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Lutomiersk odzyskał prawa miejskie
Szukamy nowych „smaczków”
Dyrektor o wielkim sercu
Na pomoc Ukrainie
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Poznaj stypendystów Fundacji PRYM

Anna Fabjanowska

Anna Fabjanowska jest absolwentką Szkoły Podstawowej
w Parzęczewie. Niezwykle utalentowana, podwójna finalistka
Konkursów
Przedmiotowych
organizowanych przez Łódzkie Kuratorium Oświaty z języka polskiego oraz matematyki.
W Ani drzemie artystyczna dusza, czego wyrazem jest ukończenie z bardzo dobrymi wynikami Niepublicznej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina oraz udział w kole
teatralnym przy Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie.
Gdzie obecnie się uczysz?
Obecnie uczęszczam do
I LO im. Stefana Żeromskiego
w Ozorkowie.
Jak oceniasz nową szkołę?
Bardzo podoba mi się w nowej szkole. Panuje tu przyjazna
atmosfera. Szkoła bierze udział
w wielu projektach m.in. międzynarodowy projekt Erasmus+
oraz projekt organizowany
przez Politechnikę Łódzką „Informatyka bez granic”. Na terenie szkoły działa szkolny klub
wolontariatu. Moja klasa jest
bardzo zgrana i dobrze się dogadujemy.
Odnosisz sukcesy z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, a to nie łatwa sztuka. Czy
któryś z nich jest Twoim ulubionym?
Preferuję przedmioty ścisłe
od humanistycznych, dlate-

go uczęszczam do klasy politechniczno-medycznej. Moim
ulubionym przedmiotem jest
matematyka. Uczenie się języków obcych sprawia mi również
przyjemność.
Jak wygląda Twój dzień?
Mój dzień jest bardzo intensywny. Zaczyna się on wczesną
pobudką, potem dojeżdżam do
szkoły, gdzie spędzam większość dnia. Po szkole wychodzę
ze znajomymi lub biorę udział
w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego. Po powrocie do domu odrabiam lekcje.
W moim czasie wolnym gram
na pianinie i w ten sposób się
relaksuję.
Czy drugi raz zgłosiłabyś
się do Lokalnego Funduszu
Stypendialnego? Czy taka pomoc jest potrzebna młodym
ludziom?
Jeżeli miałaby, taką możliwość, z cała pewnością zgłosiłabym się ponownie. Uważam, że
Lokalny Fundusz Stypendialny
daje więcej możliwości młodym
ludziom. Pomaga im w osiągnięciu wyznaczonych celów,
w rozwinięciu skrzydeł, dlatego
uważam, że taka pomoc jest bardzo potrzebna.
Jak zachęciłabyś innych do
wzmożonej pracy?
Moim zdaniem, zachętą do
wzmożonej pracy może być wyznaczenie sobie małych i konkretnych celów, nieprzekracza-

jących naszych możliwości, do
których będziemy cały czas dążyli. Uważam, ze stawianie sobie
celów jest najlepszym rodzajem
motywacji. Lecz sama motywacja to jest jeszcze za mało, potrzebny ponadto jest upór, pasja
i wytrwałość.
Ukończyłaś szkołę muzyczną. Czy muzyka jest dla Ciebie
ważna?
Muzyka jest bardzo ważą częścią mojego życia. Towarzyszy
mi od małego. Grać na pianinie
uczę się od najmłodszych lat.
Nigdy nie sądziłam, że tak bardzo to pokocham.
Jakiej muzyki słuchasz na co
dzień?
To, jakiej muzyki słucham zależy od mojego nastroju, ale najczęściej jest to muzyka współczesna.
Lubisz występować przed
publicznością?
Pomimo, że jest to stresujące,
występowanie sprawia mi wielką przyjemność.
Jakie uczucia towarzyszą Ci
na chwilę przed występem?
Przeważnie jest to stres, ale
również odrobina ekscytacji.
Czy masz jakiś sposób na radzenie sobie ze stresem przed
ważnymi występami?
Staram się skupić na tym,
co mam robić. Próbuję nie myśleć o zebranej widowni, tylko
o moim występie.
Gdybyś mogła wybrać film,

czy książka, to co by to było?
Podaj tytuł.
Nie jest to łatwe pytanie,
dlatego wybrałabym książki
autorstwa Louisy May Alcott,
a w szczególności jej powieść
pt. „Małe kobietki” oraz adaptację filmową tej książki reżyserii
Grety Gewig pod tym samym
tytułem. Zakochałam się w tej
książce od pierwszych stron. Od
tej historii bije rodzinna atmosfera i główni bohaterowie wywołują we mnie taką sympatię,
że nie sposób było się oderwać
od lektury. Każdy rozdział miał
w sobie coś wyjątkowego. Film
również skradł moje serce.
Jakie cechy według Ciebie
ma osoba która odnosi sukces?
Taka osoba powinna się odznaczać wytrwałością, ambicją
i pewnością siebie. Musi umieć
wyznacz realne cele i do nich
dążyć. Swoje błędy powinna
traktować jako lekcję na przyszłość, a nie jako porażkę.
Wymień swoje wady.
Trudno jest mi przyjąć krytykę, nie zawsze potrafię słuchać
rad dorosłych i uczyć się na błędach innych.
Wymień swoje zalety.
Stawiam sobie małe cele
i dążę do ich realizacji. Jestem
pracowita i wytrwała w działaniu.
Co Cię denerwuje?
Irytuję się, gdy coś mi nie wychodzi.

Wolność to … (dokończ tę
myśl)
Możliwość
podejmowania
swoich wyborów, gdy nikt nam
nie narzuca własnej woli. Kiedy
możemy sami o sobie decydować i rozwijać się w takim kierunku, jakim chcemy.
Bez czego/kogo nie możesz
żyć?
Bez mojej rodziny, przyjaciół
i pasji.
Na co Twoim zdaniem szkoda czasu?
Moim zdaniem szkoda czasu
na kłótnie i wszelkiego rodzaju
inne spory.
Gdybyś mogła zamieszkać
w dowolnym miejscu na Ziemi, gdzie by to było?
Myślę, że mogłaby być to Wenecja, ze względu na jej piękne,
malownicze widoki.
O jakim zawodzie marzyłaś
w dzieciństwie?
Było ich bardzo wiele, ale
chyba najbardziej marzyłam
o zostaniu nauczycielką.
Jakie jest twoje największe
marzenie?
Moim największym marzeniem jest podróżowanie, poznawanie nowych ludzi i odkrywanie świata.
W przyszłości…
Chciałabym być szczęśliwą
osobą, niezależnie od tego, co
uda mi się osiągnąć.
Ewelina Madejska
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Wkładka informacyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”
Drodzy,

Aleksandrów Łódzki – Dalików – Konstantynów Łódzki
Lutomiersk – Parzęczew – Pęczniew – Poddębice – Świnice Warckie
Uniejów – Wartkowice – Zgierz

Na pomoc Ukrainie
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” wystosowała apel
do ogólnopolskiej braci rybackiej, wędkarskiej, grup rybackich,
zarządu, beneficjentów RLGD
„Z Ikrą” i LGD „PRYM”, aby przekazywać dobre lub zużyte sieci
rybackie oraz ścinki materiałów,
z których powstały sieci kamuflujące dla ukraińskich żołnierzy.
Dodatkowo zbierano jedzenie,
opaski budowlane, środki opatrunkowe i wyposażenie dla walczących.
- Nie wiem jak mam dziękować
naszym wspaniałym darczyńcom
za tak ogromny odzew na naszą
prośbę. Nie sposób wymienić
wszystkie osoby, które przekazały
nam sieci rybackie, worki, baterie,
konserwy, apteczki. Zresztą nasi
darczyńcy prosili aby nie wymieniać ich z nazwiska, bo pomagali
z potrzeby serca, nie dla popular-

ności. Nie zbieraliśmy pieniędzy,
tylko te rzeczy, które umieszczone
były na liście, którą otrzymaliśmy
od przyjaciół z Warszawy. Nasze
magazyny wypełniły się w kilka
dni. Nawet o transport nie musieliśmy się martwić, bo Prezes
Stowarzyszenia Kreatywny Parzęczew zaoferował, że zawiezie
je w wyznaczone miejsce - mówi
Jolanta Pęgowska - Prezes Zarządu
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”.
Tak 5 i 6 marca dwa wypełnione po brzegi busy pojawiły się
u założycieli „Zbiórki dla Walczących o Kijów”.
- To największy transport jaki
do nas dotarł i ciągle jesteśmy
w szoku po tej dostawie, dziękujemy bardzo za ogromne wsparcie i takie ogromne serce - mówi
Krystyna Łaszniewska jedna
z koordynatorek zbiórki.

- Udało nam się kilkoma
transportami wszystkie zebrane dary przekazać żołnierzom w Kijowie - dodaje.
Zbiórka wciąż trwa, a lista rz
czy dostępna jest na stronie
www.zikra.org.pl
Rzeczy
można
dostarczyć na miejsce zbiórki po
uprzednim kontakcie z Natalią pod nr. tel. 884 911 412
lub Krystyną 668 509 002, a one
już wskażą konkretny adres
w Warszawie.
Możecie również dostarczyć je nam na adres ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew,
a my przetransportujemy wszystkie dary do Warszawy. W razie
pytań prosimy dzwonić pod nr.
tel. 730 145 015 do naszego Biura
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”.
Ewelina Madejska

zwracamy się do Was z ogromną prośbą. Każdy z nas wie, jak
obecnie wygląda sytuacja w Ukrainie. Nasza Rybacka Lokalna
Grupa Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie prosi o zaangażowanie braci rybackiej i wędkraskiej, nie tylko z naszego terenu, ale
także z całej Polski do pomocy Ukraińskim Żołnierzom, którzy
walczą o wolność i demokrację, nie tylko Ukrainy, ale i całej Europy. Otrzymaliśmy informację od naszej przyjaciółki Krystyny
Łaszniewskiej, która wraz z Natalią Kulikovą koordynują zbiórkę z Warszawy pod patronatem Kościoła Garnizonowego Św.
Apostołów Piotra i Pawła we Lwowie.
Bardzo prosimy o przekazanie zużytych lub nowych sieci rybackich i sieci zabezpieczających stawy i obiekty stawowe, które zostaną
wykorzystane do produkcji siatek maskujących dla Ukraińskich Żołnierzy w Kijowie. Najbardziej zależy nam na tym, aby były to sieci
sznurkowe, elastyczne i wytrzymałe. Prosimy o foliowanie siatek do
tonażu maksymalnie 100 kg. Do produkcji siatek maskujących potrzebne są również materiały w belkach lub ścinki krawieckie z materiałów syntetycznych: ortalion, podszewka poliestrowa, fizelina
(może być ogrodnicza) w kolorach ziemi: wszystkie odcienie brązu,
zieleni (poza jaskrawym), czarne, ciemne beże, szare, ciemne szare
oraz trytytki w każdym rozmiarze i kolorze.
Ponadto potrzebne są leki, środki opatrunkowe oraz rzeczy dla
walczących Ukraińskich Żołnierzy. Zbierane są konkretne rzeczy,
które trafiają w konkretne miejsca, tam gdzie są najbardziej potrzebne. Dzięki współpracy z Kościołem we Lwowie jest zapewniony
transport bezpośrednio do Kijowa.
Za okazaną pomoc z całego serca dziękujemy.
Chwała Ukrainie! Слава Україні!
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Historia zatacza krąg

Lutomiersk odzyskał prawa miejskie
1 stycznia 2022 roku Lutomiersk
uzyskał prawa miejskie, które zostały mu odebrane na skutek decyzji
cara w 1870 roku za pomoc w powstaniu styczniowym. Odsłonięcia
symbolicznych tablic na budynku
dotychczasowego Urzędu Gminy
dokonano zaraz po północy podczas nocy sylwestrowej. Czy nowe
tabliczki są zwiastunem nowych
możliwości rozwoju miasta? O korzyściach wynikających z nadania
praw miejskich Lutomierskowi
z burmistrzem Tadeuszem Borkowskim rozmawia Ewelina Madejska.
Przede wszystkim chciałam
serdecznie pogratulować burmistrzowi historycznego sukcesu.
Dzięki wspólnym wysiłkom Pana
i radnych udało się Wam przywrócić właściwy bieg historii, dzięki
czemu Lutomiersk znów stał się
miastem. Jak wyglądała droga do
uzyskania praw miejskich?
Bardzo dziękuje! Od wielu lat
Gmina Lutomiersk przygotowywała
się, aby móc wystąpić z wnioskiem
o przywrócenie praw miejskich
miejscowości Lutomiersk.
W 2020 roku przypadła 150.
rocznica utraty praw miejskich przez
Lutomiersk, w związku z czym,
uznaliśmy, iż jest to odpowiedni
moment do przeprowadzenia konsultacji społecznych i wystąpienia
z wnioskiem o ich odzyskanie.
Lutomiersk to miejscowość
intensywnie rozwijająca się o rosnącym znaczeniu gospodarczym,
dużym potencjale kulturalnym i turystycznym na mapie województwa
łódzkiego.
27 października 2020 roku Wójt
Gminy Lutomiersk – Tadeusz Borkowski wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy Lutomiersk – Tadeuszem Rychlikiem oraz radnymi
z okręgu wyborczego Lutomiersk:
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Wasilewskim, Radną Grażyną Paczkowską, Radnym
Marcinem Błażejewskim złożyli do
Rady Gminy Lutomiersk wniosek
w sprawie podjęcia działań na rzecz
odzyskania praw miejskich przez
miejscowość Lutomiersk.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła decyzję o wszczęciu procedury
odzyskania praw miejskich.
Pierwszym działaniem było podjęcie przez Radę Gminy Lutomiersk
w dniu 19 listopada 2020 r. dwóch
uchwał:
- Nr XXXI/232/20 - w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Lutomiersk statusu miasta (załącznik nr 2),
- Nr XXXI/233/20 - w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Lutomiersk statusu miasta
(załącznik nr 3).
W celu realizacji wyżej powołanej
uchwały Wójt Gminy Lutomiersk
dnia 17 grudnia 2020 r. wydał Za-

