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9 marca 2012r. mieszkańcy gminy 
Wartkowice świętowali dwie uroczy-
stości: Dzień Kobiet oraz Jubileusz 25-
lecia Zespołu Śpiewaczego,,Polesianki”. 
Na halę sportową do Wartkowic licz-
nie przybyli zaproszeni goście oraz 
mieszkanki naszej gminy. Swoją obec-
nością uroczystość zaszczycili także: 
Piotr Binder – Wicestarosta Powiatu 
Poddębickiego wraz z radnymi powia-

towymi, Sebastian Romanowski – re-
prezentujący Posła na Sejm RP Piotra 
Polaka, Przemysław Hachorkiewicz – 
Kierownik Ośrodka Muzycznego Łódz-
kiego Domu Kultury, Stanisław Olas 
– Poseł na Sejm VI kadencji, Bogdan 
Sroczyński – Prezes Stowarzyszenia 
Promocji Kultury Ludowej Powiatu 
Poddębickiego wraz z członkiniami 
Stowarzyszenia, radni Gminy Wart-

Zaproszenie na stoisko Fundacji na targach 
AGROTRAVEL

Zapraszamy na stoisko Fundacji „PRYM” na IV Międzynarodowych Targach 
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTAVEL w Kielcach w dniu 20 kwiet-
nia br. Na stoisku zaprezentują się lokalni twórcy z terenu działania Fundacji 
(wyroby szydełkowe, oryginalne, ręcznie wykonane swetry z wełny, deco-
upage, malowane szkło itd.). Stoisko Fundacji jest finansowane ze środków 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego.

W programie Targów m.in.: oferty atrakcyjnego wypoczynku na wsi, jar-
mark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, degustacje potraw regio-
nalnych, konkursy dla wystawców i zwiedzających. Imprezie targowej towa-
rzyszyć będzie międzynarodowa konferencja: Perspektywy rozwoju turystyki 
wiejskiej w Europie.

Dzień Kobiet w Wartkowicach
kowice z Przewodniczącym Rady Le-
onardem Świątczakiem.

Tegoroczny Dzień Kobiet był dniem 
szczególnym dla naszych drogich pań 
z zespołu śpiewaczego,,Polesianki”. 
W tym dniu bowiem obchodziły jubile-
usz 25-lecia istnienia zespołu. W 2007 r. 
podczas jubileuszu 20-lecia istnienia 
Zespołu, Panie otrzymały nagrodę Spe-
cjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego za pracę na rzecz kultury 
ludowej regionu oraz podtrzymywanie 
tradycji narodowej. W roku bieżącym 
na wniosek Wójta Piotra Kuropatwy 
Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego przyznał Paniom odznacze-
nia specjalne,,Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Odznaczenia przyznane są 
czterem Paniom, które pracują w ze-
spole od samego początku, a są to: Ka-
zimiera Krzyżaniak, Wiesława Bart-
czak, Krystyna Owczarek, Marianna 
Mruk. W chwili obecnej Zespół tworzą: 
Kazimiera Krzyżaniak, Wiesława Bart-
czak, Krystyna Owczarek, Marianna 
Mruk, Marianna Wieczorek, Zofia Wy-
żykowska, Teresa Królak. Rada Gminy 
Wartkowice pragnąc uczcić jubileusz 
Zespołu ufundowała nagrody pienięż-
ne oraz pamiątkowe puchary. Życzenia 
Jubilatkom złożyli również zaproszeni 
goście. W imieniu Jubilatek głos zabra-
ła Pani Kazimiera Krzyżaniak, która 
podziękowała wszystkim, którzy przy-
czynili się do wielu sukcesów zespołu 
oraz przez lata istnienia obdarzali je 
życzliwością i wspierali. Następnie Pa-
nie zaprezentowały 3 utwory ze swo-
jego bogatego repertuaru. 

„Polesianki” prezentują pieśni 
lu dowe regionu łęczyckiego. Brały 
udział w licznych przeglądach i fe-
stiwalach zespołów folklorystycznych 
o zasięgu powiatowym, wojewódz-
kim i ogólnopolskim. Panie zdobyły 
m.in. w latach 1992, 1994 i 1996 r. 
I nagrody na przeglądach folklory-
stycznych województwa sieradzkiego. 
W 1994 r. zespół śpiewaczy repre-
zentował województwo sieradzkie 
na XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu nad Wisłą. Zespół działał przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Wartko-
wicach, którego dyrektorem był Bog-
dan Sroczyński, oraz w późniejszych 
latach Tadeusz Pielesiak. Korzystał 
również z pomocy etnografa Małgo-
rzaty Dziurowicz-Kaszuby i choreo-
grafa Teresy Dębskiej z Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Sieradzu.

Zespół zdobył wiele dyplomów, na-
gród rzeczowych, a przede wszystkim 
zaskarbił sobie sympatię słuchaczy, za-
uroczonych zwłaszcza kujonami i ober-

kami z rejonu sieradzko-łęczyckiego. 
Panie okazjonalnie występowały także 
w konkursach tanecznych, w których 
zajmowały znaczące miejsca. Zdobyły 
nagrodę specjalną na XVIII Międzyna-
rodowym Spotkaniu Kapel Ludowych 
w Toruniu. W 1996r.  zdobyły I nagrodę 
na VII Przeglądzie Folklorystycznym 
w Lututowie. W ciągu kolejnych lat ze-
spół brał udział w kilkuset występach 
na różnych uroczystościach kultural-
nych i okolicznościowych. W 2001r. 
zespół zdobył II nagrodę w III edycji 
Festiwalu Folklorystycznego Trady-
cje. W roku 2006 zajął I miejsce w Po-
wiatowym Festiwalu Muzyki i Pieś-
ni Ludowej w Uniejowie, III miejsce 
w V Międzypowiatowym Przeglądzie 
Dorobku Artystycznego Wsi Polskiej 
w Żychlinie, III miejsce w V Żychliń-
skim Przeglądzie Artystycznym Ruchu 
Seniorów.

W 2008 r. zespół „Polesianki” 
zdobył I miejsce na Przeglądzie Arty-
stycznego Dorobku Wsi w Żychlinie. Od 
2009r. zespół aktywnie bierze udział 
w Integracyjnym Festiwalu ku czci św. 
Faustyny „Miłosierne nutki” w Świni-
cach Warckich. W 2010 r. „Polesianki” 
zaprezentowały się podczas I Przeglą-
du Artystycznego Ruchu Seniora „Nutki 
Złotej Jesieni” w Łęczycy, zdobywając 
nagrodę Dyrektora Przeglądu. Ostat-
nim osiągnięciem zespołu jest zajęcie 
II miejsca w XVII Wojewódzkim Prze-
glądzie Artystycznego Ruchu Seniorów 
2011, który odbył się 12 grudnia 2011 r. 
w Skierniewicach. Mimo upływu lat Pa-
nie spotykają się na próbach, na których 
doskonalą i poszerzają swój repertuar. 
Swoimi występami zespół angażuje się 
w utrwalanie dorobku kultury ludowej, 
stanowiąc tym samym wkład w promo-
cję Gminy Wartkowice. 

Po zakończeniu części jubileuszo-
wej przyszedł czas na występ Orkie-
stry Koncertowej Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego. Zgromadzona na sali publicz-
ność wysłuchała utworów klasycznych 
i operetkowych. Po swoim występie 
orkiestra zebrała owacje na stojąco. 
Nie obyło się również bez bisów.

Agnieszka Kiejnich

Zapraszamy wszystkich miłośników 
muzyki włoskiej oraz orkiestr dę-
tych na koncert Filarmonica della 
Citta del Tricolore – reprezenta-
cyjnej orkiestry dętej miasta Reggio 
nell Emilia położonego w północ-
nych Włoszech. Koncert odbędzie się 
w dniu 28 kwietnia 2012r. o godz. 
17:00 w hali sportowej Zespołu Szkół 

Zaproszenie na koncert
w Wartkowicach. Jego organizatora-
mi są Łódzki Dom Kultury oraz Sa-
morząd Gminy Wartkowice. 

„Citta del Tricolore” ozna cza ,,mia-
sto trzech kolorów” – to miejs ce gdzie 
powstała włoska flaga. W tym samym 
mieście powstał również Mazurek Dą-
browskiego – Hymn Polski napisany 
przez Józefa Wybickiego w 1797r.

Orkiestra powstała w latach po-
wojennych, w jej składzie są zarów-

no muzycy zawodowi, jak i amatorzy. 
Obecny skład orkiestry to około 50 
osób w różnym wieku. Dyrygentem 
jest Stefano Tincani, pedagog, instru-
mentalista współpracujący z orkie-
strami i filharmoniami w północnych 
Włoszech. Orkiestra jako reprezenta-
cyjny zespół miasta jest bardzo aktyw-
na koncertowo. Prezentuje wysoki 
poziom artystyczny oraz oryginalny 
i różnorodny repertuar.
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Biblioteka Klubu Wojskowego w Leź-
nicy Wielkiej, oprócz ciekawych zbio-
rów książek i płyt, wielu nowości, 
oferuje również swoim czytelnikom 
spotkania cykliczne:
–  w każdy czwartek o godz. 18.00 

spotkania w Klubie „Ciekawych 
Świata”, gdzie odbywają się cieka-
we dyskusje dotyczące różnorod-
nych tematów ze świata kultury, 
edukacji, sztuki, aktualnych prob-
lemów i zjawisk

–  najmłodszym proponujemy spot-
kania z Kubusiem Puchatkiem, na 
których dzieci słuchają opowieści 
o Kubusiu, a także autorze książ-
ki A.A. Milne, bawią się, wykonują 
prace plastyczne i rozwiązują wiele 
ciekawych zadań.
Prócz spotkań cyklicznych, Biblio-

teka Klubu od lat proponuje swoim 
użytkownikom różnego rodzaju im-
prezy. Co działo się ostatnio?

