby tablice infor-
macyjne, mapę z  punkami SLIT 
i  SMAKU WSI. We współpracy 
z  Polską Izbą Turystyki Oddział 
w  Łodzi stworzyliśmy  trasy tu-
rystyczne: dla seniorów, bogac-
two regionu, aktywnie i  zdrowo 
a także trasę rodzinną. Wiedzieli-
śmy, że nasz obszar ma ogromny 
potencjał turystyczny, ale nie my-
śleliśmy, że aż taki, co oczywiście 
cieszy ogromnie- dodaje Jolanta 
Pęgowska.  

Materiały trafiły do 19 punk-
tów zlokalizowanych w  gminach 
należących do LGD „PRYM”. 

- Przewodniki zostały wyda-
ne w  formacie kieszonkowym, 
każdy zawiera mapę oraz krótkie 
opisy atrakcji. Najważniejsze jest 
jednak to, że w  każdym prze-
wodniku znajdują się aż cztery 
trasy turystyczne by dać naszym 
mieszkańcom i turystom jak naj-
większą możliwość wyboru. Na 
mapie, którą zamieściliśmy na 
łamach gazety, znajdziecie lo-
kalizację punktów SLIT. W  tych 
punkach dostępne są dla Was 
bezpłatne przewodniki, a  nasi 
„SLITOWCY” chętnie odpowie-
dzą na wszelkie pytania i wątpli-

wości- przekonuje Prezes LGD 
„PRYM”.

 Cyfrowe wersje przewodników, 
map oraz opisy atrakcji są dostęp-
ne na stronie www.smakwsi.pl/slit 
 i co najważniejsze są one czytelne 
również na smartfonach.

- Projekt ten kosztował nas wie-
le wysiłku, ale jesteśmy dumni, że 
udało nam się stworzyć produkt 
turystyczny z  prawdziwego zda-
rzenia. Chciałabym podziękować 

wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w  realizację tego 
projektu, bo bez nich zwyczajnie 
nie udało by się urzeczywistnić 
naszych planów. Wiedziałam, że 
na obszarze LGD „PRYM” mamy 
sporo do zaoferowania, ale dopiero 
praca nad przewodnikami poka-
zała, że jesteśmy bogaci w atrakcje 
dostosowane do poszczególnych 
grup odbiorców i potrzeb. Wiemy 
też, że to dopiero początek przy-

gody i sukcesywnie będziemy roz-
wijać naszą SLITową mapę o  ko-
lejne punkty, atrakcje, które będą 
tworzyć markę rozpoznawalną nie 
tylko w  województwie, ale w  ca-
łej Polsce, dzięki czemu przemysł 
turystyczny na naszym obszarze 
prawdziwie rozkwitnie- zapew-
nia Jolanta Pęgowska Prezes Za-
rządu Lokalnej Grupy Działania 
„PRYM”.

Ewelina Madejska
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PRYM” w rozumieniu przepisów 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

jest Lokalną Grupą Działania dla gmin:

Aleksandrów Łódzki – Dalików – Konstantynów Łódzki – Lutomiersk – Parzęczew – 
Świnice Warckie - Uniejów - 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 2014-2020.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pismo lokalne. Adres redakcji: 95-045
Parzęczew, ul. Ozorkowska 3,

e-mail: dorzeczy@gmail.com, telefon: 42 235 33 96
ISSN: 2080-1122; nakład 7000 sztuk
Redaktor naczelny: Tomasz Barszcz

Skład komputerowy, przygotowanie do druku: Pragmatic Media
Wydawca: Lokalna Grupa Działania „PRYM”, 95-045 Parzęczew, ul. Ozorkowska 3