rządzenie Nr 281/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, wzoru
ankiety oraz składu zespołu konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lutomiersk dotyczących
nadania miejscowości Lutomiersk
statusu miasta (załącznik nr 4).
W dniu 22 grudnia 2020 r.
wójt gminy wydał obwieszczenie
o przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Gminy Lutomiersk
w sprawie nadania miejscowości
Lutomiersk statusu miasta. Obwieszczenie zostało przekazane
sołtysom i ogłoszone w sołectwach
oraz na stronie BIP Urzędu Gminy
Lutomiersk (załącznik nr 6).
Podczas konsultacji społecznych,
przeprowadzonych w 2021 roku,
mieszkańcy gminy opowiedzieli się
za przywróceniem praw.
Następnie wniosek na ręce wojewody łódzkiego złożył Wójt Gminy
Lutomiersk Tadeusz Borkowski.
Dokumenty trafiły do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Później czekaliśmy na pozytywne rozpatrzenie wniosku i udało się!
Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021
r., opublikowanym w Dzienniku
Ustaw, Lutomiersk dołączył do grona miast w powiecie pabianickim.
http://bip.lutomiersk.info/
p,129,nadanie-praw-miejskichmiejscowosci-lutomiersk
Śledząc fora internetowe poświęcone gminie Lutomiersk
można było odnieść wrażenie, że
mieszkańcy sceptycznie podchodzili do tego pomysłu obawiając
się wzrostu cen podatków, czy wymiany dokumentów, jednak konsultacje społeczne w tej sprawie
pokazały, że aż 65 proc. z 1446 wypowiadających się mieszkańców
Lutomierska poparło ubieganie się
o przywrócenie praw miejskich.
Jak udało się ich Panu przekonać?
Fora internetowe to tylko ułamek
społeczności lokalnej. Zdecydowana większość mieszkańców była
z za przywróceniem praw. Niejednokrotnie słyszeliśmy głosy mieszkańców, iż gmina powinna poczynić starania dotyczące odzyskania
praw miejskich. To właśnie opinia
lokalnej społeczności była głównym
czynnikiem mającym wpływ na
przywrócenie statusu miasta.
W trakcie przygotowywania się
do odzyskania praw miejskich, prowadziliśmy kampanię informacyjną
nt. korzyści związanych z przywróceniem praw, procedury postępowania, bogatej historii Lutomierska,
rysu historycznego. Rozdawaliśmy
ulotki informacyjne, publikowaliśmy w mediach społecznościowych
oraz w gazecie lokalnej artykuły
i ciekawostki z historii Lutomierska,
odpowiadaliśmy na liczne pytania
mieszkańców, a także rozwiewaliśmy wątpliwości, które pojawiały się

na bieżąco.
Efekt konsultacji społecznych był
dla nas niezmiernie ważny. To właśnie głos mieszkańców postanowił
o tym, iż staliśmy się świadkami nowej rzeczywistości.
Jakie możliwości i jakie korzyści wynikają z uzyskania praw
miejskich?
Uzyskanie praw miejskich dla
miejscowości Lutomiersk oznacza:
- większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów, którzy w pierwszej kolejności szukają terenów
miejskich ze względu na lepszy poziom infrastruktury i dostępności
pracowników,
- poprawę sytuacji na rynku pracy,
- rozwój terenów pod dalsze inwestycje,
- większy prestiż Lutomierska w regionie jak również wzrost znaczenia
całej gminy zarówno w skali lokalnej
jak i regionalne,
- większą dostępność do środków
z funduszy europejskich adresowanych zarówno dla miast, jak i obszarów wiejskich,
- rozwój pod względem urbanistycznym, zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
- łatwiejszą promocję walorów turystycznych,
- zwiększenie dynamiki rozwoju
Gminy Lutomiersk,
- większy potencjał administracyjny
i finansowy.
Mieszkańcy zyskają:
- szanse na dodatkowe źródła finansowania,
- szersze możliwości dla młodych
ludzi,
- nowe dotacje, przeznaczone na
rozwój miast,
- lepsze perspektywy dla mieszkańców,
- większy prestiż, Lutomiersk jest
kolejnym miastem w powiecie pabianickim, co zwiększy jego znaczenie w skali lokalnej (powiat) i regionalnej (województwo),
- podniesienie atrakcyjności miejscowości w oczach młodych ludzi,
którzy chcieliby się tu osiedlać, większa dostępność do środków pomocowych Unii Europejskiej, oprócz
programów dla wsi możliwe będzie
aplikowanie o środki dla miast np.
z programu „Rozwój Lokalny”, czy
„Partnerstwo Miast”,
- szansę na przyciągnięcie inwestorów, poprawa na rynku pracy,
- zwiększenie dynamiki rozwoju Lutomierska,
- łatwiejszą drogę do zawarcia porozumień partnerskich z miastami zagranicznymi (tzw. Miasta bliźniacze).
Jakie są pierwsze plany inwestycyjne miasta Lutomiersk?
Katalog spraw powierzonych do
wykonania gminie jest bardzo duży
i zróżnicowany, potrzeby mieszkańców, w zależności od miejsca zamieszkania, też są bardzo różne.
Obecnie największym wyzwa-

niem jest dla nas budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym
w miejscowości Wrząca, dla 200
dzieci, budowa kanalizacji oraz
oczyszczalni ścieków, a także powstanie posterunku policji w miejscowości Wrząca.
Lutomiersk jest bardzo atrakcyjnym historycznie miastem, należy do najstarszych miejscowości
dawnego województwa sieradzkiego. Czy myślał Pan o wykorzystaniu turystycznego potencjału
nie tylko Lutomierska ale i gminy?
Lutomiersk, w szczególności
dolina Neru, stanowiły zdaniem
archeologów jeden z najstarszych
ośrodków osadnictwa, nie tylko
na terenie współczesnego województwa łódzkiego, ale także na
całych ziemiach polskich, udokumentowany licznymi znaleziskami archeologicznymi.
Na terenie gminy Lutomiersk leży
szereg miejscowości posiadających
średniowieczne korzenie. Do najcenniejszych pamiątek przeszłości
oprócz eksponowanych dziś w muzeach cennych znalezisk archeologicznych oraz zabytków architektury
dawnej należy kościół w Mikołajewicach, pozostałości licznych zespołów
dworsko-parkowo-folwarcznych,
stare cmentarze rzymsko-katolickie,
ewangelickie, krzyże, kapliczki oraz
relikty dawnej, drewnianej zabudowy
mieszkalnej. Teraz, gdy Lutomiersk
jest miastem, planujemy wykorzystać
potencjał turystyczny jeszcze bardziej
niż dotychczas.
Czy miasto Lutomiersk ma
większe szansę na przyciągnięcie
nowych inwestorów? Dlaczego?
Zdecydowanie tak. Lutomiersk
to miejscowość z wielowiekową historią i tradycją. Atutem miejscowości są niepowtarzalne walory krajobrazowo-przyrodnicze. Do walorów
środowiska przyrodniczego zalicza
się m.in. rozległą dolinę rzeki Ner
wraz z systemem melioracji i rozległymi terenami łąk.
W ostatnich latach rozwinęła się
funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa. Walory środowiska naturalnego
oraz bliskie sąsiedztwo miasta Łódź

są głównymi czynnikami rozwoju
turystyki na terenie gminy. Charakter gminy zachęca ludzi do osiedlenia się na stałe oraz budowania
domów rekreacji indywidualnej na
jej terenie, oferując wysokiej jakości
środowisko życia i wypoczywania.
Tereny miejscowości Lutomiersk to
bogate w historię miejsca, zabytki
architektury, a także społeczność
dbająca o utrwalanie lokalnych tradycji i kultury.
Zmiana wsi w miasto ma jeden
konkretny i odczuwalny dla mieszkańców miejscowości wymiar. Ułatwia odrolnienie działki w celu przeznaczenia jej na cele prowadzonej
działalności gospodarczej czy przemysłowej. Inwestorzy chętniej lokują swoje przedsięwzięcia w miastach
niż wsiach.
Gmina Lutomiersk jest jedną
z niezwykle atrakcyjnych gmin na
terenie Lokalnej Grupy Działania
„PRYM” . Czy jej walory przekładają się na liczbę nowych mieszkańców? Jaką ofertą może skusić
miasto Lutomiersk, by było ich
jeszcze więcej?
Gmina Lutomiersk to z pewnością miejsce wyjątkowe, pełne
malowniczych zakątków i terenów
do aktywnego wypoczynku. Dzięki
korzystnemu położeniu, bliskości
dużych aglomeracji i szlaków komunikacyjnych, stwarza dogodne warunki inwestowania i budzi
zainteresowanie przedsiębiorców.
Walory krajobrazowe, turystyka,
bogata oferta oświatowa, kulturalna
i sportowa, dynamicznie rozwijająca
się infrastruktura zachęcają do poznania naszej gminy, a być może do
odnalezienia tutaj miejsca na ziemi.
W ostatnich latach w Gminie Lutomiersk nastąpił znaczny
wzrost liczby ludności, zarówno
w przypadku miasta, jak i całej gminy. Od 2000 roku liczba
mieszkańców Lutomierska wzrosła o około 12 %.
Liczba ludności gminy, według
stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
wynosiła 8.551 osób. Gmina Lutomiersk to idealne miejsce do zamieszkania.
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Ogromne straty
po wichurach
W cieniu wojny na Ukrainie
mieszkańcy gminy Parzęczew
mierzą się z własnymi problemami spowodowanymi silnymi
wichurami, które przeszły nad
naszą gminą w połowie lutego.
Przyczyniły się one do ogromnych strat materialnych. Zniszczone zostały budynki, samochody i drzewa. Uszkodzony został
budynek Szkoły Podstawowej
w Chociszewie – zerwana została
warstwa ocieplenia dachu na sali
gimnastycznej. Ogrom zniszczeń
spowodował, że wiele wsi przez
blisko tydzień pozostawało bez
prądu. Strażacy z gminnych jednostek OSP przez wiele dni usuwali powalone drzewa, oraz linie

telefoniczne i energetyczne. Pomagali również mieszkańcom zabezpieczać uszkodzone budynki.
Najbardziej ucierpiały wsie
Różyce, Sulimy, Mrożewice
i Chociszew. W Urzędzie Gminy
powołana została specjalna komisja do szacowania strat i ustalania szkód powstałych w wyniku
wystąpienia zdarzeń losowych.
Zadaniem pracowników było jak
najszybsze spisanie powstałych
strat i sporządzenie protokołów
w celu przesłania ich do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego, aby można było
jak najszybciej uruchomić pomoc
finansową dla mieszkańców.

25 lutego został złożony
wniosek do Wojewody Łódzkiego o wypłatę odszkodowań
dla tych mieszkańców, u których szkody oszacowane zostały
powyżej 5 %. Łącznie jest to 60
budynków gospodarczych oraz
8 budynków mieszkalnych. Skala zniszczeń jakie powstały jest
ogromna, nienotowana dotąd
w naszej gminie. W zależności
od wysokości środków przyznanych przez Wojewodę, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Parzęczewie będzie wypłacał
odszkodowania dla mieszkańców w formie zasiłków celowych.
Marta Gmerek
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Biblioteka promuje sztukę
Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie realizuje projekt, dzięki któremu w naszej
przestrzeni publicznej już niebawem pojawi się kolejna instalacja artystyczna. Będzie to
rzeźba – fontanna, która stanie
na zrewitalizowanym Placu Kościuszki. Nie ma wątpliwości, że
dzieła sztuki i różnego rodzaju
projekty w przestrzeniach publicznych są potrzebne. Dzięki
nim zwiększa się atrakcyjność
konkretnego miejsca, staje się
ono ciekawsze i bardziej różnorodne. Co więcej, tego typu
działania są najbardziej podstawowym narzędziem tworzenia chęci obcowania ze sztuką.
Umieszczając elementy sztuki
w przestrzeni publicznej sprawimy, że zagości ona w naszym
codziennym życiu. Takie działania z pewnością wzmacniają

poczucie tożsamości lokalnej.
Każde dzieło ma jakiś przekaz,
staje się niecodziennym narzędziem komunikacji i sprawia,
że miejsce w którym się znajduje staje się unikalne i rozpoznawalne.
Autorką dzieła, które stanie
na parzęczewskim rynku jest
Małgorzata Chodakowska –
pochodząca z Łodzi artystka,
na stałe mieszkająca w Dreźnie, gdzie tworzy i wspólnie
z mężem prowadzi winnicę.
Od wielu lat związana również
Poddębicami, gdzie wspólnie
z mamą i bratem prowadzi znaną w okolicy pierogarnię.
Swoją edukację rozpoczęła
w łódzkim liceum plastycznym,
natomiast studia rozpoczęła
na wydziale rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie,
pod opieką prof. Jana Kucza.

Od 1988 roku kontynuowała
je na Akademii Sztuk Pięknych
w Wiedniu. Ukończyła studia
w pracowni prof. Bruno Gironkoli, uzyskując dyplom z nagrodą mistrzowską.
Tworzy przepiękne fontanny,
w których woda odgrywa kluczową rolę w całej konstrukcji.
– „ I tak jak nie sposób wyobrazić sobie naszego świata
bez jezior, rzek i strumieni, tak
każdy, kto zobaczył rzeźby-fontanny Małgorzaty Chodakowskiej, nie wyobraża sobie, by
przestały cieszyć oczy tańcem
kropel i uszy szmerem płynącej
wody” – tak o rzeźbach artystki
pisze Dawid R. Wiktorski .
Wystawy jej prac miały miejsce w miastach na całym świecie, m.in. w Wiedniu, Tokio,
Dreźnie, Berlinie, Wrocławiu,
czy Łodzi. Do tej pory jej rzeź-

by najczęściej trafiały do prywatnych nabywców, aczkolwiek
można je też zobaczyć w przestrzeniach miejskich, poruszają
serca w Europie i w Azji.
– „Pięć moich rzeźb można
spotkać w Dreźnie w miejscach
publicznych, gdzie każdy może
się przy nich zatrzymać. Jestem
z tego powodu bardzo szczęśliwa… Chciałabym, żeby zdobiły też przestrzeń innych miast,
szczególnie polskich” – mówi
Pani Małgorzata.
Dzięki pozyskaniu przez parzęczewską bibliotekę dofinansowania od Rybackiej Lokalnej
Grupy Działania „Z Ikrą” pierw-

sza taka fontanna w Polsce stanie właśnie w Parzęczewie. Jest
to dla nas ogromny zaszczyt,
że Pani Małgorzata wyraziła
chęć współpracy z nami, i że
mieszkańcy naszej gminy już
niebawem będą mogli cieszyć
oczy tak pięknym dziełem sztuki. Jaka to będzie fontanna, co
będzie przedstawiała dowiecie się Państwo już niebawem.
Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z twórczością Pani
Małgorzaty Chodakowskiej na
jej stronie internetowej www.
skulptur-chodakowska.de
Marta Gmerek
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V Zjazd Powiatowy ZOSPRP
15 stycznia w Parzęczewie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu.
W czasie obrad podsumowano
działalność zarządu oraz jednostek OSP z terenu powiatu zgierskiego za okres od 2016 do 2020
roku.
W obradach, oprócz druhów
OSP - delegatów na Zjazd Powiatowy – uczestniczyli zaproszeni
goście, wśród których znaleźli
się przedstawiciele najwyższych
władz Państwowej Straży Pożarnej: nadbryg. Krzysztof Hejduk –
Zastępca Komendanta Głównego
PSP, st. bryg. Grzegorz Janowski
- Łódzki Komendant Wojewódzki
PSP w Łodzi, st. bryg. Paweł Malinowski – Komendant Powiatowy
PSP w Zgierzu oraz jego zastępca
– bryg. Adam Antczak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP Tadeusz Karcz.
W Zjeździe uczestniczyli również:
Dyrektor Biura Poselskiego Posła
na Sejm RP Marka Matuszewskiego – Aleksandra Jaborska,
Wiceprzewodniczący
Sejmiku
Województwa Łódzkiego – Zbigniew Linkowski, samorządowcy,
dowódcy Jednostek Ratowniczo
Gaśniczych w Zgierzu, Ozorkowie
i Strykowie, a także osoby współpracujące oraz wspierające działalność Z OSP RP w Zgierzu.
Obradom przewodniczył dh
Waldemar Mrulewicz. Prezes Andrzej Ruciński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu
Oddziału Powiatowego Z OSP RP
w Zgierzu na przestrzeni ostatnich 5 lat, w ciągu których dokonano modernizacji wielu remiz,
doposażono jednostki w nowe
samochody ratowniczo-gaśnicze,
a także sprzęt przeciwpożarowy
i ratowniczy, narzędzia hydrauliczne, sprzęt ochrony dróg oddechowych i wyposażenie osobiste
ratowników. Strażacy–ochotnicy
powiatu zgierskiego tysiące razy
interweniowali, wspierając w akcjach Państwową Staż Pożarną.
Podczas Zjazdu dokonano
wyboru władz Związku na nową
kadencję. Prezesem zarządu wybrany został ponownie dh Andrzej
Ruciński, ponadto w składzie prezydium pozostali Wiceprezesi – dh
Bogdan Jarota – Starosta Zgierski,