Walentynkowy Bal Kostiumowy 
Na zakończenie ferii młodzież ba-

wiła się na balu kostiumowym, zor-
ganizowanym przez pracowników bi-
blioteki: Marię Smolarczyk i Katarzynę 
Mielimonka. Każdy z uczestników zo-
bowiązany był do przebrania się w strój 
z dowolnej epoki historycznej oraz 
przygotowania zagadki związanej z je-
go przebraniem. Oprócz nauki dawnych 
tańców – menueta, poloneza czy kon-
tredansa barokowego – młodzi ludzie 
mogli dowiedzieć się jakie zwyczaje 
panowały na balach dworskich, a także 
poprzez odgrywanie scenek przyswa-
jali sobie zasady dobrego wychowania 
związane z prezentacją, konwersacją 
i tańcem. Wiele zabaw nawiązywało 
również do Walentynek m.in. kalambu-
ry, łączenie w pary postaci literackich. 
Młodzież świetnie się bawiła próbując 
zatańczyć walca, cza-czę czy rock and 

roll’a. Bal zakończył się polonezem do 
muzyki Wojciecha Killara.

Pasowanie na czytelnika  
uczniów kl. I szkoły podstawowej 

w Parądzicach 
Pod koniec lutego biblioteka goś-

ciła w swoich progach uczniów szko-
ły podstawowej w Parądzicach oraz 
przedszkolaków z najstarszej grupy 
Przedszkola w Leźnicy Wielkiej wraz 
z opiekunami i rodzicami. Nauczyciel-
ki: Iwona Gieraga i Mariola Kacprzak 
przygotowały wraz z uczniami kl. IV 
przedstawienie, które wprowadziło 
pierwszaki w świat bajek i książek. 
Dzieci dowiedziały się, jak obcho-
dzić się z książkami i jak korzystać 
z biblioteki. Po uroczystym pasowa-
niu każdego ucznia kl. I na czytelnika 
i wręczeniu pamiątkowych zakładek 
i dyplomów, rodzicie mogli zapisać 
swoje pociechy do biblioteki. Dzieci 
z wielkim zainteresowaniem zwie-
dzały bibliotekę i wypożyczały swoje 
pierwsze książeczki.

Na początku marca br.  
pojawiła się informacja 
o zamiarze likwidacji przez 
Dowództwo Wojsk Lądowych 
przedszkola na osiedlu 
wojskowym w Leźnicy Wielkiej. 
Decyzja ta jest następstwem 
procesu przekształcenia 
przedszkoli wojskowych 
funkcjonujących w Siłach 
Zbrojnych RP poprzez 
przekazanie ich do władz 
samorządowych. 

7 marca odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Jednostki Wojsko-
wej z rodzicami dzieci uczęszczają-
cych do tamtejszego przedszkola. 
W spotkaniu uczestniczył Dowód-
ca Jednostki ppłk Radosław Cyniak, 
Poseł Cezary Olejniczak, Wójt Gmi-
ny Parzęczew – Ryszard Nowakow-
ski, Dyrektor Przedszkola w Leźnicy 
Wielkiej – Anna Pruchniewska, na-
uczyciele oraz mieszkańcy Osiedla.

Uczestnicy spotkania wyrazili 
swoje zaskoczenie i oburzenie tym, 
że zamierza się zlikwidować przed-
szkole, do którego uczęszczają dzie-

Dzień Kobiet 
8 marca wszystkie panie miały 

możliwość spotkania się w Klubie 
Wojskowym w dniu ich święta. Spot-
kanie przebiegało pod hasłem Kobiety 
czar… i w swej konwencji nawiązy-
wało do niezwykłych umiejętności 
i intuicji kobiet, które od wieków po-
trafiły czarować i oczarowywać. Na 
początek uczestniczki miały za zada-
nie ubrać manekin w taki sposób, by 
przypominał czarownicę z jej nieod-
zownymi atrybutami. Było również 
przygotowywanie magicznego elik-
siru, który miał gwarantować miłość, 
rozpoznawanie ziół i ich właściwości, 
panie wybrały się też w muzyczno-ta-
neczną podróż na Łysą Górę, rozwią-
zywały zadania związane ze słynnymi 
kobietami, a przede wszystkim było 
dużo śpiewu, dobrej energii i radości. 
Licznie przybyłe panie „wyczarowały” 
i przyniosły fantastyczne smakołyki, 
za co serdecznie dziękujemy.

Katarzyna Mielimonka

Każdy znajdzie coś dla siebie 

ci żołnierzy wielokrotnie biorących 
udział w misjach zagranicznych w Af-
ganistanie, a wcześniej także w Iraku, 
gdzie narażają własne życie i zdro-
wie dla Polski. Zapewnienie funk-
cjonowania takiej placówki, która 
stwarza poczucie bezpieczeństwa 
i umożliwia dobre warunki rozwoju 
dzieci powinno być w takiej sytuacji 
priorytetem.

Tematem spotkania było rów-
nież omówienie możliwości przeję-
cia przedszkola przez nasz samorząd, 
o co już wystąpili przedstawiciele 
Jednostki. W chwili obecnej do przed-
szkola uczęszcza 60-cioro dzieci, 
a koszt utrzymania tejże placów-
ki to 506 000,00 złotych rocznie. 
Niestety, gminy nie stać na przeję-
cie i utrzymanie tej placówki. Dwa 
Punkty Przedszkolne funkcjonują-
ce na naszym terenie zostały utwo-
rzone dzięki pozyskaniu środków 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Do tej pory koszty ponoszone 
na utrzymanie tych placówek, czyli 
wkład własny do projektu nie ob-
ciążały zbytnio gminnego budżetu, 
ponieważ dofinansowanie projektu 

obejmującego Punkt Przedszkolny 
w Parzęczewie sięga 97%. 

Wójt Gminy Parzęczew wystoso-
wał pismo do Posła Artura Dunina, 
w którym zwrócił się z prośbą o in-
terwencję w powyższej sprawie, co 
też Pan Poseł uczynił na posiedzeniu 
Sejmu RP w dniu 15 marca 2012 ro-
ku. Odpowiedzi udzielił Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Obrony Na-
rodowej – Czesław Mroczek. Wynika 
z niej, że zadanie związane z prowa-
dzeniem przedszkoli, zabezpiecze-
niem wychowania przedszkolnego 
jest zadaniem własnym gmin. 

Z informacji, jaka wpłynęła do 
Przedszkola w Leźnicy Wielkiej wyni-
ka, iż „resort obrony narodowej liczy 
się z tym, że w przypadku garnizonów 
pozbawionych możliwości kształce-
nia dzieci w samorządowych placów-
kach przedszkolnych, dopuszczalne 
jest dalsze utrzymywanie przedszkoli 
wojskowych, aż do czasu pojawie-
nia się możliwości przekazania lub 
likwidacji przedszkola” z pisma wy-
nika również, iż w chwili obecnej nie 
prowadzi się żadnych działań mają-
cych na celu likwidację przedszkola 
w Leźnicy Wielkiej, ze względu na 
brak stosownych dokumentów w De-
partamencie Spraw Socjalnych Mini-
sterstwa Obrony Narodowej.

Wizja likwidacji Przedszkola 
przesunięta została na późniejszy 
termin. Zobaczymy na jak długo…

Marta Gmerek

Leźnica Wielka  
bez przedszkola?

Jesteśmy już po gminnych elimina-
cjach XXXIII Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. W dniach 14- 
-15 marca br. w świetlicy Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Ozorkowie młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Chociszewie, 
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tu-
wima w Parzęczewie oraz Gimnazjum 
w Parzęczewie miała okazję sprawdzić 
swoją wiedzę pożarniczą. W tegorocz-
nym turnieju udział wzięło 12 uczniów. 
Każdy z nich musiał wykazać się dużą 
znajomością przepisów przeciwpoża-
rowych, zasad postępowania na wypa-
dek pożaru czy też wiedzą z zakresu 
tradycji, historii oraz organizacji ochro-
ny przeciwpożarowej. Śmiałkowie, któ-
rzy stanęli do konkursu, zmierzyli się 
z 40 pytaniami testowymi, które nie 
należały do najprostszych. Trzeba było 
wykazać się wiedzą dotyczącą nie tylko 
fachowej tematyki, jak np.: wymienić 
klasy pożarów czy podać rodzaj środ-
ka gaśniczego w gaśnicy oznaczonej 
GW-6, ale również związaną z życiem 
codziennym, tj. na skutek czego nastę-
puje zaczadzenie lub jakie dane nale-
ży podać dyspozytorowi dzwoniąc na 
numer alarmowy. 

W pierwszej grupie wiekowej: ucz-
niowie szkół podstawowych – najlepiej 
poradziła sobie Weronika Bukowska 
ze SP w Parzęczewie, wyprzedzając 
Dominikę Jaszczak oraz Jakuba Mar-
ciniaka ze SP w Chociszewie. Wśród 
gimnazjalistów największą wiedzą 
pożarniczą popisał się Jarosław Pa-
bin. Drugie miejsca zdobył Mateusz 

Bartoszek, a tuż za nim uplasowała 
się Natalia Talara. Wszystkim laure-
atom Turnieju wręczono atrakcyjne 
nagrody w postaci toreb turystycznych, 
piłek, namiotów, których fundatorem 
był Wójt Gminy Parzęczew. Specjalne 
podziękowania należą się również na-
uczycielom przygotowującym uczniów 
oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ozor-
kowie za organizację konkursu.