dh Ryszard Nowakowski – Wójt
Gminy Parzęczew. Do grona Wiceprezesów dołączył dh Marian
Jóźwiak z OSP Jastrzębie Górne.
Nowymi członkami prezydium
zostali Adam Antczak – zastępca
Komendanta Powiatowego PSP
w Zgierzu i Marek Perek z OSP
Kiełmina. Nowym Sekretarzem
została druhna Wioleta Głowacka
z OSP Biała - jednocześnie Wójt
Gminy Zgierz, a na nowego Skarbnika wybrano druha Jarosława Kasprowicza z OSP Ozorków.
Kolejnym punktem obrad był
wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Łodzi i przedstawicieli do zarządu. Delegatami
na zjazd wybrani zostali druhowie:
Ryszard Nowakowski, Marian Jóźwiak oraz Jarosław Kasprowicz.
Przedstawicielem do Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Łodzi został Prezes Andrzej
Ruciński, który zakończył obrady
zapewniając zebranych o kontynuacji działań zmierzających do
doskonalenia i doposażenia jednostek OSP na terenie powiatu
zgierskiego oraz dziękując wszystkim za uczestnictwo w obradach.
Marta Gmerek
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Pomagamy Ukrainie
Od blisko miesiąca trwa wojna
w Ukrainie, a Polacy szturmem
ruszyli z bezinteresowną pomocą
dla Ukraińców. W ciągu kilkudziesięciu godzin tysiące osób zaczęły zbierać dary, pakować paczki, organizować transport i nocleg
dla ukraińskich uchodźców. To
ostatnie bardzo często oznacza
przyjęcie potrzebujących naszej
pomocy osób do swoich domów.
Tak też się dzieje na terenie gminy Parzęczew. U naszych mieszkańców przebywa obecnie ok. 80
obywateli Ukrainy.
Mieszkańcy, którzy przyjmują
do siebie uchodźców powinny
zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy. Ułatwi to zorganizowanie
dla tych osób pomocy, opieki
społecznej, zdrowotnej, edukacji
i wyżywienia dla dzieci.
Z ramienia gminy pomocą
uchodźcom z Ukrainy koordynuje Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego przy współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Parzęczewie oraz
Referatem Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy w Parzęczewie.
Podajemy numery kontaktowe,
pod które należy zgłaszać informację o przyjmowanych pod
swój dach uchodźcach: GZZK
w Parzęczewie - Krzysztof Ka-

wecki, tel. 503-140-413, 42 71860-95 wew. 125, Referat Spraw
Obywatelskich, tel. 42 718-6081, 42 718-60-95 wew. 112.
Na terenie gminy przygotowywane są również miejsca
zbiorowego
zakwaterowania
w przypadku, gdyby do gminy
trafiła jednocześnie większa ilość
obywateli Ukrainy.
16 marca do Parzęczewa dotarł z Irlandii transport darów
dla ukraińskich uchodźców.
Zbiórkę zorganizował
pochodzący z naszej gminy Michał Nowak, jego żona Oksana oraz przyjaciele - Kinga
i Paweł Orkisz oraz Ania i David
McIvor. Ogrom pracy i zaangażowania w zorganizowanie takiej
akcji naprawdę robi wrażenie
i jest godny naśladowania.
TIR, który przyjechał do Parzęczewa był jednym z trzech,
które wyruszyły do Polski. Każdy wypełniony po brzegi darami zebranymi przez Michała
i jego przyjaciół. 15 ton żywności, leków, kosmetyków, środków higienicznych i odzieży trafi
do osób, które uciekają z ogarniętej wojną Ukrainy i szukają
u nas schronienia.
W rozpakowywaniu darów
pomagali uczniowie i pracow-

nicy Szkoły Podstawowej w Parzęczewie, strażacy z OSP Parzęczew, pracownicy Zakładu
Gospodarki Komunalnej oraz
mieszkańcy Parzęczewa. Wielkim zaangażowaniem i chęcią
pomocy wykazali się uczniowie,
którzy 15 ton darów przenieśli do pomieszczeń szkolnych
w niecałą godzinę.
Marta Gmerek
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Szukamy nowych „smaczków”
Ogłaszamy nabór na II edycję
Certyfikacji „SMAK WSI przetrwał w naszych produktach”.
- Pierwsza edycja jest naszym
ogromnym sukcesem. Zgłosiło
się do nas wielu chętnych, a spośród nich wyłoniono 26 usług,
produktów i wydarzeń, które decyzją kapituły zostały nagrodzone certyfikatami świadczącymi
o ich najwyższej jakości, związku
z regionem i tradycją. Dlatego
jesteśmy szczęśliwi, że możemy
ogłosić kolejny nabór wniosków
o przyznanie certyfikatu „SMAK
WSI przetrwał w naszych produktach”- mówi Jolanta Pęgowska, Prezes Zarządu Lokalnej
Grupy Działania „PRYM”.
- Chcemy stworzyć sieć najlepszych produktów, usług i wydarzeń, które staną się wizytówką naszego regionu. Będziemy
inwestować w ich promocję,
dystrybucję i wspólnie wspierać.
Już wkrótce pojawią się pierwsze efekty, bo marzy nam się aby
każdy, kto otrzyma certyfikat był
powiązany z marką, chociażby
po przez oznakowania na produktach, sklepach, restauracjach,
autach. Żeby było wiadomo, że to
ludzie zrzeszeni w marce SMAK
WSI wiodą prym na terenie województwa łódzkiego - dodaje.
Aby uzyskać certyfikat trzeba
było spełnić szereg wymogów.
Przede wszystkim firma, produkt czy wydarzenie musi znajdować się na terenie jednej z 11 gmin:
Aleksandrowa Łódzkiego, Dalikowa, Konstantynowa Łódzkiego,
Lutomierska, Parzęczewa, Pęczniewa, Poddębic, Świnic Warckich, Uniejowa, Wartkowic czy
Zgierza.
Musi charakteryzować się
wysoką jakością użytych surowców, materiałów i samego wykonania oraz wysoką jakością organizacji, obsługi oraz współpracy

z kontrahentami i z klientami.
Wykorzystywać zasoby (gospodarcze, społeczne, przyrodnicze, historyczne, kulturowe) obszaru LSR LGD „PRYM” i RLGD
„Z Ikrą”, wzmacniać poczucie tożsamości społeczności lokalnej, pomagać w zachowaniu dziedzictwa
kulturowego regionu oraz posiadać
cechy wyróżniające je z uwagi
na ich unikatowość, oryginalność,
rozpoznawalność, innowacyjność.
Być w ciągłej sprzedaży zarówno
w przypadku produktów i usług
oraz być ogólnie dostępne. Wydarzenia wytypowane do certyfikacji powinny być ogólnodostępne,
niekomercyjne i cykliczne. Każde
z produktów, usług czy wydarzeń
powinno być wytwarzane, realizowane i promowane w zgodzie
z zasadą „przyjazny dla środowiska”. Musi spełniać wymogi jakościowe i normy bezpieczeństwa,
obowiązujące dla danej grupy
towarów lub usług, w świetle
aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
- Kogo szukamy? Przede
wszystkim ludzi z pasją, którzy
wiedzą, co robią i w to wierzą. Na
stronie www.smakwsi.pl znajdziecie wnioski oraz regulamin certyfikacji. Możecie także zapoznać
się z pełną listą certyfikowanych
produktów, usług i wydarzeńdodaje Agnieszka Kwiatkowska,
przewodnicząca Kapituły Certyfikacji Marki Lokalnej.
Informacja na temat zakończenia naboru pojawi się odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Smaku Wsi.
Wszelkie informacje o zasadach certyfikacji uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej www.smakwsi.pl oraz od
poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 pod numerem telefonu
664 450 260.
Ewelina Madejska
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Dyrektor o wielkim sercu
Andrzej Zielonka to długoletni dyrektor Zespołu Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
oraz Prezes Stowarzyszenia Mamy
Wielkie Serce, którego zaangażowanie, kreatywność i miłość do swoich podopiecznych docenić muszą
wszyscy, którzy choć przez chwilę

zacji, to chyba nie był wówczas
zbyt popularny kierunek?
Od najmłodszych lat byłem
aktywnym człowiekiem, przybocznym w drużynie harcerskiej
w szkole podstawowej, potem
w szkole średniej drużynowym
i komendantem Szczepu ZHP.
Podejmowałem się różnych za-

mieli do czynienia z tym niezwykle
charyzmatycznym człowiekiem.
Od 1992 roku pełni Pan
funkcję Dyrektora najpierw
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Juliana
Tuwima w Stemplewie przekształconego w styczniu 2017r
w Zespół Placówek Edukacyjno
- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Często
nauczyciele i dyrektorzy borykają się z tzw. wypaleniem zawodowym, czy w Pana przypadku
miało ono kiedykolwiek miejsce?
Mam to szczęście, że do pracy
przychodzę z przyjemnością. Kocham to, co robię, lubię ludzi, praca w Stemplewie daje mi ogromną
satysfakcję i spełnienie zawodowe.
O wypaleniu nie ma mowy, co
nie oznacza, że czasami nie czuję się zmęczony. Przez lata pracy
w Stemplewie, bo od 1984 roku,
nauczyłem się odpoczywać szybko i skutecznie. Lubię wyjeżdżać
w góry, nad morze czy Mazury.
Kontakt z przyrodą, zmiana otoczenia i spotkania z przyjaciółmi
w całej Polsce skutecznie pozwalają mi ładować akumulatory.
Wróćmy na chwilę do czasów
młodości, dlaczego zdecydował
się Pan wówczas na studia pedagogiczne w zakresie resocjali-

dań np. przez kilka lat byłem
przewodniczącym Rady Młodzieżowej Internatu. Ciekawiła
mnie praca z młodzieżą i dawała
już wtedy ogromne zadowolenie.
Mówi się, że ludzie rodzą się aktywni i z zacięciem społeczników
- pewnie coś z tego mam i ja.
Studia pedagogiczne wybrałem
świadomie.
Nie każdy potrafi pracować
z osobami, mam tu na myśli
dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, chorobami, niedostoswanymi społecznie. Jakie
według Pana powinna mieć cechy osoba, która pracuje z taką
grupą osób. Czego Pan szuka
u swoich wychowawców?
Do takiej pracy potrzebne
jest serce i dobre przygotowanie
pedagogiczne. Potrzeba dużo
chęci i zaangażowania w sprawy
dzieci. Nauczyciel musi być wyrozumiały wobec specyficznych,
często niepożądanych zachowań
uczniów
niepełnosprawnych.
Potrzebna jest miłość do dziecka, a obok niej dobroć, uczuciowość i wrażliwość. Miłość musi
być konsekwentna i wymagająca,
daleka od pobłażliwości. W niej
zawiera się dobroć okazywana
dziecku. Umiejętność sprawnego
i otwartego komunikowania się

z dzieckiem. Empatia, elastyczność, otwartość na wiedzę. Pewnie długo by można wymieniać…
Myślę, że człowiek przede wszystkim powinien kochać to, co robi.
Ja, gdybym męczył się w pracy,
albo nie był z niej zadowolony,
zrezygnowałbym.
Dzięki Panu i Stowarzyszeniu
Mamy Wielkie Serce podopieczni ZPEWiRu mają zapewnione
bardzo dobre warunki naukowe
i bytowe. Staracie się pozyskiwać środki na wszelkiego rodzaju terapie, urządzenia medyczne, zajęcia dodatkowe. Z jakich
programów pomocowych korzystacie? Czy są jeszcze rzeczy,
których według Pana brakuje
w ośrodku?
To prawda. Od 2001 roku staramy się z Zarządem i Członkami
Stowarzyszenia wspierać dzieci
w Stemplewie. Realizujemy projekty z RCPS, PCPR, MEN, PFRON,
WFOŚiGW o charakterze edukacyjnym, zajęcia rehabilitacyjne dla
dzieci, wyjazdy na kolonie, organizujemy liczne imprezy np. Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich
Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie dla 500 uczestników corocznie
w maju. Doposażamy placówkę
w sprzęt komputerowy, nowoczesne multimedia do prowadzenia
zajęć, wyposażamy pracownie
i wiele innych. W grudniu 2021
roku zakupiliśmy dla dzieci wannę
do hydromasażu za 63 tys. zł, dając
tym samym szansę na kontynuację
zajęć rehabilitacyjnych w wodzie
na długie lata. W moim odczuciu
w placówce brakuje funduszy na
gruntowne remonty i modernizacje oraz na budowę nowoczesnej
oczyszczalni ścieków.
Czy przenosi się emocje
związane z pracą w ośrodku do
domu? Jak można sobie radzić
z takimi emocjami? Czy nauczyciele mają jakąś pomoc?
Praca jest ważną częścią naszego życia. O udanym życiu można
mówić wtedy, gdy utrzymujemy
cały nasz świat w równowadze.
Każdy z pracowników musi znaleźć swój sposób na równowagę ,
dla jednych to uprawianie ogródka, dla innych sport, turystyka,
jazda na rowerze, pływanie, gra
w szachy czy nauka języka obcego
albo spędzanie czasu z przyjaciółmi, rodziną. Nauczyciele są bardzo dobrze wykształconą grupą,
z wieloma specjalizacjami, kursami, również z zakresu samorozwoju i radzenia sobie ze stresem. Myślę, że w większości przypadków
radzą sobie we własnym zakresie.
Jeśli czują, że problemy zaczynają
narastać, mogą udać się na wizytę
u psychologa, terapeuty, ewentualnie skorzystać za zgodą lekarza
z rocznego płatnego urlopu dla
poratowania zdrowia.
W 2020 roku Starostwo Powiatowe w Łęczycy chciało zli-

kwidować ZPEWiR ośrodek
z 40-letnią tradycją ze względu
na problemy budżetowe. Zrobił
Pan jednak ogromne wrażenie
na łódzkim Kuratorze Oświaty, który zablokował tę decyzję.
Jak Pan myśli co właściwie przekonało go, że ten ośrodek musi
istnieć?
Uważam, że lepiej do tej sytuacji nie wracać. Dyrekcja, kadra
placówki, rodzice, przyjaciele zrobili wszystko, co w ich mocy, aby
przekonać władze samorządowe,
iż placówka jest potrzebna i niezbędna. Cieszę się, że nasze argumenty zostały przyjęte. Dziękuję
wszystkim za wsparcie w tych
trudnych chwilach. Przedstawiliśmy z kadrą i przyjaciółmi placówki naszą przeszłość, teraźniejszość i wizję na przyszłość wraz
z planem naprawczym, który został przejęty przez Zarząd Powiatu Łęczyckiego. Szkolnictwo specjalne w Stemplewie to prawie 40
lat tradycji. Praca w Stemplewie
na rzecz dzieci specjalnej troski
jest dla nas powołaniem, spełnieniem i oddaniem dla drugiego,
potrzebującego człowieka. To tutaj wielu nauczycieli i wychowawców odkryło swoją pasję, jaką jest
nauczanie, wychowywanie i opieka. Niejednokrotnie bywa trudno, lecz ciężar pracy rekompensują nam uśmiechy dzieci i ich
zauważalne postępy w rozwoju
oraz wychowaniu. Dowodem
skuteczności naszych działań jest
wdzięczność i szacunek rodziców, którzy często utwierdzają
nas w przekonaniu, że podążamy we właściwym kierunku. Nie
da się ukryć, że nasza placówka
tętni życiem przez wszystkie lata
swojej bytności. Tu zawsze dużo
się dzieje, głowy kadry są ciągle
pełne pomysłów, a ręce - zapału
do pracy. Dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z UKFiS
w Warszawie, PFRON w Łodzi,
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, WFOŚiGW w Łodzi i Starostwa Powiatowego w Łęczycy,
a także ofiarnej i z serca płynącej
pracy społecznej pracowników
ZPEWiR w Stemplewie wybudowano i oddano do użytku
nowoczesną salę gimnastyczną
z zapleczem sanitarnym i gospodarczym, nowe skrzydło internatu
nadbudowane nad zapleczem sali
gimnastycznej, kolejne skrzydło
internatu, klasopracownie, wiatę
zewnętrzną, stajnie z zapleczem
do hipoterapii i wielu pomniejszych projektów.
W Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie uczą
się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym, z zespołem Downa,
z autyzmem i z niepełnosprawnością ruchową i innymi niepeł-

nosprawnościami,
zagrożone
niedostosowaniem społecznym.
Część dzieci i młodzieży uczących się w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym oraz
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii mieszka w internacie,
gdzie jest zapewniona 24-godzinna profesjonalna opieka. Dla wielu z nich internat staje się drugim
domem. Wychowawcy czuwają
nad nimi jak anioł stróż! Uczą ich
zaradności, samoobsługi, dbania o czystość i higienę, a także
zapewniają liczne, atrakcyjne zajęcia szkolne i pozaszkolne. Cały
zespół pracowników w Stemplewie wkłada ogrom serca w pracę
z wychowankami, często poświęcając swój wolny czas. Lista zajęć
pozalekcyjnych jest bardzo długa,
ponieważ jest zbiorem naszych
doświadczeń, zainteresowań
i umiejętności. Jesteśmy kadrą,
która zawsze chętnie podnosi
swoje kwalifikacje, gdyż naszym
priorytetem jest wszechstronny
rozwój naszych wychowanków.
Dzieci rozwijają swoje zainteresowania w prężnie działających
kołach, organizacjach i odnoszą
sukcesy. Biorą udział w licznych
projektach edukacyjnych, wyjeżdżają na ciekawe sponsorowane
wycieczki. Możemy pochwalić się
osiągnięciami na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Nie boimy
się wyzwań. Dzieci w szkole czują
się bezpiecznie. Chcemy tworzyć
rodzinną atmosferę, czego przykładem może być organizowana
Wielka Wigilia Integracyjna która dla wielu z naszych podopiecznych jest namiastką prawdziwych
świąt. Kładziemy nacisk na indywidualizację nauczania i wsparcie każdego ucznia. Nauczyciele
znają dzieci i rodziców, wiedzą,
z jakimi trudnościami się borykają, potrafią pomóc, poradzić,
rozwiązać problem.
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie to nie
tylko budynek, to społeczność,
którą współtworzą pracownicy,
uczniowie i ich rodzice. Klimat,
wrażliwość na potrzeby drugiego
człowieka, stabilność funkcjonowania, nieustanne doskonalenie
działań, dokładnie sprecyzowane cele to wartości, których nie
zastąpi nawet najlepiej wyposażony budynek. Nasza stemplewska społeczność jest silnie emocjonalnie związana ze „swoją”
szkołą. Placówka jest niezbędna
dla dzieci niepełnosprawnych,
dzieci specjalnej troski, tym bardziej, że jest to placówka z dobrą
bazą dydaktyczną, rehabilitacyjną, placem zabaw, siłownią na
powietrzu, pięknym zielonym
terenem, a przede wszystkim
odpowiedzialną,
dynamiczną,
specjalistyczną i dobrze wykształconą kadrą. Obecnie placówka
po realizacji planu naprawczego
bilansuje się finansowo, co oznacza, że subwencja oświatowa
przekazywana przez MEiN pokrywa w całości koszty utrzyma-
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nia. Likwidacja placówki została
zażegnana, a pomysły na dalszy
jej rozwój już powstają w mojej
głowie oczywiście przy udziale
kadry, rodziców i niezawodnych
przyjaciół.
Dzięki Pana niezwykłemu
zaangażowaniu oraz pomysłowości uruchomiono Centrum
Kształcenia Zawodowego? W jakim celu powstało?
Centrum Kształcenia Zawodowego w Stemplewie uruchomiono
1 września 2021 r. i zostało włączone do ZPEWiR w Stemplewie.
Dzięki temu mogliśmy rozszerzyć działalność placówki m.in.
o prowadzenie kwalifikacyjnych
kursów zawodowych w różnych
zawodach. Obecnie prowadzimy
kurs dla rolników i kucharzy, a na
przyszły rok otworzyliśmy nabór
na zawodowe kursy kwalifikacyjne dla rolnika, technika rolnika,
kucharza, cukiernika, elektryka
wraz z uprawnieniami SEP, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Z roku na rok rozszerzacie
ofertę CKZ o kolejne kursy zawodowe. Do kogo są skierowane
i jakie uprawnienia zawodowe
można nabyć?
KKZ czyli Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych finansowana
z subwencji oświatowej, czyli bezpłatna dla uczestników. To sposób na zdobycie nowego zawodu,
uzupełnienie wykształcenia, doskonalenie umiejętności, wsparcie
rozwoju kariery zawodowej dla
osób, które już wyszły ze szkoły,
są pełnoletnie, pracują. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych ma na celu również
zwiększenie szans na znalezienie
pracy, zmianę pracy, awans lub
utrzymanie zatrudnienia.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
prowadzony jest według podstawy programowej i programu nauczania dla wybranych zawodów.
Treści nauczania przedmiotów
zawodowych, liczba godzin, egzaminy zawodowe są takie same,
jak w szkole branżowej I stopnia
(w dawnym nazewnictwie: w szkole zawodowej), tyle że organizacja
zajęć na kursie zdecydowanie
bardziej sprzyja potrzebom osób
dorosłych, pracujących, dlatego

też zajęcia odbywają się popołudniami lub w weekendy. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych
może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła
18 lat, bez względu na posiadane
wykształcenie. Uczestnik kursu po
jego zakończeniu zdaje egzamin
państwowy organizowany przez
nas z ramienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku otrzymuje świadectwo potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie, co daje
i prawo do wykonywania zawodu
w zakresie posiadanej kwalifikacji.
Gdy uczestnik zda wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym
zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie, tytuł
zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu.
Czy ma Pan kolejne pomysły
jak jeszcze można rozwinąć Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych
w Stemplewie?
Pomysły rodzą się podczas rozmów z kadrą stemplewską. Ostatnim pomysłem było założenie
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stemplewie, które powstało
1 września 2021 r., i zostało włączone do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Utworzenie
schroniska wiąże się z takimi naszymi ideami, jak upowszechnianie
wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych formy turystyki. W Gminie Świnice Warckie jak
dotąd nie funkcjonuje tego typu
placówka. Schronisko otrzymuje subwencję oświatową na swoją
działalność, co umożliwia zapewnienie dzieciom i młodzieży tanich
miejsc noclegowych. Utworzenie
schroniska w Stemplewie pozwala
lepiej wykorzystać bazę ZPEWIR.
Schronisko dysponuje 20 miejscami całorocznymi i 80 miejscami
w okresie ferii zimowych i letnich.
Placówka w Stemplewie położona
jest na obrzeżach Powiatu Łęczyckiego, ok. 8 km od Uniejowa, 25
km Łęczycy, Kłodawy, Poddębic,
35 km od Turku i tyleż samo od
Koła. Położenie placówki jest jej
dużym atutem, przestrzeń, boiska
i wiele terenów zielonych, bliskość
lasu sprawiają, że miejsce to jest

bardzo przyjazne dla przebywających tu dzieci. W placówce zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy,
psycholog, pedagog, logopeda oraz
inni specjaliści, a także kadra administracyjna i obsługowa, która
jest w stanie obsłużyć schronisko.
Dysponujemy odpowiednim zapleczem, kuchnią, stołówką, mini
pralnią, salą gimnastyczną, salami
do rehabilitacji, mikrobusami przystosowanymi do przewozu osób

niepełnosprawnych, możliwością
korzystania z jazdy konnej i hipoterapii.
Mam jeszcze kilka pomysłów
na przyszłość, ale nie chcę jeszcze zdradzać planów. W grudniu 2021 r. wygrałem konkurs
na kolejne 5 lat dyrektorowania
w Stemplewie, więc wierzę, że
wszystkie plany uda mi się zrealizować. W Stemplewie jest fantastyczny zespół ludzi, w których

drzemie ogromy potencjał. Mocno w nich wierzę, jak również
w to, że dane mi będzie rozwijać
placówkę przez kolejne lata.
„Wierzę iż wszystkie nasze
marzenia mogą się spełnić jeśli
mamy odwagę do nich dążyć …”
Dziękuję. Pozdrawiam i zapraszam do Stemplewa. Andrzej
Zielonka.
Ewelina Madejska
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Z miłości do rolnictwa
Paweł Leszczyński to Członek Zarządu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „ Z IKRĄ”,
właściciel 90 ha gospodarstwa, rolnik, ichtiolog, a także nauczyciel, który od ponad
roku uczy teorii i praktyki
w zakresie rolnictwa w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Stemplewie.
Pawle, jak to się stało, że
właściciel dużego gospodarstwa został nauczycielem?
Pewnego razu zadzwonił do
mnie dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych
w Stemplewie Andrzej Zielonka i opowiedział o pomyśle
utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego, że będzie
uruchomiony kurs rolniczy, że
widziałby mnie w roli nauczyciela. Wiedział, że mam wyższe
wykształcenie rolnicze zdobyte
na ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Nie zastanawiałem się długo, uważam, że
dzięki mojej codziennej pracy
w gospodarstwie jestem w stanie przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną moim słuchaczom.
Czym się zajmujesz w gospodarstwie?
U mnie jest to produkcja roślinna, z niewielka ilością warzyw na wczesny rynek. Prowadzę także działalność leśną.
Jesteś z wykształcenia rolnikiem, ale także ichtiologiem?
Ryby to Twoja pasja?
Zdecydowanie. W Katedrze Rybactwa Śródlądowego
u prof. Mastyńskiego broniłem
pracy magisterskiej o chowie
suma. Wszelkie informacje do
pracy zbierałem podczas praktyk w gospodarstwie rybackim
w Gosławicach, nawet pracowałem tam przez pewien czas.
Niestety, ze względu na ukształtowanie naturalnego terenu nie
ma szans żebym miał u siebie
stawy rybackie z prawdziwego
zdarzenia, ale zależało mi na
tym, żeby chociaż hobbystycznie ta woda i ryby w jakimś
procencie znalazły się moim
gospodarstwie, posiadam 1 ha
pod lustrem wody.
Czy na kursie rolniczym
też przemycasz ichtiologiczną
wiedzę?
Tak, staram się chociaż pobieżnie poruszyć ten temat
podczas zajęć i co jest dla mnie
miłym zaskoczeniem, wzbudza
on duże zainteresowanie wśród
słuchaczy, jest zawsze wiele pytań dotyczących chowu i produkcji ryb.
Czego jeszcze Twoi Słuchacze
nauczą się na kursie rolniczym?
Otrzymają niezbędną wiedzę
i nabędą uprawnienia rolnicze.
Jeżeli chodzi o wiedzę praktyczną, to praktyki mogą odbyć we

własnych gospodarstwach lub
rodziców jak i w moim gospodarstwie. Uczą się wszystkiego
od podstaw, od uprawy pola,
dobierania metod i środków
ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji
ochrony roślin, ustalania dawek
nawozowych, czyszczenia i przygotowania nasion do siewu, obsługi
środków technicznych
stosowanych w rolnictwie, rozpoznawania chorób i szkodników roślin, chorób zwierząt, zasady utrzymania łąk i pastwisk,
prowadzenia sprzedaży zwierząt
i produktów rolnych, ustalania
dawek pokarmowych dla zwierząt gospodarskich, tworzenia
biznesplanu, działalności rolniczej, korzystanie z nowych technologii rolniczych, zasad dobrej
praktyki rolniczej.
Dla kogo jest taki kurs?
Dla osób, które chcą nabyć
wykształcenie w zawodzie rolnika, a także dla tych, którzy
kształcą się w innym zawodzie,
ale wiedzą, że przejmą ziemię
np. po rodzicach i potrzebują
nabyć uprawnień rolniczych.
Najważniejsze jest jednak to, że
kurs ten jest bezpłatny, trwa 1,52 lata i kończy się egzaminami.
Daje podwaliny do prowadzenia
produkcji rolniczej.
Jakie uprawnienia otrzymuje osoba, która kończy kurs
rolniczy w CKZ?
Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych
umożliwia m.in. nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa
rolnego, uzyskanie dopłat oraz
dotacji, uzupełnianie wykształcenie wymaganego w programie
Młody Rolnik. Po zdaniu egzaminu Okręgowej Komisji Edukacyjnej (teoretycznego i praktycznego) otrzymuje się świadectwo
/ dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie rolnika.
Czy uważasz, że ustawa dotycząca obrotu ziemią, która
umożliwia jej zakup czy sprzedaż tylko rolnikom jest trafioną ustawą?
Myślę, że to bardzo dobry pomysł ponieważ jest bardzo dużo
„pseudo - rolników”, którzy kupują 1 ha ziemi i prowadzą działalność pozarolniczą, a opłacają
KRUS żeby być zwolnionym
z opłat zusowskich. Niektórzy
kupują ziemię tylko po to, by
później podzielić ją na działki
budowlane i sprzedać. Natomiast takich rolników, którzy
zajmują się rolnictwem i utrzymują się z niego jest niewielu.
Ustawa ograniczyła to wykorzystywanie, a ziemia trafia do
rąk osób, które faktycznie powinny ją mieć. Poza tym w ministerstwie mówi się, że zostaną
wprowadzone zmiany i osoby,
które posiadają ziemię, ale nie
mają wykształcenia rolniczego