Udział dzieci i młodzieży w turnie-
jach tego typu niezwykle nas cieszy. Wy-
nika to zapewne z wieloletniej tradycji 
Ochotniczych Straży Pożarnych, których 
rola w życiu społeczeństwa bez wątpie-
nia jest bardzo ważna. W poprzednim 
roku strażacy ochotnicy z OSP w Parzę-
czewie brali udział w 75 akcjach ratow-
niczo-gaśniczych, z czego 42 dotyczyły 
miejscowego zagrożenia, tj. wypadków, 
kolizji, powalonych drzew czy podto-
pień. Jak wiadomo każdy wyjazd niesie 
za sobą duże zagrożenie, a pokonanie 
go wymaga nie lada umiejętności oraz 
używania nowoczesnego i specjalistycz-
nego sprzętu ratowniczego. Dlatego też 
zachęcamy do przekazywania 1% po-
datku dla rzecz OSP w Parzęczewie, co 
pozwoli naszym strażakom na zdobycie 
funduszy potrzebnych na szkolenia i do- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
posażenie jednostki w potrzebny sprzęt. 
Strażacy ochotnicy od pokoleń kierują 
się szczytnymi ideałami oraz pełnią bez-
interesowną służbę w ochronie życia, 
zdrowia i środowiska. Pamiętajmy, po-
magając strażakom ochotnikom – po-
magasz sobie!

Ewa Maślińska

Młodzież zapobiega pożarom

Gmina Wartkowice wspólnie z firmą DEREWENDA z siedzibą przy ul. Topolo-
wej 1 w Piotrkowie Trybunalskim organizuje Gminny Mobilny Punkt Zbiórki 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Zbiórka na terenie całej 
gminy Wartkowice odbędzie się w dniach 16–17 kwietnia 2012 r. w godzinach 
od 1100–1800 bezpośrednio z terenu posesji, której właściciel dokonał wcześ-
niejszego zgłoszenia. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych 
prosimy o dokonywanie zgłoszeń telefonicznych, najlepiej kilka dni przed pla-
nowaną zbiórką, pod nr tel. 44 646 43 09 w dniach od poniedziałku do piątku 
w godzinach 800–1600.

Firma DEREWENDA prowadząca odbiór odpadów zastrzega sobie prawo 
nie przyjęcia części odpadów w następujących przypadkach:
• jeśli odpady będą znacząco brudne,
• jeśli przyniesione odpady nie stanowią odpadów zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elek-
trycznymi elektronicznym, 

• jeśli odpady poddane były procesom demontażu i stanowią elementy zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prosimy o uczestnictwo w zbiórce oraz zachęcamy do skorzystania z oka-
zji bezpiecznego pozbycia się zużytych sprzętów AGD i RTV.

Do urządzeń elektrycznych i elektronicznych zaliczamy w szczególności: lodówki, 
zamrażarki, pralki, zmywarki, urządzenia grzewcze, wentylatory elektryczne, 
urządzenia klimatyzacyjne, odkurzacze, komputery, monitory, telewizory, od-
biorniki radiowe, sprzęt oświetleniowy (np.: lampy fluorescencyjne), baterie, 
narzędzia elektryczne i elektroniczne, czujniki dymu, termostaty, automaty do 
wydawania napojów oraz wiele innych urządzeń elektrycznych.
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I kadencja Rady Gminy 1992–1994 
Przewodniczący Rady Gminy – Marian Kryszkowski, 
wiceprzewodniczący – Kazimierz Kupis, 
wójt – Andrzej Wdowiak.
Radni: Wiesław Brygier, Lucjan Gałamon, Wojciech Głodek,  

Jan Jóźwiak, Piotr Kaźmierczak, Henryk Kowalczyk,  
Andrzej Królak, Marian Kryszkowski, Włodzimierz 
Krzyżaniak, Kazimierz Kupis, Marian Majchrzak, Marek 
Michalewicz, Krzysztof Mordzak, Józef Nawrocki, Andrzej 
Olczak, Mieczysław Sobczak, Tadeusz Sowiński, Marian 
Wasiak, Andrzej Wdowiak i Andrzej Witkowski.

II kadencja Rady Gminy 1994–1998
Przewodniczący Rady Gminy – Marian Kryszkowski, 
wiceprzewodniczący – Kazimierz Kupis, 
wójt – Andrzej Wdowiak.
Radni: Andrzej Dąbrowicz, Wojciech Głodek, Jan Jóźwiak,  

Andrzej Królak, Marian Kryszkowski, Kazimierz Kupis,  
Stanisław Łuczak, Marian Majchrzak, Jan Michalak,  
Józef Nawrocki, Jerzy Pająk, Marek Pawłowski,  
Eugeniusz Rosolak, Wiesław Sobczak, Roman Szalczyński, 
Ryszard Szmaja, Stanisław Topiński, Marian Wasiak,  
Andrzej Wdowiak, Jan Zabłocki.

III kadencja Rady Gminy 1998–2002
Przewodniczący Rady Gminy – Marian Kryszkowski, 
wiceprzewodniczący – Kazimierz Kupis, 
wójt – Andrzej Wdowiak, 
z-ca wójta – Roman Szalczyński. 
Radni: Andrzej Dąbrowicz, Andrzej Florczyk, Wojciech Głodek,  

Ryszard Jeliński, Sławomir Kiciński, Andrzej Królak,  
Marian Kryszkowski, Kazimierz Kupis, Stanisław Łuczak, 
Marian Majchrzak, Jan Michalak, Józef Nawrocki,  
Witold Rytczak, Zenon Smulczyk, Wiesław Sobczak,  
Zbigniew Sobór, Włodzimierz Starzyński, Roman Szalczyński, 
Andrzej Wdowiak, Jan Zabłocki.

IV kadencja Rady Gminy 2002– 2006
Przewodniczący Rady Gminy – Marian Kryszkowski, 
wiceprzewodniczący – Marian Święcki, 
wójt – Andrzej Wdowiak, 
z-ca wójta – Wiesław Sobczak.
Radni: Andrysiak Zygmunt, Andrzejczak Włodzimierz, Jan Galant, 

Wojciech Głodek, Grzegorz Góra, Andrzej Królak,  
Krzysztof Królak, Marian Kryszkowski, Jan Michalak,  
Jerzy Pająk, Danuta Pomianowska, Zbigniew Sobór, 
Włodzimierz Starzyński, Leszek Stawski, Marian Święcki. 

V kadencja Rady Gminy 2006–2010
Przewodniczący Rady Gminy – Marian Kryszkowski, 
wiceprzewodniczący – Marian Święcki, 
wójt – Andrzej Wdowiak, 
z-ca wójta – Robert Małolepszy.
Radni: Marian Kryszkowski, Maria Gmerek, Włodzimierz Andrzejczak, 

Jan Galant, Jan Michalak, Włodzimierz Starzyński,  
Jerzy Pająk, Grzegorz Góra, Marian Święcki, Janusz Góra, 
Marian Majchrzak, Kazimierz Kupis, Andrzej Królak,  
Krzysztof Królak, Jerzy Kazimierski. 

VI kadencja Rady Gminy 2010–2014 
Przewodniczący Rady Gminy – Marian Kryszkowski, 
wiceprzewodniczący – Marian Święcki, 
wójt – Andrzej Wdowiak, 
z-ca wójta – Robert Małolepszy. 
Radni: Marian Kryszkowski, Maria Gmerek, Włodzimierz Andrzejczak, 

Jan Galant, Marek Jakubowski, Włodzimierz Starzyński, 
Andrzej Krzyżaniak, Grzegorz Góra, Marian Święcki,  
Janusz Góra, Stefan Pacholczyk, Kazimierz Kupis,  
Andrzej Królak, Krzysztof Królak, Jerzy Kazimierski. 

Dwadzieścia lat 
Gminy Łęczyca

ponownie wróciła do statusu 
gminy wiejskiej i jak się do tej 
pory wydaje, była to trafna dla 
mieszkańców decyzja. 

Duża niezależność gminy  
od władz pań stwowych, 
wyodrębnienie własności 
komunalnej oraz własny 
budżet po zwoliły na optymalne 
zaspokajanie potrzeb  
mieszkańców i realizację  
przy jętych kierunków rozwoju. 
Nowo wybrana Rada Gminy  
uznała, że najważniejszym 
zadaniem jest poprawa 
infrastruktury, a w szczególności 
zaopatrzenie w wodę  
dobrej jakości i modernizacja  
dróg, działania te spełniały 
postulaty i oczekiwania 
mieszkańców. 
 
Gminę Łęczyca w 1992 roku 
zaludniało ok. 9200 osób  

W styczniu  
tego roku minęło 
dwadzieścia lat,  
odkąd Gmina Łęczyca 
rozpoczęła samodzielne 
funkcjonowanie. 

Wprawdzie 8 marca 1990 r. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwalił ustawę o samorządzie 
terytorialnym, a wybory do 
samorządu odbyły się  
27 maja 1990 r., jednak dopiero 
Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 26 września 1991 roku 
w sprawie podziału lub połączenia 
niektórych miast i gmin,  
w których dotychczas działały 
wspólne organy umożliwiło 
Gminie Łęczyca pełną 
niezależność. Wcześniej, przez 
cztery lata, istniała jako Miasto 
i Gmina Łęczyca, ale na wniosek 
mieszkańców i radnych  
z terenów wiejskich, na mocy 
wspomnianego rozporządzenia, 

 mieszkających  
           w 44 miejscowościach  
(teraz gminę zamieszkuje  
8600 osób).

Patrząc wstecz wydaje się, 
że 20 minionych lat – mimo 
wielu kłopotów wynikających 
z niezależnych od gminy 
czynników, takich jak ciągłe 
zmiany zasad finansowania 
i dofinansowania inwestycji, 
zmiany przepisów, zwiększenia 
zakresu zadań własnych, 
klęsk żywiołowych, a ostatnio 
kryzysu światowego – zostało 
wykorzystane z pożytkiem  
dla miejscowego społeczeństwa. 
Zamierzenia gminnych władz 
samorządowych na kolejne lata 
są kontynuacją dotychczasowych 
poczynań. Uogólniając będzie 
to dalsza modernizacja dróg 
gminnych, konserwacja 
i modernizacja stacji uzdatniania 
wody, budowa centrum 
sportowego w Topoli Królewskiej, 
budowa oczyszczalni ścieków. 