nie będą mogły korzystać z dopłat unijnych.
A nie uważasz, że powinna
być dostosowana do klasyfikacji gruntów? Na V czy VI klasie
gleby raczej nie urośnie wiele,
a zmienić się tego raczej nie da.
Przede wszystkim zmiana klasyfikacji gruntu jest bardzo kosztownym zabiegiem i w gruncie
rzeczy nieopłacalnym. Jeżeli
chodzi o te najsłabsze klasy, to
są grunty przeznaczone pod
zalesianie, a na takie działania
również można pozyskać unijne
dotacje. Później ten drzewostan
jest do wykorzystania dla właściciela. Można też sadzić krzewy
owocowe np. porzeczki, aronie,
które także są dotowane. Nawet
są dofinansowania do łąk bogatych w botanikę czy ze względu
na rzadko występujące ptactwo
na danym terenie. Jest wiele takich programów i nawet jeśli
mamy ziemie które się nie nadają
na dużą, intensywną produkcję,
może mieć zastosowanie właśnie
w taki sposób.
Dla kogo według Ciebie jest
zatem praca na roli?
Trzeba mieć pasję, predyspozycje i przede wszystkim lubić
to. U niektórych z naszych kursantów zauważamy, że chcą się
aż wgryźć w to co mówimy, nie
boją się ubrudzić podczas praktyk. Trzeba mieć przede wszystkim zaplecze, bo znikąd zacząć
jest bardzo trudno. Nie spotkałem się dotąd z osobą, która
rzuciłaby swoje dotychczasowe
życie, kupiła ziemię i zaczęła
profesjonalnie zajmować się rolnictwem.
Czy rolnictwo jest dochodowe?
To pytanie rzeka, przy tych
cenach paliwa, produktów do
produkcji nawozów itp., to jest
jeszcze opłacalne, ale jeśli ceny
będą wzrastać to może być ciężko. Jeszcze duże gospodarstwo

może negocjować ceny zakupu.
Dla małych gospodarstw szansą
na przetrwanie w tym trudnym
czasie są dofinansowania dla
małych rolników.
Wróćmy jeszcze na chwilę
do rybactwa, które zdaje się
być mało popularną gałęzią
rolnictwa, jak myślisz czym to
może być spowodowane?
Przede wszystkim nie ma odpowiednich szkół. Jest jedyne
w Polsce technikum rybackie
w Sierakowie, które powinniśmy wspierać na wszelkie sposoby oraz jedyna uczelnia Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
w Olsztynie. Jest to też trudna
praca i potrzeba do niej specjalistycznej i szerokiej wiedzy,
o wodzie, o rybach, o procesach
rozmnażania, związana z wylęgiem, odchowem, żywieniem
różnych gatunków ryb. Choć
jest to ciężki i wymagający ka-

wałek chleba to wbrew pozorom
również opłacalny.
Twoja małżonka również
wykłada rolnictwo w Centrum
Kształcenia Zawodowego. Czy
zdarza się Wam rozmawiać
o kursie w domu?
Oczywiście, często rozmawiamy o szkole, pytaniach kursantów i ich spostrzeżeniach,
a także o wiedzy, którą posiadają, niekiedy jest ona zaskakująco
profesjonalna.
Cały swój wolny czas poświęcasz nauce w szkole i pracy w gospodarstwie. Zdarza Ci
się odpoczywać?
Zdarza się, że poświęcamy na
odpoczynek jakiś tydzień w wakacje i w ferie. Zabieramy wtedy
nasze dzieci i podróżujemy do
ciekawych miejsc w Polsce, aby
naładować baterie do dalszej
pracy.
Ewelina Madejska
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O Siedlątkowie i parafii... w depresji
Siedlątków to z pewnością jedna najciekawszych miejscowości
leżących dziś nad Zbiornikiem Jeziorsko. Wieś mająca dziś charakter
rolniczo-letniskowy wyróżnia się
długą i bogatą historią oraz cennymi zabytkami. Ze względu na specyficzne położenie i wspomniane
zabytki jest licznie odwiedzana nie
tylko przez turystów. Ale... po kolei.
Najstarsza wzmianka o Siedlątkowie pojawia się w 1372 roku,
kiedy jej właścicielem był nieznany
nam bliżej Thliborianus. W księgach ziemskich sieradzkich, będących cennym źródłem informacji
o dawnej ziemi sieradzkiej, jeszcze
w końcu XIV stulecia pojawiają się
liczne wiadomości o mieszkańcach
Siedlątkowa – Stanisławie, Mirosławie, Mścigniewie i Michale. Wieś
była wówczas własnością rycerską,
wchodząc w skład dóbr Radliców
z Pęczniewa.
W 1. ćwierci XVI wieku Jan Łaski wspomina Siedlątków jako wieś
w parafii Pęczniew. Tutejsi kmiecie
oddawali dziesięcinę prepozytowi
w Uniejowie, a dziesięcina z folwarku należna była pęczniewskiemu
plebanowi. Stała już w Siedlątkowie
świeżo wzniesiona przez dziedziców kaplica św. Marka, mieszkał
przy niej kapelan. Rejestry poborowe wspominają szlachecki
Siedlątków w powiecie szadkowskim i województwie sieradzkim
– w 1552 roku było tu 6 osadników
i 11 łanów kmiecych.
Lektura dawnych dokumentów
przynosi sporą niespodziankę –
okazuje się bowiem, że w XV stuleciu Siedlątków... uzyskał prawa
miejskie. Kiedy dokładnie – tego
nie wiemy. Nie był jeszcze miastem w 1446 roku, ale już w 1472
roku czytamy, że Barbara Grabska po śmierci swego ojca i brata,
otrzymała rozległe dobra rozsiane
na ziemi sieradzkiej i Kujawach.
W skład tych dóbr – co wyraźnie
zaznaczono – weszła część miasta
Siedlątków.
Jest niemal pewne, że Siedlątków, położony z dala od uczęszczanych traktów handlowych, mimo
posiadania praw miejskich, nigdy
nie osiągnął rzeczywistej rangi
ośrodka miejskiego i dość szybko
– podobnie jak wiele podobnych
miejscowości w Polsce – prawa te
utracił.
W XVII wieku Siedlątków,
a także należące do dóbr Łyszkowice, Nerki i Wola Łyszkowska, były
własnością Ubyszów. W 1637 roku
Wojciech Ubysz oblatował wypis
z ksiąg grodzkich piotrkowskich,
zgodnie z którym rodziny Wolskich i Krzysztoporskich zrzekli się
praw do dóbr rodzinnych Siedlątków i Łyszkowice w powiecie szadkowskim.
Staraniem żony Wojciecha,
Elżbiety Ubyszowej w 1640 roku
w Siedlątkowie erygowano parafię
rzymsko-katolicką, w skład której
weszły również Nerki, Łyszkowice

i Wola Łyszkowska. Elżbietę, już
jako wdowę po Wojciechu mającą
zagwarantowane dożywocie m.in.
na wsi „Chetlątków” wspomniano
również w 1651 roku. Jednym z synów Wojciecha i Elżbiety był Marcin Ubysz (zm. 1692), rotmistrz
jazdy koronnej, żołnierz spod
Wiednia, podstoli kijowski i poseł
na sejmy.
Od 1677 roku właścicielami wsi
i okolicznych dóbr stali się Lisieccy,
a prawie 100 lat później (1775) Siedlątków liczył 16 dymów i był własnością Jana Jabłkowskiego (172792). Jego wnukiem był Adam
Bolesław Jabłkowski, powstaniec
styczniowy, który zginął w dniu 9
lutego 1863 roku pod Rudnikami
w walce z Kozakami. Liczący 26
lat Jabłkowski transportował wraz
z kilkoma towarzyszami żywność
dla powstańców, otoczony przez
rotę kozacką po uporczywej obronie popełnił samobójstwo, a jego
ciało kozacy porzucili przy drodze
do Rudnik - stoi dziś krzyż poświęcony jego pamięci. Pochowano go
w podziemiach siedlątkowskiej
świątyni, a w kruchcie wmurowano
tablicę jego pamięci.
I tu warto, a nawet należy poświęcić kilka zdań siedlątkowskiemu kościołowi św. Marka Ewangelisty, tym bardziej że sama świątynia
i tutejsza parafia są wyjątkowe nie
tylko w skali województwa.
Murowaną świątynię wzniesiono w latach 80 XVII stulecia z kamienia polnego i cegły, w miejscu
wcześniejszej drewnianej świątyni
ufundowanej przez wspominaną
wyżej rodzinę Ubyszów. Świątynia
posiada prostokątne prezbiterium,
w którym zwraca uwagę sklepienie
kolebkowo-krzyżowe ze skromną
dekoracją stiukową, nawę ze sklepieniem kolebkowym z lunetami
oraz zakrystię nakrytą stropem
płaskim.
W ołtarzu głównym znajduje się
kopia obrazu Matki Boskiej Siędlątkowskiej, jeden z dwóch późnorenesansowych ołtarzy bocznych
zdobią sceny z życia św. Izydora
– patrona rolników. Są tu również
stare krzyże procesyjne i rzeźba św.
Jana Nepomucena.
W latach siedemdziesiątych XX
wieku, w związku z budową Zbiornika Jeziorsko świątynia, która znalazłaby się poniżej planowanego
lustra wody, miała zostać rozebrana i przeniesiona w inne miejsce.
Ostatecznie jednak pozostawiono ją tam, gdzie stała od stuleci.
Teren kościelny otoczono wałem
zaporowym w kształcie podkowy
w taki sposób, że kościół znalazł się
w sztucznej depresji, około 50 metrów od korony wału.
Wspomniany wał otaczający
teren kościelny ma długość 620
metrów, szerokość 4 m i wysokość
10,5 m. Nadmiar wód gruntowych odprowadzany jest systemem
pomp i studni wprost do zbiornika
„Jeziorsko”.

Nowy proboszcz, ksiądz Grzegorz Czaja wyremontował kościół
zdobywając środki na jego renowację. Ksiądz Czaja, znawca historii
Siędlątkowa i świetny gawędziarz
chętnie oprowadza turystów po
siedlątkowskiej świątyni i sam żartobliwie przyznaje, że jest jedynym
proboszczem w Polsce, który nieustannie... żyje w depresji.
Tutejsza parafia jest dziś nie tylko najmniejszą w województwie
łódzkim, ale także w całej Polsce liczy bowiem około 150 wiernych.
Nie oznacza to jednak, że kościół
stoi pusty. Wręcz przeciwnie, co
roku odbywają się tu wyjątkowo liczne śluby i chrzty wiernych
mieszkających na co dzień daleko poza parafią, a malowniczo
położona świątynia jest chętnie
odwiedzana przez turystów wypoczywających nad zbiornikiem i stanowi jedną z największych atrakcji
w okolicy.
Kościół upodobali sobie również myśliwi zrzeszeni w sieradzkim okręgu Polskiego Związku
Łowieckiego, którzy obrali go na
swoje sanktuarium i do którego
rokrocznie pielgrzymują. Stąd liczne we wnętrzu świątyni trofea myśliwskie, a pobliżu obelisk św. Huberta, ufundowany w 80 rocznicę
powstania PZŁ.
Warto również wybrać się na
miejscowy cmentarz parafialny
z ciekawą kaplicą cmentarną, zobaczyć jeden z nielicznych w okolicy
wiatraków-koźlaków, w którym
zachowało się dawne wyposażenie, a także wybrać się na klif siedlątkowski. Przyjeżdżający do Siedlątkowa turyści mogą skorzystać
z noclegów w gospodarstwach
turystycznych i domkach kempingowych.
W 1871 roku zmarł w Pęczniewie kolejny dziedzic dóbr siedlątkowskich, Ludwik Jabłkowski
(1803-71) [23]. W 1886 roku w pożarze wsi spłonęło 12 domów i 23
budynki gospodarcze [24].
W latach 90 XIX wieku odnotowano Siedlątków jako wieś i fol-

wark nad rzeką Wartą, w gminie
Niemysłów i powiecie tureckim
oraz tutejszą parafię posiadającą
kościół murowany. We wsi było
21 domów, a wraz z wsiami Nerki,
Łyszkowice i kolonią Michałówka 513 mieszkańców.
Folwark i osada liczyły 7 domów i 91 mieszkańców. Folwark
ten, według danych z 1876 roku
miał rozległość 1152 mórg, w tym
545 mórg gruntów ornych i ogrodów, 227 - łąk, 131 - pastwisk, 14
- wody, 137 - lasu i 99 mórg nieużytków, a ponadto 5 budynków
murowanych i 17 drewnianych i las
nieurządzony. Stosowano tu płodozmian 8- i 13-polowy.
Według tego samego źródła „na
miejsce starego drewnianego kościoła, wzniesiono po 1683 roku
nowy murowany. W kościele tym
znajdował się obraz Matki Boskiej,
który wedle podania miał się objawić cudownie. W 1868 roku w jednym z czasopism wspomniano „...
Siedlątków, gdzie w tamecznym
murowanym kościele znajduje się
prześliczny obraz Matki Boskiej,
w wielkiem ołtarzu. Nie wiadomo
czyjego pędzla, znakomity, że oko
trudno od niego oderwać. Lud nazywa go cudownym i ze czcią mo-

dli się przed nim, inni zaś przypisują mu początek Rafaelowski. Takie
pochwały najlepiej za nim przemawiają. Pomimo jednak wysokich
i niezaprzeczonych tego obrazu zalet, pozwalam przecież sobie o tak
wysokim jego pochodzeniu wątpić,
gdyż zdaje mi się, że arcydzieło włoskiego mistrza nie mogłoby się tak
długo w podobnem ukryciu i niewiadomości publicznej znajdować.
Być może że to jest jaka znakomita
kopia. W każdym razie, warto aby
kto z naszych specyalistów metrykę
jego wydobył...”.
W 1912 roku wieś i kolonia po
byłym folwarku miały 478 mórg.
Były własnością cząstkowych właścicieli i uwłaszczonych włościan.
Spis powszechny z 1921 roku odnotował Siedlątków, wieś i kolonię
w gminie Niemysłów i powiecie
tureckim. Było w nich wówczas
odpowiednio 43 i 47 domów
mieszkalnych oraz 293 i 339 mieszkańców, wszyscy wyznania katolickiego i narodowości polskiej.
W 1928 roku decyzją Wojewody
Łódzkiego do rejestru Stowarzyszeń i Związków wciągnięto Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlątkowie.
Piotr Sölle

Siedlątków - Kościół św Marka Ewangelisty

Siedlątków - Obelisk mysliwski
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Odruch serca
24 lutego życie naszych
ukraińskich sąsiadów zmieniło się w koszmar. W sposób
nieuzasadniony Rosja zaatakowała Ukrainę, nie oszczędzając nikogo i niczego zamieniając piękny kraj w ogromne
gruzowisko. Kobiety, dzieci
i osoby starsze zaczęły szukać
schronienia i wsparcia w sąsiednich państwach. Polacy
po raz pierwszy od dłuższego
czasu zjednoczyli się by nieść
tak zmasowaną pomoc, jakiej
świat jeszcze nie widział. Organizują wszelkiego rodzaju zbiórki, pomagają w transporcie osób,
organizują pomoc uchodźcom,
żołnierzom. Przyjmują pod swój
dach tych, którzy uciekli przed
wojną, głodem i śmiercią, by
dać im choć namiastkę spokoju
i wytchnienia.
Czym innym jest pomoc materialna, czym innym też przyjęcie pod swój dach osób, które doświadczyły okropieństw
wojny lub uciekały przed nimi.
Na naszym obszarze jest wiele miejsc wyznaczonych przez
instytucje społeczne, urzędy
gmin, w których przyjmowani
się uchodźcy. Jednak pojawiają
się osoby, które podobnie jak
Pani Dominika Patyk, otworzyli
swoje domy dla Ukraińców.
- Kiedy podjęłaś decyzję, że
przyjmiesz do swojego domu
rodzinę z Ukrainy? Jak udało
Ci się przekonać domowników
do tej decyzji?
Pomysł przyjęcia pod nasz
dach obywateli Ukrainy szukających schronienia w Polsce
pojawił się dość spontanicznie.
Będąc w pracy rozmawiałam
z koleżankami i zastanawiałam
się, co na to powiedziałaby moja
rodzina. Kiedy wróciłam do

domu obgadałam sprawę z mężem, który też uznał za oczywiste, że w tej sytuacji trzeba pomóc.
W naszym domu mamy taki
„pokój do wynajęcia” na potrzeby sytuacji. Jakieś dwa lata
temu przyjęliśmy na dwa miesiące moją koleżankę, która
była w trudnej sytuacji, później
mieszkała u nas moja siostra,
bo szukała swojego miejsca.
A teraz mamy gości z Ukrainy.
W naszym domu to zupełnie
naturalne.
- Wielu ludzi boi się przyjąć nieznajomych do swojego
domu, a Ty nie miałaś żadnych
obaw?
W ogóle nie myślałam takimi kategoriami, że może nas
spotkać coś złego ze strony tych
ludzi. Myślałam raczej o tym, że
oni uciekają przed wojną, przed
zagrożeniem i trzeba im pomóc.
Nie można nikogo skreślać, oceniać zanim się go nie pozna.
Słyszałam różne rzeczy o obywatelach Ukrainy, że nadużywają alkoholu, że nie dbają o porządek. Ale czy wśród Polaków
nie ma pijaków i bałaganiarzy?
Uważam, że to bardzo krzywdzące. Poza tym nie jesteśmy
w stanie przewidzieć przyszłości. Może za jakiś czas (oby nie!)
my – Polacy będziemy uciekać
z naszego państwa, staniemy np.
na niemieckiej granicy i usłyszymy: nie możemy was przyjąć, bo kradniecie czy jesteście
awanturnikami.
U nas to był taki odruch serca, wtedy się nie kalkuluje. Wtedy się działa.
- Jak wyglądało wasze pierwsze spotkanie?
Od rana wiedziałam, że
o 16.00 będziemy mieć nowych

domowników. Wiedziałam, że
przyjadą dwie kobiety i małe
dziecko, nie wiedziałam nawet
czy chłopiec czy dziewczynka.
Nie wiedziałam, skąd uciekli,
przez co przeszli, czy uciekli tak
jak stali, czy mają jakieś bagaże.
Chciałam się na to przygotować
jakoś, ale nic mądrego nie przychodziło mi do głowy. Przygotowałam pokój, świeżą pościel,
kilka zabawek, coś do zjedzenia.
Po 16.00 kierowca przywiózł
dziewczyny. Wyszliśmy po nie
z mężem, przedstawiliśmy się,
pomogliśmy z bagażami, pokazaliśmy dom i… już. Od początku wszystko było normalne
i naturalne.
- Jesteś mamą dwójki dzieci.
Czy rozmawiałaś z nimi na temat wojny? Jak one odnalazły
się w tej sytuacji?
Oczywiście. Od 24 lutego
wszyscy żyli tematem wojny,
losami Ukraińców, niezrozumieniem wobec działań Rosji.
Telewizja emitowała na okrągło
co dzieje się w Ukrainie, więc byłoby to bardzo nieodpowiedzialne z naszej strony, gdybyśmy
zostawili dzieci z tym tematem
same, tym bardziej, że planowaliśmy przyjąć do naszego domu
uchodźców. Uważam, że trzeba
rozmawiać z dziećmi o wszystkim, tłumaczyć im co się dzieje,
wyjaśniać, uspokajać. Moje dzieci są bardzo wrażliwe. Wiedzą,
że trzeba pomagać słabszym,
potrzebującym, dlatego też w tej
sytuacji odnalazły się bardzo dobrze. Wcześniej angażowałam
ich w pomoc zwierzakom w potrzebie, tłumaczyłam dlaczego
wspieramy zbiórki na chore dzieci, często rozmawiałam na temat
osób bezdomnych. Co siejesz,
to zbierasz. Ja staram się zasiać
w moich dzieciach dobro, wrażliwość i empatię, nie da się zrobić
tego inaczej niż poprzez dawanie
właściwego przykładu.
- Jak wygląda teraz Wasza
codzienność?

Nasza codzienność jest zupełnie normalna. Ja z mężem
pracujemy, dzieciaki chodzą do
szkoły, Luba (najstarsza z naszych gościń) też ma za sobą
okres próbny w pracy, gdzie
bardzo jej się spodobało. Marija przebywa w domu z córeczką.
Gotujemy, sprzątamy, oglądamy
telewizję, wychodzimy na spacery, zakupy – wszystko wspólnie.
Moje dzieci pokochały ukraińskie potrawy, bawią się z małą
Filomeną, opowiadają o swoich
przygodach w szkole.
- Istnieje między Wami bariera językowa?
Luba dobrze mówi po polsku,
jeździła wcześniej sezonowo do
pracy do Zakopanego, więc dogadujemy się po polsku. Filomena uśmiecha się do każdego, jej
jest absolutnie wszystko jedno
w jakim języku się do niej mówi,
a Marija mówi tylko po ukraińsku, jednak dla chcącego nic
trudnego, korzystamy z translatora, trochę się domyślamy,
trochę na migi. Czasem tak się
nagadamy, że aż nas ręce bolą.
- W pomoc rodzinie, którą
przyjęłaś pod swój dach zaangażowało się wiele osób podarowując niezbędne rzeczy,
ubrania, akcesoria. Spodziewałaś się takiej reakcji wśród
znajomych?
Całkowicie mnie to zaskoczyło. Decydując się na przyjęcie uchodźców byliśmy gotowi
na poniesienie kosztów z tym
związanych. Jak rozeszła się informacja, ze dziewczyny do nas
przyjeżdżają ruszyła pomocowa
lawina: ubrania, akcesoria dla
dziecka, jedzenie, pampersy…
Dostaliśmy tyle rzeczy, często
od zupełnie nieznajomych osób,
że część z nich przekazałam na
inne zbiórki. Mamy pod naszym dachem tylko trzy osoby,
a darów było tyle, że spokojnie
moglibyśmy zabezpieczyć piętnaście. Niemniej jednak byłam
bardzo wzruszona i wdzięczna

i bardzo dziękuję za całe okazane wsparcie.
Chciałabym też zaznaczyć,
żeby pomagać mądrze, żeby rozkładać siły, bo sytuacja ciągle się
rozwija. Gdzieś czytałam bardzo
mądre spostrzeżenie, że to co
się dzieje, to nie sprint a maraton. Ważne, żeby się nie wypalić.
I jeszcze jedno, pamiętajmy, że
ludzie którzy do nas przyjeżdżają nie mieszkali w kraju zabitym
dechami, w drewnianym domku
krytym strzechą, nie polowali
na mamuty ani nic z tych rzeczy.
Niech dary im przekazywane
będą, takie z jakich sami chcielibyśmy korzystać.
- Czy Wasi goście poruszają
temat wojny na Ukrainie, czy
staracie się omijać ten temat?
Rozmawiamy o wojnie, analizujemy sytuację, wymieniamy
się wiadomościami (dziewczyny
przeglądają ukraińskie wiadomości, my polskie), ale nie jest
to temat dominujący. Wojna jest
przygnębiająca i dla nich i dla
nas, dlatego staramy się nie skupiać tylko na tym.
- Zastanawialiście się jak
długo potrzebna będzie Wasza
pomoc? Czy staracie się na razie o tym nie myśleć?
Będziemy pomagać tak długo
jak będzie potrzeba. Mieszkamy
w jednym domu, spędzamy razem sporo czasu, śmiejemy się
z tych samych żartów i ubolewamy nad losem tych samych
ludzi – stajemy się przyjaciółmi.
- Uważasz, że każdy może
przyjąć uchodźców pod swój
dach? Czu masz jakieś rady dla
takich osób?
To trudne pytanie. My przyjęliśmy dziewczyny, bo mamy
ku temu warunki, bo czuliśmy,
że tak trzeba. Nie każdy reaguje tak samo i nie każdy ma takie same możliwości. Jeden da
dach nad głową, drugi wpłaci na
zbiórkę a inny kupi ryż albo makaron i to też jest piękne.
Ewelina Madejska
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Negatywne skutki epidemii
Konferencja naukowa w Konstantynowie Łódzkim

W jaki sposób pandemia
„zadziałała” na psychikę dzieci i młodzieży? O jej wpływie
i konsekwencjach rozmawiano
17 marca na poświęconej wspomnianemu tematowi konferen-

cji naukowej, jaka odbyła się
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Konstantynowie Łódzkim.
Do udziału i podzielenia się
fachową wiedzą z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz

rodzicami organizatorzy, czyli
Konstantynowskie
Centrum
Pomocy Rodzinie oraz tamtejszy Urząd Miejski zaprosili psychiatrów, psychologów
i pedagogów. Skąd pomysł, by

zorganizować takie wydarzenie?
- Negatywne skutki epidemii
stanowią bardzo ważny problem społeczny, o dużej, wręcz
trudnej do oszacowania skali.
Alarmują o nim ci, którzy na co
dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Ale to, co dzieje się z naszymi pociechami obserwujemy
również my, rodzice. Dlatego,
zdając sobie oczywiście sprawę
z powagi wydarzeń na Ukrainie
i że wojna zepchnęła pandemię
na dalszy plan, stwierdziliśmy,
że chcemy i musimy o tym problemie rozmawiać - tłumaczy
Robert Jakubowski, burmistrz
Konstantynowa Łódzkiego.
Sześciu prelekcji, wśród nich
prof. Jacka Pyżalskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dużego autorytetu w tych dziedzinach),
zakończonych wspólną dyskusją ekspertów, wysłuchali
dyrektorzy szkół, nauczyciele
i – online – rodzice. Zagadnień, które zostały poruszone było mnóstwo, wśród nich
edukacja zdalna i jak pracować
w przypadku konieczności jej
powtórzenia, depresja, próby
samobójcze, problem samot-

ności i wyobcowania, różnego
rodzaju uzależnienia i ich skutki. Dyskutowano o roli technologii w życiu młodych ludzi,
ich wzajemnych relacjach oraz
tych z rodzicami i nauczycielami, problemach emocjonalnych
i sposobach ich rozwiązywania,
wpływie kondycji psychicznej
dorosłych na funkcjonowanie dzieci, znaczeniu rozmowy w rodzinie, w środowisku
szkolnym i społecznym oraz
możliwościach wsparcia.
Prelegenci dzielili się radami, wskazówkami, spostrzeżeniami i opiniami ze swojej
praktyki, które dla zgromadzonych w MOK gości, na co dzień
pracujących z dziećmi i młodzieżą, stanowiły podpowiedź,
jak postępować z uczniami,
w różnym wieku, a także na co
zwracać uwagę.
- Wysoka frekwencja pokazała duże zainteresowanie tym
problemem i i bardzo cieszymy się, że była możliwość, aby
wiele osób poszerzyło swoją
wiedzę na ten temat – dodaje
burmistrz.
UM w Konstantynowie
Łódzkim

Szkoły na terenach wiejskich do rozbudowy,
bo uczniów coraz więcej
Małe, kameralne wiejskie
szkoły zaczynają być już wspomnieniem w gminie Aleksandrów Łódzki. Nowoczesne
i dobrze wyposażone wiejskie
placówki, w niczym nie odbiegają od tych miejskich, a co za
tym idzie zaczynają po prostu
pękać w szwach. Po raz kolejny
stajemy przed decyzją ich rozbudowy Czeka to w najbliższym
czasie SP w Rudzie Bugaj i SP
w Bełdowie. Obie placówki są
bowiem przeładowane do granic możliwości.
– Zapis o koniecznej rozbudowie niektórych gminnych
szkół znalazł się w strategii rozwoju edukacji, którą opracowaliśmy w ubiegłym roku - mówi
Hanna Beda naczelnik wydziału
edukacji w UM. – Wskazaliśmy
na Szkołę Podstawową w Rudzie
Bugaj, ale już teraz w Bełdowie
pojawiają podwójne klasy i zaczyna brakować miejsca. – Bez
rozbudowy obie szkoły czeka
dwuzmianowość.
Specyfika wiejskich szkół jest
inna niż w mieście: dzieci nie
mogą kończyć zajęć o późnych
godzinach popołudniowych, a
tak by było w przypadku dwuzmianowości. Jesienią i zimą
ciemnio robi się już o godz.
16, więc trudno sobie wyobrazić dzieci wracające polami lub

wiejską drogą bez chodnika
o tej godzinie do domu. Niektóre muszą pokonać dużo dalszą
drogę niż dzieci w mieście.
Jak wskazują fachowcy od
oświaty - liczba uczniów w szkole w Bełdowie i Rudzie Bugaj
podwoi się w ciągu kilku lat.
W przyszłym roku szkolnym
obie placówki mają po dwie klasy pierwsze. Ruda Bugaj już ma
tzw. półzmianowość. Bełdów
czeka to samo od września.
W Rudzie Bugaj jest już 230
uczniów, a w Bełdowskiej podstawówce – trzystu trzydziestu.
Obie wymagają pilnej rozbudowy. Gmina stara się o dotacje z
Programu Inwestycji Strategicznych. Nie ma innego wyjścia, bo
koszt rozbudowy obu placówek
to 25 mln złotych.
– W ramach tego programu
złożyliśmy 5 wniosków, ale ten
na rozbudowę obu szkół jest
jednym z ważniejszych – mówi
Grzegorz Torzewski naczelnik
wydziału pozyskiwania funduszy unijnych UM. - W tym
wypadku wnioskujemy o kwotę ponad 21 mln złotych dofinasowania. Całkowita wartość
inwestycji sięgnie jednak 26
mln złotych. Mam nadzieję, że
pieniądze na te bardzo potrzebne, ważne i społecznie akceptowalne inwestycje zostaną nam

przyznane.
Obie szkoły zyskają w sumie
1300 metrów kwadratowych
nowej powierzchni. Każda ma
otrzymać do dyspozycji nowy,
2-piętrowy budynek, w którym
znaleźć się mają nowe sale lekcyjne, szatnie, świetlice, toalety czy tak jak w przypadku
Rudy Bugaj – sale terapeutyczne z prawdziwego zdarzenia
i windę. Bełdów otrzymałby
dodatkową stołówkę i miejsce
na nowy oddział przedszkolny.
Plany rozbudowy są naprawdę
imponujące. Na razie niestety,
tylko na papierze.
– Mamy obecnie 200 uczniów
w klasach 1-8 i 100 przedszkolaków. Są już dwie klasy drugie
i od września dojdą dwie pierwsze. W klasach jest coraz więcej
uczniów, ale musimy sobie jakoś radzić – mówi dyrektor SP
w Bełdowie.
W Rudzie Bugaj, która jest
szkołą integracyjną klasy powinny być mniejsze, ale z powodu wzrastającej liczby uczniów,
trzeba było zwiększyć klasy.
I tak nie obroniło to szkoły
przed półzmianowością.
– Marzymy też o stołówce
i świetlicy z prawdziwego zdarzenia, bo w tej chwili te dwie
funkcje spełnia jedno małe
pomieszczenie – mówi Julita