Zofia Dziwisz
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W chwili rozpoczęcia samodzielnej 
działalności samorządowej w stycz-
niu 1992 roku przez Gminę Łęczyca 
po oddzieleniu terenów wsi od mia-
sta, infrastruktura techniczna w za-
kresie drogownictwa oraz zaopatrze-
nia w bieżącą wodę na terenach wsi 
funkcjonowała w zapomnianym i za-
niedbanym stanie. Infrastrukturę na 
wsi trzeba było budować praktycznie 
od zera. Na ok. 130 km dróg gmin-
nych nawierzchnię asfaltową posia-
dały jedynie trzy odcinki: droga gmin-
na oraz fragment drogi wewnętrznej 
na odcinku Siedlec – Piekacie o dł. ok.  
3 km, droga gminna Topola Katowa – 
Skromnica o dł. ok. 1,8 km oraz droga 
gminna we wsi Pradzew o dł. ok. 2 km, 
natomiast pozostałe drogi posiadały 
nawierzchnie nieulepszone gruntowe 
lub żwirowe. 

W pierwszym roku funkcjono-
wania nowego samorządu wykona-
no w technologii asfaltowej odcinek 
drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 
703 do Wilczkowic Górnych o dł. ok. 
1,3 km. Przez kolejne lata przy współ-
udziale mieszkańców wsi reprezen-
towanych przez społeczne komitety 
budowy dróg modernizacja infrastruk-
tury drogowej powoli nabierała tempa. 
Pierwsze dziesięciolecie zaowocowało 
budową ponad 26 km dróg asfaltowych 
w kolejnych miejscowościach: Sied-
lec Kolonia, Garbalin, Leźnica Mała, 
Dąbie – Chrząstówek, Topola Katowa 
– Borki, Błonie – Mikołajew, Lęźnica 
Mała – Bronno, Gawrony, Prusinowi-
ce – Borów; Leźnica Mała – Borów, Lu-
bień (Kaczmarka).Duże przyspieszenie 
przebudowy dróg gminnych nastąpiło 
od 2005 r. Mimo wielu przeszkód oraz 
trudności, jakie pojawiały się nierzad-
ko na drodze (nomen omen) realizacji 
w/w inwestycji, w ciągu 20 lat udało 
się wybudować łącznie ponad 90 km 
dróg bitumicznych. Na lata 2012–2015 
Gmina Łęczyca planuje realizację pod-
niesienia standardu podróżowania na 
kolejnych 20 km dróg. Na budowę dróg 
gminnych w latach 2006–2011 zostały 
wydatkowane środki finansowe w wy-
sokości blisko 16 mln. zł, z czego środki 
pochodzące z budżetu gminy stanowią 
92,5 %, pozostałe wynoszące blisko 
1 200 000,00 zł udało się pozyskać 
z budżetu Województwa Łódzkiego 
w ramach dofinansowań z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych do moder-
nizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych.

Gmina Łęczyca jest gminą o cha-
rakterze typowo rolniczym. Dominują-
cą formą prowadzonej działalności jest 
produkcja rolna. Większość produktów 
rolnych odbierana jest bezpośrednio 
od producentów (warzywa, owoce, 
mleko itp.). W związku z powyższym 
budowa dobrej sieci dróg znacznie 
ułatwiła przedsiębiorcom dojazd, jak 
również zachęca ich do dalszej współ-
pracy (dobrym przykładem może tu 
być całoroczny, codzienny odbiór mle-
ka). Szczególnie w okresach charak-
teryzujących się wysokim poziomem 
wód gruntowych często przewoźnicy 
odmawiają rolnikom odbioru produk-
tów rolnych ze względu na brak możli-
wości wjazdu ciężkimi samochodami 
zwłaszcza w przypadku odbioru przez 
zakłady cukrownicze buraków cukro-
wych. Duże znaczenie ma poprawa wa-
runków komunikacyjnych dla miesz-
kańców pracujących zawodowo poza 
miejscem zamieszkania i zmuszonych 
do codziennych dojazdów do miejsca 
zatrudnienia. Nie można zapomnieć 
także o najmłodszych mieszkańcach 
naszej gminy, którzy codziennie muszą 
przemierzać drogę do szkoły. Zmiana 
parametrów technicznych nawierzchni 

pozwoliła na zorganizowanie przewo-
zu dzieci przez autobusy szkolne.

Oprócz kluczowych inwestycji 
w każdym roku realizowany jest plan 
gruntownych remontów wyeksplo-
atowanych już nawierzchni asfalto-
wych oraz bieżących napraw dróg o na-
wierzchniach gruntowych, żwirowych 
oraz tłuczniowych. 

Priorytetowym wyzwaniem od 
początku istnienia samorządu było 
zaopatrzenie wszystkich mieszkań-
ców gminy w bieżącą wodę, w związku 
z tym budowę infrastruktury wodocią-
gowej Gminy Łęczyca rozpoczęto od 
początku jej powstania. W roku 1992 
na majątek Gminy Łęczyca przeszła 
Stacja Uzdatniania Wody w miejsco-
wości Leźnica Mała, która zaopatry-
wała mieszkańców tej miejscowości 
w wodę. Razem z SUW przejęto 1,5 
km wodociągu w Leźnicy Małej oraz 
3 km wodociągu w miejscowości Lu-
bień. W Bronnie, Zawadzie, Topoli 
Szlacheckiej, Chrząstówku, Gawro-
nach i Piekaciu od 1993 r. tworzono 
punkty czerpalne wody dla pozosta-
łych miejscowości gminy. W roku 1994 
punkty czerpalne Bronno i Piekacie 
przebudowano w stacje uzdatniania 
wody i od tego czasu rozpoczęto bu-
dowę sieci wodociągowej na terenie 
gminy Łęczyca. W prace zaangażowano 
zawiązane komitety budowy wodocią-
gów i dzięki skutecznej współpracy 
z roku na rok przybywało kolejnych 
kilometrów sieci rozdzielczej oraz pod-
łączano nowych odbiorców. W trakcie 
prac powstały sieci w miejscowościach 
Leźnica Mała, Topola Katowa, Lesz-
cze, Borek, Borów, Bronno, Janków, 
Wichrów, Wilczkowice Dolne, Wilczko-
wice Średnie, Wilczkowice Górne, Wąk-
czew, Dzierzbiętów Mały, Dzierzbiętów 
Duży, Zduny, Lubień, Borki, Karkosy, 
Krzepocin I i Krzepocin II – miejscowo-
ści zaopatrywane z SUW Bronno oraz 
Pruszki, Piekacie, Mikołajew, Dąbie, Łę-
ka, Kolonia Łęka, Gawrony, Gawronki, 
Topola Królewska, Topola Szlachecka, 
Kozuby, Dobrogosty, Pilichy, Garbalin, 
Siemszyce, Zawada, Chrząstówek, Bło-

nie, Siedlec, Siedlec Kolonia, Prądzew 
– miejscowości zaopatrywane z SUW 
Piekacie. Jako awaryjne, nieeksploa-
towane ujęcia wody pozostały punkty 
w Gawronach, Topoli Szlacheckiej oraz 
Leźnicy Małej. Z biegiem lat wybudo-
wano 183,5 km sieci wodociągowej, 
69 km przyłączy wodociągowych do 
budynków. W 2001 roku zmodernizo-
wano Stację Uzdatniania Wody w miej-
scowości Bronno, a w celu zwiększenia 
ciśnienia roboczego sieci wybudowano 
automatyczną przepompownię siecio-
wą w Topoli Katowej. W 2010 r. prze-
prowadzono gruntowny remont oraz 
wymianę układu technologicznego sta-
cji w Piekaciu. Pozwoliło to na zwięk-
szenie ilości uzdatnianej wody oraz 
poprawę skuteczności jej uzdatniania. 
Stacje pracują w dwustopniowym sy-
stemie uzdatniania wody i zaopatru-
ją w wodę 2280 odbiorców. W 2011 
roku na obu stacjach zamontowano 
agregaty prądotwórcze do awaryjnego 
zasilania w energię elektryczną, w ce-

Dwudziestoletnia droga 
rozwoju infrastruktury

lu wyeliminowania przerw w dosta-
wie wody spowodowanych brakiem 
zasilania elektrycznego. Stacje i sieci 
wodociągowe podlegają na bieżąco 
pracom konserwacyjnym i napraw-
czym, aby stale podnosić jakość świad-
czonych usług i utrzymywać ich stan 
w sprawności zapewniającej dostawę 
wody bez zakłóceń.

W ostatnim czasie udało się Gmi-
nie Łęczyca zrealizować długo ocze-
kiwaną przez społeczeństwo, trudną 
i kosztowną inwestycję polegającą na 
budowie oświetlenia dróg. Na terenie 
całej gminy zamontowano 1250 punk-
tów świetlnych. 

Zmieniły swój wygląd także straż-
nice Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W 2005 roku ocieplono strażnicę 
w Błoniu, w 2006 – w Jankowie, To-
poli Królewskiej, Siedlcu i w Leźnicy 
Małej, w 2007 roku – w Dobrogostach 
i w Chrząstówku, w 2008 w Łęce i Lu-
bieniu, a w 2009 roku – w Dzierzbię-

towie Dużym i Pruszkach. W 2009 ro-
ku w Lubieniu przy OSP zbudowano 
piękną, zadaszoną scenę widowisko-
wą – doskonałe miejsce do organizacji 
imprez. Duża w tym zasługa miejsco-
wych druhów – strażaków. W 2010 
roku ocieplono i odnowiono strażnice 
w Dąbiu i Topoli Katowej.

Bardzo ważnym elementem infra-
struktury gminy jest ochrona środowi-
ska, a szczególną wagę przywiązuje się 
do gospodarki ściekowej. Rozproszona 
zabudowa sprawia, że koszty zwią-
zane z budową zbiorowej oczyszczal-
ni, a później z samym oczyszczaniem 
ścieków byłyby znaczne, dlatego za-
decydowano o budowie przyzagrodo-
wych oczyszczalni z dofinansowaniem 
z budżetu gminy. Od 1998 roku na tej 
zasadzie wybudowano 165 oczyszczal-
ni i w zależności od możliwości bu-
dżetu gminy i zainteresowania miesz-
kańców powstaną w kolejnych latach 
następne. 

Gmina wykonując swoje działania 
stara się pozyskiwać również środki 
z zewnątrz. Dofinansowane zostały 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
budowa sali gimnastycznej w Topoli 
Królewskiej, Wiejskie Centrum Kul-
tury i Sportu w Wilczkowicach, sieci 
wodociągowe i niektóre drogi gminne. 
W 2011 roku gmina uzyskała dofinan-
sowanie na konserwację i uzupełnia-
jące zadrzewienie pomnika przyrody, 
jakim jest aleja lipowa w Gawronach. 

Z funduszy europejskich w umie-
jętny sposób skorzystało w latach 
2010–2011 osiem jednostek OSP, 
które w ramach tzw. Małych Projek-
tów pozyskało za pośrednictwem 
fundacji „PRYM” środki na remonty 
i wyposażenie świetlic wiejskich w: 
Leźnicy Małej, Lubieniu, Łęce i Prusz-
kach, Siedlcu, Jankowie, Błoniu, Chrzą-
stówku. Z wyjątkiem Jankowa i Błonia, 
w których realizacja będzie zakoń-
czona w 2012 roku, projekty zosta-
ły zakończone i rozliczone. Średnio 
na jedną świetlicę dofinansowanie 
wyniosło 25 tys. zł., a udział własny 
jednostki OSP – 10 tys. zł. 

Podsumowując minione dwudzie-
stolecie istnienia samorządu Gminy 
Łęczyca, owocowało ono w liczne suk-
cesy związane z rozwojem terenów 
wiejskich znajdujących się w grani-
cach administracyjnych gminy. Gmina 
Łęczyca znajduje się w czołówce gmin 
na terenie powiatu łęczyckiego pod 
względem rozwoju infrastruktury.

Marcin Wasiak

Boisko w Błoniu
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Jak to się dzieje, że ludzie 
niezmiennie od 20 lat  
wybierają pana na wójta?
Andrzej Wdowiak: Na wójta zosta - 
łem wybrany 16 marca 1992 r. Starto-
wały wówczas cztery osoby. Ja przed-
stawiłem najbogatszy program i pew-
nie to przeważyło. Od tego czasu nie 
zmieniła się hierarchia ważności przed-
stawionych tematów. Na pierwszym 
miejscu była oświata i do dziś na nim 
pozostaje. Myślę, że właśnie ta konse-
kwencja i kierunek prowadzenia gminy, 
kolejność tematów do realizacji, zgod-
na z odczuciami mieszkańców sprawia, 
że ludzie na mnie głosują. Myślę, że to 
nie mój urok osobisty, tylko fakt, że 
umiem słuchać ludzi, ponadto potra-
fiłem właściwie ustawić priorytety. I to 
konsekwentnie było realizowane, oczy-
wiście wraz z poszczególnymi Radami 
Gminy oraz z przewodniczącym, który 
także nie zmienił się od 20 lat. 
Marian Kryszkowski: No tak, działa-
my razem od 20 lat. Gmina powstała po 
rozłączeniu się z miastem. Był wspólny 
organizm miasta i gminy, ale radni do-
szli do wniosku, że jednak warto mieć 
to swoje wyodrębnione gospodarstwo. 
Po wspólnym funkcjonowaniu okazało 
się, że są pewne dysproporcje w po-
dziale środków – nie trafiały one na 
wieś w takiej wysokości, w jakiej mogły 
trafiać. Radni z miasta wspierali nasz 
pomysł, żeby się rozłączyć. Gdyby ci 
miejscy radni się pod tym nie podpi-
sali, to nie byłoby takiej możliwości. 
Dużą rolę odegrał także w tym tema-
cie Stefan Sobczak, który później zo-
stał sekretarzem. Tak naprawdę to on 
przygotował od strony formalnej całe 
przedsięwzięcie odłączenia gminy od 
miasta. Na wniosek wspólnego samo-
rządu, Rada Ministrów podjęła decyzję 
o powołaniu z dniem 1 stycznia 1992 
r. Gminy Łęczyca. Odbyły się wówczas 
wybory uzupełniające, w wyniku któ-
rych wszedłem do rady. Na pierwszej 
sesji zostałem wybrany na przewod-
niczącego Rady Gminy i tak jest do 
dzisiaj. Myślę, że potrafiłem z ludź-
mi pracować. Z wójtem też zgodnie 
współpracujemy, chociaż oczywiście 
nie zawsze się we wszystkim zgadza-
my. Ale zawsze wypracowujemy naj-
pierw kompromis, a potem zajmujemy 
już wspólne stanowisko. 

Od czego zaczęliście pracę  
20 lat temu?
Andrzej Wdowiak: Trzeba było zor-
ganizować fizycznie i merytorycznie 
cały urząd. Począwszy od zatrudnienia 
pracowników po zakup mebli. 
Marian Kryszkowski: Rozpoczęcie 
pracy w radzie było dla mnie szo-
kiem. Ale zawsze miałem dobry kon-
takt z ludźmi, pracowałem społecznie. 
Jestem ochotnikiem w straży pożarnej 
u siebie – w Leźnicy Małej, poświę-
cam na to sporo czasu. Dużo z ludźmi 
obcowałem, zawsze ich szanowałem. 
Do rady każdy przychodzi ze swojego 
układu, ale później wszyscy jesteśmy 
gospodarzami, nikt nie politykuje, nie 
ma prawej, lewej strony, nie ma środ-
ka. Nie ma w radzie stałej opozycji. 
Każdy oczywiście przeciąga tę krótką 
kołdrę na swoją stronę, ma takie prawo 
i obowiązek, ma prawo dyskutować, 
ma prawo walczyć. Jednak po przeana-
lizowaniu spraw na wspólnych komi-
sjach doprowadzamy do porozumienia 
i wchodzimy na sesję z uzgodnionymi, 
opracowanymi tematami. 

Oboje panowie mówicie,  
że trzeba mieszkańców słuchać. 
Czego teraz ludzie oczekują?
Andrzej Wdowiak: Dziś ludzie są co-
raz bardziej roszczeniowi i trudno jest 
mi sprecyzować, czego oczekują. Po-
wiem tak: żeby im włożyć pieniądze 
do kieszeni. To jest dla mnie smutne 
zjawisko, z którym się nie zgadzam. 
Jest to powszechne chyba w całej Pol-
sce. Rozmawiam ze swoimi kolegami, 
nie tylko sąsiadami – wszędzie się tak 
dzieje. W większości gmin dużo te-
matów, tych infrastrukturalnych jest 
już zrealizowanych, albo są na ukoń-
czeniu. A niezadowolenie jest więk-
sze niż 20 czy 15 lat temu, kiedy tej 
infrastruktury nie było. Dzisiaj ma-
my w naszej gminie prawie wszyst-
ko wykonane. Jesteśmy na końcówce 
budowy dróg. Jeśli chodzi o szkoły 
to już od ponad 10 lat jest zrobione 
wszystko to, co powinno było być na 
tamten czas. Dzisiaj mówimy o jakiejś 
małej „kosmetyce”. Są zadbane drogi, 
zbudowane ponad 180 km wodocią-
gów. Gmina rozwija się we wszyst-
kich kierunkach. Nie zaniedbaliśmy 
niczego. Kiedyś postawa ludzi była 
inna. Inaczej było w całym otocze-
niu, nie tylko tym najbliższym. Ten 
entuzjazm po upadku poprzedniego 
systemu i poczucie, że to jest wreszcie 
nasze, że możemy decydować o rze-
czywistości i tej całej przestrzeni wo-
kół nas, powodowało że ludzie byli 
entuzjastycznie nastawieni. Im bliżej 
dzisiejszego dnia tym ten zapał, to 
samopoczucie i pierwiastek patrio-
tyczny gaśnie. I dziś się to przeradza 
w roszczeniową postawę społeczeń-
stwa. Mówię to bardzo odpowiedzial-
nie, z perspektywy lat i zawodowego 
doświadczenia. 

Zdarza się, że ludzie przychodzą 
z pretensjami?
Andrzej Wdowiak: Obywatel oczekuje 
załatwienia spraw na poziomie gminy. 
On nie musi wiedzieć i często nie wie, 
czy za to, co złego się w jego gospo-
darstwie dzieje jest odpowiedzialna 
gmina, czy to kwestia decyzji podejmo-
wanych w wyższych instancjach. Czę-
sto swoją złość ludzie wylewają tutaj. 
Oczywiste jest to, że dalej z tym nie pój-
dą, choć niektórzy zdesperowani mó-
wią: „Pojadę do Warszawy i załatwię 
sprawę”. Każdy może pojechać, ale... 
nic nie załatwi. Miałem przykład rok 
temu, kiedy ze swoim zastępcą – Ro-
bertem Małolepszym chciałem wejść 
do ministerstwa załatwić sprawę – nie 
wpuścili nas. Bez zaproszenia nie ma 
możliwości, żeby tam wejść. 

Marian Kryszkowski: Ludzie chcą 
jeździć po dobrych, oświetlonych dro-
gach, chodzić do renomowanych szkół. 
Egzekwują to od nas, niezależnie od te-
go czyj to obowiązek. Dlatego na przy-
kład przyjmujemy propozycję staro-
stwa powiatowego, które proponuje 
nam współfinansowanie zadań powia-
tu. Mówią: dajcie nam, pomóżcie, to na 
waszym terenie coś zrobimy. My się 
zwykle na to zgadzamy, bo wiemy, że 
mieszkaniec nie ocenia powiatu tylko 
gminę i nie wnika, czy to droga powia-
towa, wojewódzka czy gminna. 
Andrzej Wdowiak: Jest coraz wię-
cej zadań. Rządzący naszym krajem 
przekazują gminom coraz więcej obo-
wiązków, nie idą za tym dodatkowe 
finanse. Przez to narastają konflik-
ty w gminie, brakuje pieniędzy na 
podstawowe sprawy i coraz więcej 
musimy ich przeznaczać na finanso-
wanie spraw, którymi gmina nieko-
niecznie powinna się zajmować. Być 
może przyjdzie taka chwila, że tych 
wszystkich obowiązków gmina nie 
będzie już w stanie udźwignąć i to 
spowoduje wielkie problemy w funk-
cjonowaniu gmin. Państwo obarcza je 
obowiązkami, których nie są w stanie 
udźwignąć. 