Osiecka dyrektor SP w Rudzie
Bugaj.
– Będziemy mieć wreszcie
szatnię i pracownie z prawdziwego zdarzenia. Poprawią się też
warunki pracy nauczycieli. Dzisiaj 30 nauczycieli gnieździ się
w niewielkim pokoiku, który był
wcześniej moim gabinetem, ale
z uwagi na nieco więcej miejsca
– dzisiaj jest pokojem nauczycielskim. Jestem zachwycona

projektem i trzymam kciuki,
żeby jak najszybciej doszło do
rozbudowy.
Rozstrzygniecie rządowego
konkursu ma nastąpić w ciągu
najbliższych 2-3 miesięcy. Jesienią mogłaby więc ruszyć rozbudowa, która poprawi warunki
pracy i nauki dzieci z gminy.
My też trzymamy kciuki, by tak
się stało.
(kbs)
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„...Wiatraka się nie buduje, nie wznosi się. Wiatrak zostaje powołany, bierze początek, albo przychodzi. Budować można dom, stodołę, oborę, to co stoi nieruchomo. Wiatrak porusza się, chodzi, pracuje, wydaje dźwięki, mówi, gra, muzykuje, zawodzi, niedomaga,
choruje, gniewa się, odpoczywa, śpi. Wiatrak żyje, czuje. Jest jak człowiek i tak jak nie ma takiego samego człowieka, tak nie ma takiego
samego wiatraka. Każdy wiatrak ma swój charakter jedyny i niepowtarzalny. Ojcem wiatraka jest cieśla i on zawsze potwierdza to
znakiem. Wiatrak odchodzi lub ginie, a tam gdzie pracował, pozostaje jego mogiła...”
Jan Święch, Tajemniczy świat wiatraków, Wrocław 2005

O wiatrakach w gminie Pęczniew
Zygmunt Gloger w „Encyklopedii Staropolskiej ilustrowanej”
(1900-03) twierdził, że wiatraki
przywędrowały do nas z zachodu,
lecz „kiedy to się stało nikt latami
nie określi”.
Jak pisze Adam Mikołajewski
na łamach świetniej strony internetowej poświęconej wiatrakom
(www.kurrcze.pl), współcześni
badacze są raczej zwolennikami
teorii o wschodnim pochodzeniu
młynów wietrznych.
Pierwsze wzmianki o istnieniu wiatraków na terenie współczesnej Polski pojawiają się już
w końcu XIII stulecia. W 1271
roku wydano zgodę na budowę
młynów poruszanych wodą lub
powietrzem opactwu w Białobokach (dziś część Trzebiatowa na
Pomorzu). Wtedy też zakon Cysterek ze Szczecina dostał zgodę
na budowę siedmiu młynów wodnych na ziemiach położonych pomiędzy klasztorem a wiatrakiem.
W 1396 roku konwent malborski
wydał zgodę na wzniesienie młyna wietrznego w Świętej Lipce.
Pierwszy wiatrak pod Krakowem
wzniesiono w 1714 roku.
W Siedlątkowie, wsi leżącej
w gminie Pęczniew, na niewielkim
wzgórzu będącym częścią trasy
doliny Warty, przy bocznej drodze, w sąsiedztwie jednego z gospodarstw znajduje się zabytkowy,
dziś dość mocno nadgryziony zębem czasu wiatrak-koźlak wzniesiony w 2 połowie XIX stulecia.
Siedlątkowski
wiatrak
to
przykład koźlaka. Koźlaki – jak
potocznie nazywano wiatraki
kozłowe - były najbardziej rozpowszechnionym rodzajem wiatraków na terenie Polski. Ich główną

cechą była nieruchoma podstawa (kozioł), w której osadzony
był masywny, nieruchomy słup
(sztember). Na sztembrze opierał
się budynek wiatraka, który można było obracać dookoła jego osi
dostosowując położenie śmigów
(czyli skrzydeł wiatraka) do kierunku wiatru.
Innymi typami wiatraków były
niespotykane na ziemi łódzkiej
holendry (tu budynek był nieruchomy, obracana była jedynie tzw.
czapa z mechanizmem przenoszącym napęd z wału skrzydłowego) oraz paltraki – wiatraki, które
obracano w całości, ale za pomocą rolek na stalowej szynie.
Pierwotnie siedlątkowski wiatrak ten stał na terenie Zduńskiej
Woli. W obecnym miejscu znalazł się w początkach XX wieku, najpewniej w roku 1902, za
sprawą miejscowego gospodarza
Graczyka, który w Siedlątkowie
był jego pierwszym właścicielem.
Później koźlak ten był w rękach
Leona i Janiny Rosińskich, a od
1931 roku Kazimiery Pokorskiej.
W 1938 roku właścicielem
koźlaka stał się Franciszek Stefaniak. W rękach tej rodziny - z wyjątkiem czasów II wojny światowej, kiedy Stefaniakowie musieli
opuścić gospodarstwo – wiatrak
ten znajduje się do dzisiaj.
Początkowo we wnętrzu koźlaka zainstalowano 2 pary kamieni francuskich. W latach 30 XX
wieku zastąpiono je parą walców
pochodzących z młyna w Poddębicach i parą kamieni śląskich.
Wiatrak z napędem wiatrowym
pracował do 1954 roku, później
zainstalowano tu używany silnik
elektryczny do napędu mlewni-

ków walcowych wyprodukowany
przez poddębicką Fabrykę Maszyn A. Drebert i S-ka.
W 1964 roku z siedlątkowskiego wiatraka zdjęto śmigi. Bliższe
dane co do okresu działania wiatraka z napędem elektrycznym
nie są znane, ale pracował jeszcze
w latach 80, a nawet 90 XX wieku.
Zdolność produkcyjna w szczytowym okresie sięgała 1,2 tony zboża na dobę.
W 1986 roku siedlątkowski
wiatrak-koźlak wpisano do rejestru zabytków województwa
łódzkiego. Korpus budowli jest
dziś wprawdzie w kiepskim stanie
technicznym, ale i tak - w porównaniu z innymi tego typu budowlami w okolicy - „trzyma się”
nieźle.
Wyposażenie wewnętrzne zachowało się niemal w całości i co
ciekawe – nadal istnieje możliwość jego uruchomienia. Od czasu do czasu sprawny do dziś napęd
elektryczny bywa uruchamiany.
Właściciele – na własne potrzeby
– mielą tu czasem kilka-kilkanaście kilogramów mąki, z której powstają domowe wypieki.
Istnieje możliwość zwiedzania
wiatraka, ale zamiar wejścia do
wnętrza i możliwość fotografowania należy każdorazowo uzgodnić
z mieszkającymi tuż obok właścicielami obiektu.
W okolicach Pęczniewa, z wielu istniejących tu niegdyś wiatraków, zachował się jeszcze jeden
drewniany wiatrak-koźlak, stojący w przysiółku Łęczyca w granicach wsi Zagórki, ale znajdujący
się w dużo gorszym stanie technicznym.
Ten drewniany wiatrak wznie-

Zagórki-Kolonia - Zrujnowany wiatrak-koźlak w Zagórkach (2021)

siony w XIX stuleciu na terenie
Zduńskiej Woli został przeniesiony do Zagórek ok. 1900 roku
i stanął na terenie jednego z tutejszych gospodarstw. Budowla była
pierwotnie kryta gontem (obec-

go. W sąsiedztwie wiatraka jeszcze niedawno odnaleźć można
było zużyte kamienie młyńskie.
Tak jak dawniej, również i dziś
zagórski wiatrak jest własnością
prywatną.
Nie ma natomiast niestety
już nawet pozostałości dawnego
koźlaka w Brodni, choć był... najmłodszy. Stanął w Brodni w 1947
roku, wzniósł go najpewniej Franciszek Bajerski, prawdopodobnie
w miejscu starszego wiatraka,
który spłonął pięć lat wcześniej.
Do budowy wiatraka wykorzystano elementu budowli, istniejącej
wcześniej w pobliskim Brzegu.
Według niepotwierdzonych źró-

Siedlątków - wiatrak-koźlak (2021)
nie blachą), we wnętrzu znajdowała się 1 para kamieni francuskich i żubrownik. Zdolność
przemiałowa wiatraka sięgała 1
tony zboża na dobę.
Wiatrak w Zagórkach działał
do 1960 roku. W międzyczasie
zamontowano w nim napęd elektryczny. W latach 70 XX wieku
posiadał jeszcze większą część
urządzeń. W połowie lat 80 XX
wieku został wpisany do rejestru
zabytków województwa łódzkie-

deł wiatrak ten działał tylko kilka-kilkanaście lat, po czym został
unieruchomiony i zaczął popadać
w ruinę.
Do niedawna można było
oglądać okazały dębowy kozioł,
stojący w polu za jednym z gospodarstw. Ta najtrwalsza część
koźlaków, stanowiąca dziś najczęściej ich ostatnią pozostałość,
zniknęła z krajobrazu Brodni kilka lat temu.
Piotr Sölle

Siedlątków - wnętrze wiatraka-koźlaka (2021)
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Szkolenie dla rolników
z terenu gminy Zgierz

Czy piekarzem
każdy zostać może?

Ekoschematy to nowe rozwiązanie dla rolników, do którego
wprowadzania zachęca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z uwagi na pojawiające się ze
strony rolników obawy Wioleta
Głowacka Wójt Gminy Zgierz oraz
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zaprosili
gospodarzy z terenu gminy Zgierz

Dzieci uczestniczące w warsztatach piekarniczych w piekarni
Naturex w Białej samodzielnie
zrobiły bułeczki, pączki i chałki. Najpierw poznawały tajniki
pracy piekarza i proces wyrabiania ciasta, a potem ochoczo
przystąpiły do pracy. Na końcu
oczywiście nastąpiła wyczekiwana degustacja. Wszystko wyszło

na bezpłatne szkolenie. Zainteresowani mogli dowiedzieć się jakie
zmiany faktycznie ich czekają.
– Mimo, iż zmiany zaproponowane przez Ministerstwo zaczną obowiązywać od 2023 roku
rolnicy powinni przygotować się
do nich już teraz, aby nie byli zaskoczeni w przyszłym roku podczas wypełniania wniosku o przy-

znanie płatności bezpośrednich
– powiedziała Anna Dąbrowska
Kierownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Zgierzu.
Wioleta Głowacka wójt gminy
dziękując rolnikom za przybycie
na szkolenie przedstawiła krótko
bieżące sprawy gminy oraz plany
inwestycyjne na ten rok.
[AT]

bardzo smaczne. Dzisiaj śmiało
mogą już pomóc robić mamom
i babciom domowe pączki.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
zorganizowało Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji z/s w Dzierżąznej,
a sfinansowała je Gmina Zgierz.

Umowa na wykonanie budynku pasywnego
Urzędu Gminy Wartkowice podpisana
28 lutego 2022 roku Gmina
Wartkowice podpisała umowę
z Ekoenergia Sp. z o.o. na wykonanie „Budynku pasywnego
Urzędu Gminy Wartkowice”.
Umowa obejmuje wykonanie
budynku
administracyjnego
charakteryzującego się bardzo
niskim zapotrzebowaniem na
energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Zakres robót obejmuje
również przyłącza do budynku, kanalizację deszczową ze
zbiornikiem retencyjnym, zagospodarowanie terenu: ciągi
komunikacyjne piesze i jezdne,
parkingi, elementy małej architektury, oświetlenie zewnętrzne, trawniki nasadzenia.
Budynek o powierzchni za-

budowy 934 m2 i powierzchni
użytkowej 1512 m2 zlokalizowany będzie przy ul. Targowej
w Wartkowicach na dz. nr 504.
Wartość całkowita robót wynosi 17 124 537,42 zł.
Na wykonanie inwestycji
gmina pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
w kwocie 5,6 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9,3 mln. Pozo-

stałą kwotę 2,2 mln zł Gmina
planuje sfinansować ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie
pomocy łączonej dotacji z pożyczką.
Zakończenie inwestycji przewidziano na sierpień 2023 roku.
Budynek realizowany jest
na potrzeby funkcjonowania
Urzędu Gminy Wartkowice,
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.
Piotr Sikora

Wkładka informacyjna jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania
„Koszty bieżące i aktywizacja”
objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014 - 2020