Wracając do początków 
funkcjonowania gminy,  
od jakich inwestycji 
rozpoczęliście pracę?
Andrzej Wdowiak: Zaczęliśmy od re-
manentu. W 1992 r. było wybudowane 
4,5 km wodociągów. Dzisiaj mamy ich 
ponad 180 km… Były tylko trzy dro-
gi gminne asfaltowe. Funkcjonowały 
trzy studnie głębinowe, które służy-
ły naszym mieszkańcom jako punk-
ty czerpalne poboru wody. Problem 
braku wody był poważny. Udało nam 
się to rozwiązać dosyć szybko, w ciągu 
10 lat zwodociągowaliśmy całą gmi-
nę. Powstały dwie stacje uzdatniania 
wody, które zaopatrują całą gminę. 
Są całkowicie automatyczne, wyko-
nane w najnowszej technologii, jaka 
obowiązuje w tym zakresie. Również 
stan dróg był opłakany. Zastaliśmy je 
w kiepskim stanie i mimo, że gmina 
powstała 2 lata później, niż sąsiednie, 
to nadrobiliśmy ten stracony czas. Na 
dzień dzisiejszy mamy ponad 90 km 
dróg asfaltowych. 

Jak wyglądała sytuacja  
w gminnej oświacie?
Andrzej Wdowiak: Po przejęciu 
przez gminę szkół, zlikwidowaliśmy 
5 bardzo małych placówek, do których 
uczęszczało po 15 dzieci. Udało się 

przeprowadzić ten proces racjona-
lizacji sieci szkół dość bezboleśnie. 
W tym czasie rozbudowaliśmy szko-
łę w Siedlcu i od podstaw powstała 
szkoła gimnazjalna wraz z infrastruk-
turą i halą sportową. Wtedy to kosz-
towało nas ponad 10 mln złotych. To 
był duży wysiłek, ale powstała piękna 
szkoła z równie pięknym otoczeniem. 
Dzisiaj mamy podpisaną umowę na 
dofinansowanie na pół mln. złotych 
na budowę centrum sportu przy tej 
właśnie szkole gimnazjalnej w Topoli 
Królewskiej. Gimnazjum było budo-
wane w większości za środki własne, 
oddalimy je w 2000 r. Pięć lat póź-
niej została ukończona budowa hali 
sportowej. Gimnazjum i szkoła pod-
stawowa w Topoli Królewskiej są peł-
ne dzieci, natomiast pozostałe szkoły 
są niedociążone i są klasy, w których 
znajduje się po 6, 7 uczniów. To jest 
nasz kłopot, bo powoduje, że musi-
my dokładać coraz więcej pieniędzy 
z naszego budżetu na funkcjonowanie 
oświaty, jak również na dowóz dzieci, 
który pochłania cały podatek rolny. 
Jeszcze dzisiaj pozycja gminy jest taka, 
że możemy ten stan rzeczy utrzymy-
wać, ale rada gminy będzie musiała 
w niedługim czasie podjąć poważną 
debatę w powyższej sprawie.

Jak wygląda działalność 
kulturalna w gminie?
Andrzej Wdowiak: Gmina nie po-
siada ośrodka kultury ze względu na 
ukształtowanie geograficzne. W cen-
trum znajduje się miasto, gdzie funk-
cjonują różne instytucje kultury. 
Re alizujemy swoje obowiązki kom-
petencyjne poprzez te ośrodki kultu-
ry, znajdujące się na terenie miasta, 
przekazując im pieniądze na organi-
zację imprez kulturalnych na rzecz 
naszej gminy.
Marian Kryszkowski: Działalność 
kulturalną prowadzimy także poprzez 
nasze jednostki ochotniczej straży po-
żarnej. Większość z nich ma swoje re-
mizy, które w dużym stopniu pełnią 
funkcje także ośrodków kulturalnych. 
Mając tę świadomość, dofinansowuje-
my te budynki OSP, wykonując m.in. 
termomodernizację.
Andrzej Wdowiak: Najlepszym przy-
kładem jest OSP w Lubieniu, która 
świetnie pełni tę rolę w swoim środo-
wisku. Organizuje imprezy, np. Święto-
jańskie granie, czy dożynki gminne. Do 
OSP w Lubieniu należą 22 kobiety, któ-
re tworzą silny zespół wraz ze swoimi 
kolegami, mają bardzo fajne pomysły, 
które jednoczą i skupiają tę społecz-
ność, przyciągają ludzi nie tylko do 

wspólnej zabawy, ale również kiedy 
trzeba wykonać jakąś pracę. 
Marian Kryszkowski: Mamy także 
w gminie orkiestry dęte, działające 
przy OSP, które często uświetnia-
ją swoim występem różne uroczy-
stości, reprezentują także gminę na 
zewnątrz.

Jakie macie plany inwestycyjne na 
najbliższą przyszłość?
Andrzej Wdowiak: W tym roku po-
wstanie, kolejne już w naszej gminie, 
centrum sportowe, tym razem przy 
szkole gimnazjalnej w Topoli Królew-
skiej. Mamy już projekt gotowy na 
budowę centrum sportu przy szko-
le w Leźnicy Małej. Mamy przyjęty 
program wsparcia finansowego do 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków i myślę, że on będzie funkcjo-
nował aż do wybudowania wszyst-
kich oczyszczalni na terenie gminy. Do 
tej pory udało nam się zbudować ok. 
200 oczyszczalni ścieków przy udziale  
funduszy unijnych. Dzisiaj jest to pro-
gram oparty o pieniądze z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 

Czy praca samorządowca,  
mimo wielu problemów, może 
dawać satysfakcję?
Andrzej Wdowiak: Jest to bardzo 
trudna praca, coraz trudniejsza, ale 
mimo wszystko jest źródłem satys-
fakcji, bo daje świadomość wpływu 
na zmianę rzeczywistości. Ta świado-
mość napędza do dalszego działania. 
Dla mnie największą przyjemnością 
jest to, kiedy otwieram następną wy-
konaną inwestycję, która służy całej 
naszej społeczności i nie tylko. Mamy 
swoje dokonania, jesteśmy tego świa-
domi. Oczywiście bywają chwile du-
żego zwątpienia, zresztą jak to bywa 
w życiu człowieka, kiedy spotykają go 
jakieś porażki czy nieuzasadnione, nie-
uczciwe oceny. To jest to, co najbardziej 
boli. Ale człowiek budzi się następnego 
dnia już z innymi myślami i idzie do 
przodu. Ważna jest świadomość, że 
wokół jest przecież wielu ludzi, na któ-
rych można liczyć. Korzystając z okazji 
dziękuję za współdziałanie wszystkim 
mieszkańcom, wszystkim jednostkom 
OSP, druhom, wszystkim zakładom 
pracy, dyrektorom szkół.
Marian Kryszkowski: Chcielibyśmy 
także podziękować naszym sołtysom 
i radnym wszystkich kadencji na prze-
strzeni minionych 20 lat.
Andrzej Wdowiak: Na koniec chciał-
bym podkreślić, jak ważnym elemen-
tem funkcjonowania samorządu jest 
praca urzędników. Mówimy o sukce-
sach gminy i w niektórych przypad-
kach o sukcesach wójta, ale to jest 
oczywiste, że człowiek sam nie jest 
w stanie tego wszystkiego zrobić. 
Wszędzie jest potrzebny szef i kierow-
nik całego działania, ale bez pracowni-
ków i ludzi zaangażowanych w realiza-
cję przedsięwzięć nie udałoby się nic 
zrobić. To jest wspaniała załoga, zespół 
ludzi zaangażowanych, rozumiejących 
potrzeby. Chciałbym im wszystkim po-
dziękować za sumienną pracę i dobrą 
atmosferę. Dziękuję wszystkim oso-
bom, które w jakikolwiek sposób przy-
czyniły się do rozwoju naszej gminy. 
Wierzę, że z takim zespołem, radnymi, 
sołtysami oraz mieszkańcami uda nam 
się wspólnie zdziałać wiele dla dobra 
naszej wspólnej Ojczyzny.

Rozmawiała Renata Nolbrzak
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Przyjrzyjmy się bliżej, jak zmie-
niała się oświata w Gminie Łęczy-
ca. Z dniem 1 stycznia 1996r. Gmi-
na przejęła od Kuratorium Oświaty 
w Płocku sześć szkół podstawowych 
w: Błoniu, Gawronkach, Leźnicy Ma-
łej, Siedlcu, Topoli Królewskiej i Wil-
czkowicach oraz cztery szkoły filialne 
w: Borowie, Dzierzbiętowie Dużym, 
Jankowie i Topoli Katowej. Niż de-
mograficzny w poszczególnych la-
tach i rachunek ekonomiczny, a tak-
że wprowadzona reforma oświaty 
zmusiły władze Gminy do likwidacji 
w kolejnych latach poszczególnych 
placówek oświatowych:
–  z dniem 31 sierpnia 1996r. zlikwi-
dowano szkołę filialną w Dzierzbię-
towie Dużym. Dzieci z obwodu filii 
włączone zostały w obwód szkoły 
macierzystej w Topoli Królewskiej, 
–  z dniem 31 sierpnia 1997r. nastą-
piła likwidacja szkoły filialnej w Jan-
kowie. Obowiązek szkolny dzieci 
wypełniały w Szkole Podstawowej 
w Wilczkowicach, której podlegał 
punkt filialny. 