[AT]
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Gmina Uniejów #NaPomocUkrainie
Już blisko miesiąc mija od momentu kiedy rozpoczął się barbarzyński atak Rosji na niepodległą
Ukrainę. Ten szczególny czas postawił przed samorządami oraz
obywatelami Polski nowe wyzwanie
– pomoc naszym ukraińskim sąsiadom. Dzisiaj chcieliśmy podsumować działania, jakie od momentu
wybuchu wojny prowadzi w tym
zakresie Urząd Miasta w Uniejowie
oraz podziękować mieszkańcom
naszej gminy za ich niezwykłą postawę i ofiarność.
Zbiórka darów
W czwartek 10 marca wyruszył
z Uniejowa transport darów do
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
skąd trafi bezpośrednio na Ukrainę. Transport do magazynu województwa wyruszył za pomocą pośrednika – powiatu poddębickiego.
Do transportu trafiły m.in.: odzież,
żywność długoterminowa i środki
higieniczne.
Zbiórka na rzecz osób potrzebujących z Ukrainy zainicjowana
została 24 lutego przez Burmistrza
Uniejowa przy wsparciu miejscowej jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej. W kolejnych dniach do
zbiórki dołączyły się również placówki oświatowe. Już w pierwszych
godzinach funkcjonowania punktu
przekonaliśmy się, jak ogromna jest
hojność naszych mieszkańców. Zebrane dary trafiły do wspomnianego magazynu Wojewody Łódzkiego, oraz trzy razy bezpośrednio na
teren Ukrainy, w tym raz za pomocą
Fundacji Misja Medyczna. Produkty rozdysponowane zostały również
bezpośrednio wśród przebywających do Uniejowa potrzebujących
obywateli Ukrainy.
Otwarte serca i mieszkania
Konflikt zbrojny spowodo-

wał masową ucieczkę Ukraińców
z ogarniętych wojną terenów. To
postawiło przed nami kolejne
wyzwanie – znalezienie dla nich
miejsc pobytu. Na zorganizowanym w tym celu, specjalnym spotkaniu z przedsiębiorcami nieocenioną pomoc zaoferowali hotelarze
oraz ci, którzy, na co dzień prowadzą działalność związaną z wynajmem pokoi. Dzięki ich uprzejmości, bezpieczna przystań znalazło
ponad 80 nowych mieszkańców.
Ogromną pomoc w tym zakresie
świadczą również osoby prywatne,
które zdecydowały się udostępnić
swoje domy i mieszkania potrzebującym. Z ostrożnych szacunków
możemy przypuszczać, że na terenie naszej gminy może już przebywać około 120 uciekających przed
wojną ukraińskich obywateli (dane
z dnia 14 marca br.).
Pikniki dla Ukrainy
Pomysłodawcami akcji byli
kucharze Mikołaj Shvets oraz Sebastian Emche, którzy podczas
spotkania z Burmistrzem Uniejowa, Józefem Kaczmarkiem, ustalili
wspólny plan działania. Do akcji
przyłączyły się Koła Gospodyń
Wiejskich, zespoły muzyczne,
a przy drugim pikniku również
kolejni restauratorzy: MikSer Street Food Uniejów oraz Miejscówka. Podczas pierwszego pikniku
Parafia pw. Św. Floriana w Uniejowie we współpracy z Urzędem
Miasta w Uniejowie oraz MGOK
w Uniejowie i Biblioteką Publiczną w Uniejowie zarówno podczas
mszy św., jak i festynu, zebrała dokładnie 15 981,62 zł oraz 10 euro
i 10 dolarów. Z kolei, drugi piknik
zamknął się kwotą: 11 483,08 zł,
10 funtów i 1 hrywny. Pieniądze
ze zbiórki zostaną przeznaczone

dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy.
Kompleksowa pomoc
Tym, co stanowi obecnie najważniejsze zadanie dla samorządu jest
kompleksowa i przemyślana pomoc
emigrantom na miejscu. Wśród
przebywających osób mamy przede
wszystkim matki z dziećmi, osoby
w średnim wieku, które z dnia na
dzień pozbawione zostały pracy, ale
również osoby starsze. Wśród nich
osoby zestresowane nowa sytuacją,

rowali pomoc w organizacji zajęć
języka polskiego dla dorosłych, pomoc w poszukiwaniu miejsc pracy
oraz zadeklarowali możliwość korzystania przez obywateli Ukrainy
z oferty kulturalnej - są już pierwsi
zainteresowani wstąpieniem w szeregi tutejszych formacji tanecznych
- i sportowej - m.in. kompleks podgrzewanych boisk piłkarskich, hala
sportowa z dostępem do siłowni,
a także bezpłatne wejście do „Term
Uniejów”.

kim razem i każdemu z osobna za
wszelkie formy wsparcia oraz każdy
objaw życzliwości.
Nie sposób wymienić tutaj
wszystkich, którzy udzielają swojego wsparcia, dlatego staramy się na
bieżąco okazywać wyrazy wdzięczności za pomocą mediów społecznościowych.
Co dalej?
Należy zwrócić uwagę, że liczba
uchodźców rośnie z dnia na dzień,
a sytuacja jest bardzo dynamiczna.

rozłąką z najbliższymi i własnym
środowiskiem, pozbawione pracy
i możliwości nauki, targane lękiem
o przyszłość oraz obawami o życie
i zdrowie tych, którzy zostali na
Ukrainie. Dzięki uprzejmości ApartHotelu Burmistrz Uniejowa zorganizował spotkanie informacyjne dla
uchodźców z Ukrainy oraz osób,
które przyjęły ich do swoich domów.
Miało na celu przede wszystkim
ocenę potrzeb i oczekiwań naszych
nowych mieszkańców. Na zebraniu Burmistrz oraz przedstawiciele
jednostek gminnych wypracowali
działania związane z przyjęciem
ukraińskich dzieci do szkół, zaofe-

Podziękowania
Burmistrz Uniejowa pragnie
serdecznie podziękować wszystkim
Mieszkańcom Uniejowa, stowarzyszeniom, placówkom oświatowym,
Kołom Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorcom, zespołom muzycznym,
jednostkom organizacyjnym gminy, jednostkom OSP oraz restauratorom za włączanie się w pomoc
dla uchodźców. Dziękuje za hojność
i udział w zbiórkach darów i pieniędzy. Szczególne podziękowania kieruje do tych, którzy otworzyli swoje
serca oraz mieszkania i domy dla
uchodźców, otaczając ich należytą
opieką i pomocą. Dziękuje wszyst-

Samorządy muszą być przygotowane na kolejne działania. Jednym
z ważniejszych działań w najbliższym czasie będzie procedura
nadawania uchodźcom numerów
PESEL, które umożliwią im korzystanie ze świadczeń, przysługujących w naszym kraju.
Zwiększają się również potrzeby
dla tych, którzy pozostali na Ukrainie walczyć o wolność swojej ojczyzny. Dlatego ciągle kontynuujemy zbiórkę medykamentów, które
przekażemy na potrzeby szpitala
w naszym ukraińskim mieście partnerskim.
Aleksandra Zielonka

no ocieplenie ścian i stropodachu,
stworzono system wentylacji mechanicznej, wymienione zostały też
okna. To przede wszystkim poprawi
efektywność energetyczną budynku.
Prace wykonano w ramach dużego
projektu „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
w Gminie Zgierz”, który objął Szkołę
Podstawową w Szczawinie Kościelnym i Szkołę Podstawową w Białej.
Ogólna wartość projektu dla
dwóch szkół w Białej i Szczawinie Kościelnym to prawie

2.200.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to
ponad 1.517.000,00 zł. Wartość
zrealizowanej inwestycji w szkole
w Szczawinie Kościelnym to blisko
1.570.000,00 zł.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
[AT]

W szkole w Szczawinie Kościelnym
jest już oszczędnie i ekologicznie
Zakończyła się inwestycja termomodernizacji szkoły w Szczawinie
Kościelnym. Symboliczną wstęgę
przecięli uczniowie szkoły w obecności Wiolety Głowackiej Wójt Gminy
Zgierz i zaproszonych gości: Posła
na Sejm RP Marka Matuszewskiego
i Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera, Przewodniczącego
Rady Gminy Zgierz Dariusza Sędzickiego i Radnego Rady Gminy Zgierz
Mariana Jóźwiaka.
- Ten remont poprawi warunki
pracy uczniom i nauczycielom. Życzę
uczniom powrotu do szkoły, aby mogli
w pełni wykorzystać tę nową, przygotowaną z myślą o nich przestrzeń. Nie
jest to ostatnia inwestycja, jaką przeprowadzimy w szkole. W najbliższym
czasie zostanie przebudowany dach
na tzw. starej części Szkoły Podstawowej w Szczawinie. Chcę również podkreślić, że jednoczesny remont szkół

w Białej i Szczawinie Kościelnym był
możliwy dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego
– powiedziała podczas uroczystości
Wioleta Głowacka - Wójt Gminy
Zgierz. Podkreśliła też starania Dyrekcji szkoły o realizację potrzebnego
dla szkoły projektu. Podziękowała
Dariuszowi Sędzickiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy i radnym,
którzy jednomyślnie poparli przeznaczenie środków z budżetu gminy
na inwestycję. Podkreśliła również
rolę radnego z terenu Szczawina, Mariana Jóźwiaka, który zawsze zabiega
o potrzebne realizacje dla Mieszkańców swojego rejonu.
Gościem specjalnym podczas
uroczystego oddania części wyremontowanego budynku szkoły
w Szczawinie Kościelnym był Poseł
na Sejm RP Marek Matuszewski,
który zwracając się do uczniów, po-

wiedział między innymi: - Ta inwestycja jest głównie dla Was, po to żeby
było ciepło i ekologicznie, bo kiedy
budynek jest ocieplony spalamy
mniej żeby go ogrzać, a tym samym
wpływamy na przyrodę i ekologię.
W gminie dzieje się wiele dobrego,
a współpraca z Panią Wójt jest bardzo dobra. Zawsze służę pomocą,
abyśmy wszyscy mogli się cieszyć
z otwarcia kolejnej pięknej i potrzebnej inwestycji.
Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, podkreślił, że cieszy
się, że tak wiele myśli się o dzieciach
i szkołach w gminie Zgierz. Dzięki
temu szkoły stają się centrami edukacji i kultury, miejscami ważnymi
dla uczniów, rodziców i całej społeczności gminy.
W ramach prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej
w Szczawinie Kościelnym wykona-
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Dofinansowania dla podejmujących działalność
i stowarzyszeń przyznane
22 marca Rada Lokalnej Grupy
Działania „PRYM” oceniła ponad
30 wniosków w ramach naborów
na podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Od 17 stycznia do 15 lutego
odbywał się nabór wniosków na
podjęcie działalności gospodarczej,
dzięki któremu 12 osób otrzyma po
100 000 zł premii na uruchomienie
własnego biznesu.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że nasze nabory na podejmowanie
działalności gospodarczej cieszą
ogromną popularnością i zawsze
jest więcej złożonych wniosków niż
dostępnych środków. Tak również
było w tym przypadku, bo na 12 premii złożono 18 wniosków. Oczywiście Rada miała nie lada gratkę aby
wybrać takie typy działalności, które
są innowacyjne i których brakuje
na naszym obszarze - mówi Jolanta
Pęgowska Prezes Zarządu Lokalnej
Grupy Działania „PRYM”.
Jedni wnioskodawcy wykazali się
niezwykłą pomysłowością w wyborze branży, drudzy z kolei stawiali na
rzemiosło i doświadczenie.
- Wśród wybranych firm jest
wiele ciekawych propozycji m.in.
firma produkująca pellet, mobilna
tłocznia soków co jest innowacją
nie tylko na obszarze LGD, ale także

województwa. Doskonałym pomysłem jest utworzenie w Uniejowie
rzemieślniczej lodziarni na terenie
kompleksu termalnego, czy wypożyczalni rowerów elektrycznych
i hulajnóg. Cieszymy się, że wśród
wnioskodawców znaleźli się także
stolarze, bo potrzeba zdolnych rzemieślników na naszym terenie. Jest
także firma zakładająca przyłącza
światłowodowe, małe gastronomie,
tłocznia oleju. Jednak największym
ewenementem jest utworzenie działalności w zakresie prowadzenia
mobilnego gabinetu położniczego
oraz szkoły rodzenia online - wylicza Jolanta Pęgowska.
Od dnia 7 lutego do dnia 8
marca 2022r. prowadzone były nabory na rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego.
- W ramach rozwoju infrastruktury przeznaczyliśmy ponad 2 mln
złotych dla stowarzyszeń z Lokalnej
Grupy Działania „PRYM”. Złożono
aż 12 wniosków na remonty świetlic czy zagospodarowanie terenu
przy świetlicach. Mimo, że projekty te różnią się zakresem robót, to
wszystkie dostoswane są do potrzeb lokalnych społeczności. Jedną
z wyróżniających się operacji jest
budowa centrum turystyki w Woli
Grzymkowej. Stowarzyszenie „Integracja Pięciu Wsi” zawnioskowało

o maksymalną kwotę dofinansowania czyli 500 000 zł, co nieczęsto
się zdarza, zwłaszcza, że inwestycja
pochłonie przynajmniej drugie tyle
środków - przekonuje Jolanta Pęgowska.
220 000 zł przeznaczono na zachowanie dziedzictwa lokalnego.
- W ramach tych naborów złożono dwa wnioski na doposażenie
podmiotów działających w sferze
kultury, w tym Miejskiej Orkiestry

Dętej w Konstantynowie Łódzkim.
To świetna inicjatywa, że w społecznościach miejskich kultywuje
się tradycje, wspiera rodzimy folklor. Cieszymy się, że wśród naszych
wnioskodawców te wartości, ta spuścizna są równie ważne jak dla nas
- dodaje Prezes Zarządu Lokalnej
Grupy Działania „PRYM”.
Listy operacji wybranych dla poszczególnych naborów znajdują się
na stronie www.lgdprym.pl

Nabory zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Ewelina Madejska

Najlepszy Czytelnik roku 2021 w gminie Dalików
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie odbyła się
uroczystość wręczenia nagród
laureatom konkursu pn. „Najlepszy Czytelnik roku 2021”.
Zwycięzców
wyłoniono
w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii „dzieci i młodzież do
lat 18” miano Najlepszego Czytelnika roku 2021 zdobył 6-letni
Kacper Kowalczyk, który uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego
w Dalikowie. Kacper przeczytał
w ubiegłym roku 49 książek. Na
drugim miejscu z 41 pozycjami
uplasował się 5-letni Leon Per-

ka, który chodzi do przedszkola
w Poddębicach. Obydwaj chłopcy
są również laureatami akcji pn.
„Mała książka – wielki człowiek”,
w ramach której odebrali Dyplom
Małego Czytelnika.
W kategorii „osoba dorosła”
Najlepszym Czytelnikiem roku
2021 został Stanisław Kosiński.
Pan Stanisław w ubiegłym roku
przeczytał rekordowe 147 książek
i był częstym gościem w naszej
bibliotece. Drugie miejsce zajęła
Marzenna Tompalska, która wypożyczyła 131 woluminów. Pani
Marzena jest laureatką naszego

konkursu już po raz trzeci.
Laureatom serdecznie gratulowali: Wójt Gminy Dalików Radosław Arkusz oraz Dyrektor
GBP w Dalikowie - Beata Olejniczak. Wraz ze słowami uznania
wręczyli finalistom konkursu:
pamiątkowe statuetki, nagrody
książkowe i gadżety promocyjne.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i jednocześnie informujemy, że rozpoczęła się kolejna
edycja konkursu: „Najlepszy Czytelnik roku 2022”. Zapraszamy do
skorzystania z naszych zbiorów.
Ewa Bugajna

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
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