–  z dniem 31 sierpnia 1999r. zlikwi-
dowana została szkoła filialna w Bo-
rowie, podległa Szkole Podstawowej 
w Leźnicy Małej,
–  z dniem 31 sierpnia 2001r. likwidacji 
uległy dwie placówki oświatowe: Szko-
ła Podstawowa w Gawronkach i szkoła 
filialna w Topoli Katowej. Uczniowie 
zamieszkali w obwodzie likwidowanej 
szkoły w Gawronkach zostali przenie-
sieni do Szkoły Podstawowej w Topo-
li Królewskiej (miejscowości zostały 
włączone w obwód Szkoły Podstawo-
wej w Topoli Królewskiej). Uczniowie 
ze szkoły filialnej w Topoli Katowej zo-
stali skierowani do szkoły macierzystej 
w Wilczkowicach. Wszystkich uczniów 
objęto dowozem zorganizowanym 
przez Gminę. W związku z wprowa-
dzeniem reformy oświaty z dniem 1 
września 1999r. uchwałą Rady Gminy 
w Łęczycy z dnia 15 marca 1999r. prze-
kształcono struktury organizacyjne 
szkół podstawowych i ustalono nowe 
obwody szkolne. 

Na sesji Rady Gminy w dniu 15 
marca 1999r. podjęta została uchwa-

ła w sprawie utworzenia z dniem 1 
września 1999r. Gimnazjum w Topo-
li Królewskiej. Był to nerwowy czas 
dla naszej oświaty, Gmina borykała 
się z szeregiem problemów, w szcze-
gólności z brakiem miejsca na zaję-
cia dydaktyczne w budynku szkoły 
w Topoli Królewskiej. Dlatego też, 
aby obie placówki mogły prawidłowo 
funkcjonować przez okres 2 lat część 
zajęć odbywała się w budynku po 
szkole podstawowej w Gawronkach, 
a uczniowie Gimnazjum uczęszczali 
na zajęcia od wtorku do soboty.

W dniu 1 września 2002 roku od-
dano do użytku nowo wybudowany 
budynek gimnazjum, zaś w listopa-
dzie 2005r. roku nowoczesną salę 
gimnastyczną – wartość inwestycji 
2,8 mln zł. Do nowo powołanego gim-
nazjum uczęszczają uczniowie z tere-
nu całej gminy. Uczniowie dowożeni 
są do szkół dwoma gimbusami i pod-
najmowanymi autobusami.

W dziedzinie budowy i moderni-
zacji bazy oświatowej Gmina osiąg-
nęła znaczące wyniki. Wybudowany 

Gminna oświata

został budynek Szkoły Podstawowej 
w Siedlcu, w czterech szkołach gmin-
nych: Błoniu, Leźnicy Małej, Siedl-
cu i Wilczkowicach przeprowadzo-
na została adaptacja pomieszczeń 
na stołówki szkolne. Umożliwiło to 
realizowanie programu dożywiania 
uczniów najuboższych, bez narusza-
nia wymaganych warunków sanitar-
nych. Dzięki wspaniałym warunkom 
lokalowym, nowocześnie wyposażo-
nym pracowniom dydaktycznym, jak 
również odpowiednio wykształco-
nej kadrze pedagogicznej, uczniowie 
z naszych szkół często biorą udział 
w konkursach ogólnopolskich i zaj-
mują czołowe miejsca. Na budynku 
Szkoły Podstawowej w Topoli Kró-
lewskiej jest zamontowana instalacja 
solarna dla potrzeb przygotowania 
ciepłej wody użytkowej dla całego 
kompleksu budynków szkolnych. Pro-
gramowi termomodernizacji poddane 
zostały szkoły podstawowe: w Wil-
czkowicach, Leźnicy Małej i Błoniu, 
remontowane były także sieci cen-
tralnego ogrzewania, przebudowy-
wane stare kotłownie i instalowane 
ogrzewanie olejowe we wszystkich 
placówkach. Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Topoli Królewskiej 
oraz szkoły podstawowe: w Siedlcu, 
Błoniu i Leźnicy Małej są wyposażone 
w biologiczne oczyszczalnie ścieków. 
Przy szkołach podstawowych: w Bło-
niu i w Wilczkowicach funkcjonują 
Gminne Centra Sportowe, przy Szko-
le Podstawowej w Siedlcu – Gminna 
Biblioteka Publiczna, którą prowa-
dzi Pani Marzena Gmerek. W bieżą-
cym roku realizowana będzie budo-
wa Centrum Sportowego przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Topoli 
Królewskiej. Duży wkład w popra-
wę funkcjonowania oświaty wkłada-
ją same szkoły, które indywidualnie 
przystępują do wszelakich projektów 
unijnych, pozyskują środki, a także 
sprzęt komputerowy. 

Nad funkcjonowaniem szkoły, po-
ziomem nauczania, kadrą pedago-
giczną i uczniami czuwają aktualnie 
odpowiednio:

w Szkole Podstawowej  • 
w Leźnicy Małej – Dyrektor  
Dorota Góralska

w Szkole Podstawowej  • 
w Wilczkowicach  
– Dyrektor Emilia 
Kołodziejczyk
w Szkole Podstawowej  • 
w Błoniu – Dyrektor Grażyna 
Czajkowska
w Szkole Podstawowej  • 
w Siedlcu – Dyrektor Marzena 
Kowalczyk
w Samorządowej Szkole  • 
Podstawowej im. Władysława 
Łokietka – Dyrektor Zbigniew 
Sobór i Wicedyrektor – Maria 
Gębuś
w Gimnazjum im. Czesława  • 
Miłosza w Topoli Królewskiej  
– Dyrektor Jan Perka  
i Wicedyrektor – Jolanta 
Kuropatwa

W momencie tworzenia Gminy 
Łęczyca w 1992 r. gminnymi placów-
kami oświatowymi kierowali:

Zenon Smulczyk w Szkole  • 
Filialnej w Borowie
Jadwiga Saganiak w Szkole  • 
Filialnej w Jankowie
Jolanta Szymańska w Szkole  • 
Filialnej w Dzierzbiętowie 
Dużym
Halina Stańczyk w Szkole  • 
Filialnej w Topoli Katowej
Teresa Banasiak w Szkole  • 
Podstawowej w Gawronkach
Henryk Pierzgalski  • 
w Szkole Podstawowej w To-
poli Królewskiej
Andrzej Kmiecik w Szkole  • 
Podstawowej w Leźnicy Małej
Barbara Antosiak w Szkole  • 
Podstawowej 
w Wilczkowicach
Leszek Saganiak w Szkole  • 
Podstawowej w Błoniu
Józef Dobracz w Szkole  • 
Podstawowej w Siedlcu

Jak każda dziedzina, także oświa-
ta miała swoje wzloty i upadki, ale na 
chwilę obecną można stwierdzić, że 
Gmina jako organ prowadzący szko-
ły zdała na piątkę egzamin ze swojej 
działalności. 

Agnieszka Borowska

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
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STACJA PALIW HUZAR 
W PIASKOWICACH

ZAPRASZA CODZIENNIE  
 W GODZINACH 6.00-22.00

Gwarantowana jakość paliw Pb-95, PB-98, ON i LPG.  

SZANOWNY KLIENCIE, WYBIERZ NAS!

Prowadzimy sprzedaż gazu w butlach 11 kg
Posiadamy w sprzedaży: paski klinowe, świece, filtry oleju i powietrza, żarówki, bezpieczniki,  

płyny, oleje i inne akcesoria oraz kosmetyki do samochodów.
Na terenie stacji znajduje sklep ogólnospożywczy, myjnia samochodowa, kompresor i odkurzacz.

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę oraz przystępne ceny.  
Przyjmujemy płatności karta płatniczą.

Możliwość udziału w konkursie pod nazwą ‘„SZARŻA PREZENTÓW’’.  
Dla stałych klientów upusty i drobne upominki.

Ważne jest każde przedsięwzięcie, 
którego celem jest rozwój młodego 
człowieka. Stwarzanie szansy na roz-
wój młodzieży poza murami szkoły 
może stać się interesującym doświad-
czeniem, a przekazanie inicjatywy 
w ręce młodych może tylko podnieść 
efektywność działania. Tym razem po-
stawiliśmy na młodzieżowe inicjatywy 
sportowe. Dzięki wsparciu samorządu 
lokalnego młodzież realizuje zaplano-
wane działania wykorzystując gminne 
obiekty infrastruktury sportowej. Dla 
jej potrzeb wygospodarowano także 
pomieszczenie przy hali sportowej 
stanowiące bazę projektu. 

Realizowany od września 2011 r. 
do listopada 2012r. przez Stowarzy-
szenie Rozwoju i Promocji Społecz-
ności Gminy Wartkowice, projekt pod 
nazwą Centrum Inicjatyw Sportowych 
otrzymał grant w wysokości 40 000 zł. 
Projekt realizowany jest w ramach 
ogólnopolskiego programu „Rów-
nać Szanse 2011”, finansowany jest 
ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Bezpośrednimi 
adresatami projektu jest 25 uczest-
ników w wieku od 13 do 19 roku ży-
cia, 5 licealistów i 20 gimnazjalistów 
z terenu Gminy Wartkowice. 

Przygotowując projekt, Stowa-
rzyszenie opierało się na badaniach 
własnych, przeprowadzonych na prze-
łomie 2010/2011 r. wśród gimnazjali-
stów i licealistów, mieszkańców Gminy 
Wartkowice. Diagnoza potrzeb mło-
dzieży w środowisku lokalnym była 
warunkiem przystąpienia do konkur-
su. Wiedzy na temat potrzeb i prob-
lemów młodzieży dostarczył nam 
wywiad zogniskowany wokół nastę-
pujących obszarów tematycznych: styl 
życia i nastawienie do życia; spędzanie 
czasu wolnego, spotkania; podejmo-
wanie decyzji. Z przeprowadzonych 
badań wynikało, że młodzi preferują 
aktywne formy spędzania czasu wol-
nego, a oferta sportowo-rekreacyjna 
przyszkolnych klubów sportowych 

była niezadowalająca. Propozycja 
szkoleniowa amatorskich klubów 
sportowych była niedostępna dla gim-
nazjalistów. Barierą dla zainteresowa-
nych był także dojazd do klubu. 

Odpowiedzią na potrzeby mło-
dzieży jest realizowany projekt. 
Za myka się on w trzech punktach 
strategicznych. Pierwszy z nich to 
ROZGRZEWKA – etap przygotowania 
25 uczestników do realizacji kluczo-
wej części projektu czyli pracy zwią-
zanej z wdrażaniem autorskich inicja-
tyw sportowych. Sześciomiesięczny 
okres realizacji upłynął na przygo-
towaniu warsztatowym młodzieży 
w zakresie autodiagnozy, komunikacji 
interpersonalnej, dialogu społecznego 
i autoprezentacji. Uczestnicy projek-
tu wzięli udział w szkoleniu na te-

mat promocji projektu. Rozpoczęły się 
warsztaty choreograficzno-rytmiczne 
dla członków młodzieżowego zespołu 
tanecznego „Slitter”. Wkroczyliśmy już 
w drugi etap działań, tak więc „PIŁKA 
w GRZE”. Od grudnia młodzież orga-
nizuje cykliczne imprezy sportowe 
o charakterze turniejowym dla dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy. Młodzi 
pracują nad scenariuszami i regulami-
nami imprez sportowych, czuwają nad 
opracowanym systemem rozgrywek. 
Zespół do spraw promocji i informacji 
projektuje i rozpowszechnia ulotki in-
formacyjne i ogłoszenia, dyplomy dla 
uczestników imprez sportowych oraz 
przygotowuje konkursy o tematyce 
prozdrowotnej dla kibiców. Młodzież 
pozyskuje sędziów, opiekuna medycz-
nego a przede wszystkim organizuje 

Centrum Inicjatyw Sportowych

i prowadzi imprezy sportowe. Dodat-
kową atrakcją wszystkich wydarzeń 
sportowych są występy zespołu cho-
reograficzno-rytmicznego „Slitter”, 
który stanowi drugą grupę działanio-
wą projektu. Dziewczyny występują 
podczas przerw w trakcie rozgrywek 
sportowych oraz na innych imprezach 
o zasięgu lokalnym. Ostatnio wystą-
piły podczas uroczystości otwarcia 
kompleksu boisk sportowych „Orlik” 
w Wartkowicach. 

Od początku realizacji projektu 
współpracujemy z lokalnymi instytu-
cjami, które zdeklarowały włączenie 
się w działania. Imprezą mikołajkową 
dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji 
materialnej i innymi problemami roz-
poczęliśmy współpracę z Gminną Ko-
misją ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Udaną akcją Centrum 
były „Ferie z CIS-em” i pierwszy Gmin-
ny Turniej pod nazwą „Gry i zabawy 
ruchowe” dla dzieci od 7 do 12 roku 
życia. W marcu rozpoczął się Turniej 
Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar 
Prezesa Stowarzyszenia. Na etapie 
przygotowań jest Turniej Halowej Pił-
ki Nożnej Chłopców. Rozgrywki od-
bywają się w piątkowe popołudnia. 
Realizator zapewnia uczestnikom 
imprez bezpłatny transport, napoje 
oraz nagrody.

Za członkami Centrum pierwsze 
doświadczenia w zakresie animacji 
życia sportowego i kultury fizycznej 
wśród mieszkańców Gminy. Zwięk-
sza się w nich wiara we własne moż-
liwości oraz pewność w działaniu. 
Młodzież przestaje traktować udział 
w projekcie tylko jako zabawę. Miło 
jest patrzeć, jak młodzi ludzie czują się 
gospodarzami nowoczesnego obiektu 
sportowego organizując w nim życie 
pozaszkolne dla siebie i innych. Przed 
nimi kolejne wyzwania ukierunkowa-
ne na sukces osobisty i zespołowy. 
Będzie to udział w konkursie o tytuł 
Młodzieżowego Ambasadora Sportu 
i Kultury Fizycznej w Gminie Wart-
kowice oraz wyjście poza mury ha-
li sportowej i bazę Centrum. Wśród 
zaplanowanych działań jest organi-
zacja happeningu prozdrowotnego 
i rajdu rowerowego. Podczas wizyty 
studyjnej zaplanowanej na okres wa-
kacji, uczestnicy projektu wymienią 
doświadczenia z grupą młodzieży re-
alizującą projekt o podobnym profi-
lu. Zwieńczeniem naszych wysiłków 
będzie BAL MISTRZÓW, czyli prezen-
tacja efektów projektu w formie zor-
ganizowanego festynu rekreacyjno-
sportowego. 

Jolanta Andrysiewicz
(koordynator projektu)

Romualda Sobczak
(Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji  

Społeczności Gminy Wartkowice)
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Jako dziecko słuchałem często 
„wykładów” radiowych z „mniema-
nologii stosowanej” pt. „O wyższości 
Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bo-
żego Narodzenia” Jana Tadeusza Sta-
nisławskiego. Wykłady te w radiowej 
trójce, ze świętami nie miały wiele 
wspólnego poza nazwą, ale obnażały 
wiele absurdów ówczesnej rzeczy-
wistości. Mnie jednak, dorastającego 
chłopca bardzo irytowała owa „wyż-
szość” Świąt Wielkiej Nocy. Wówczas 
dla mnie to Święta Bożego Narodze-
nia były tymi najważniejszymi i naj-
piękniejszymi. Tym, co mnie wówczas 
pociągało w Świętach Bożego Naro-
dzenia były symbole z nimi związa-
ne. Cóż mogło być piękniejszego dla 
dziecka jak: choinka, żłóbek, opłatek, 
Mikołaj, prezenty, ciepła atmosfera 
Wigilii i Świąt. Dopiero później uświa-
domiłem sobie na czym tak napraw-
dę polega „wyższość” Świąt Wielkiej 
Nocy – na ważności wydarzeń, jakich 
są pamiątką dla całego Chrześcijań-
stwa. Ofiara Jezusa i jago zmartwych-
wstanie, są tak ważne, bo jak uczy Św. 
Paweł, bez zmartwychwstania nasza 
wiara byłaby daremna. A w dodatku 
Święta te mają równie bogatą i pocią-
gającą symbolikę, są świętem zwycię-
stwa życia nad śmiercią.

Wszechobecne wielkanocne jajko 
jest symbolem grobu, z którego wy-
chodzi nowe życie. Jajko wielkanocne 
jest znakiem nowego życia, przezwy-
ciężeniem śmierci porównanym do 
przebijania skorupki. Wykluwający 
się kurczak dla chrześcijan symboli-
zuje zwycięstwo życia, jest znakiem 
zmartwychwstania, także ludzkiego. 
Jajko to nadzieja na nowe życie, ale 
jednocześnie próba cierpliwości, którą 
trzeba przejść, aby zobaczyć ukryte 
wewnątrz pisklę. Zwyczaj malowa-
nia i barwienia jaj występuje w wielu 
kulturach i epokach. Najstarsze znale-
ziska mają kilka tysięcy lat i wiązane 
są z Chaldejczykami, później także 
w Egipcie (malowano skarabeusze). 
Nawet w krajach islamskich jaja zdo-
biono wersetami z Koranu.

Dzielenie się jajkiem podczas 
śniadania wielkanocnego ma bezpo-
średnie odniesienie do dzielenia się 
opłatkiem w Wigilię Bożego Naro-

dzięki ofierze Chrystusa, mamy szansę 
dostąpić wiecznego ucztowania na 
godach u Boga. Zwyczaj święcenia ba-
ranka pojawił się już w VII wieku. Na 
stół wielkanocny wprowadził go pa-
pież Urban V w XIV wieku, aby przy-
pominał wiernym o ważności tego 
wydarzenia. W Polsce baranek poja-
wił się w XVII wieku i był nazywany 
Agnuszkiem. Obecnie baranek wyko-
nywany jest z masy cukrowej, ciasta, 
czekolady, marcepana, ale też z gliny, 
porcelany a nawet z plastiku. 

Znacznie trudniej powiązać 
z Wielkanocą zajączka, który wciska 
się wszędzie pod postacią czekolado-
wych figurek, puchatych rysuneczków 
na kartach świątecznych, albo jako 
roznosiciel jajek gotowanych lub cze-
koladowych, a szerzej również prezen-
tów (coraz częściej już nie drobnych). 
Jakiś czas temu mój syn zapytał nawet, 
czy do zajączka wielkanocnego można 
pisać listy w sprawie prezentów, jak 
do Św. Mikołaja. Odpowiedziałem, że 
nie, ale za jakiś czas, biorąc pod uwagę 
komercjalizację symboli, kto wie? Po-
jawia się więc kolejna nić wiążąca oba 
święta. Zając w różnych mitologiach 
miał dwojakie znaczenie. W kulturach 
wschodnich wiązany jest z kultem lu-
narnym, towarzyszy bóstwom i bogi-

niom księżyca, w kulturach zachodu 
wiązany jest z kultem płodności i od-
radzającego się życia z racji na swoją 
żywotność i płodność (towarzyszy 
m. in. Afrodycie-Wenus). W mitologii 
germańskiej zając jest ulubieńcem 
bogini miłości, Freyji, a bogini wios-
ny, Ostarę-Eostre, od której imienia 
wywodzi się angielską i niemiecką 
nazwę Wielkanocy, przedstawiano 
z zajęczą głową. I właśnie z Niemiec, 
jako symbol wiosny, przywędrował 
do nas. Chrześcijaństwo zaadopto-
wało ten symbol, jak zresztą wiele 
innych, aby ułatwić nowym wiernym 
odnalezienie czegoś swojskiego w no-
wej nauce. Św. Augustyn odczytuje 
zajączka jako grzeszników szukają-
cych ocalenia na skale, którą jest Bóg. 
Motyw zająca pojawia się już sztuce 
wczesnochrześcijańskiej na nagrob-
kach i lampach oliwnych. Zając zja-
dający winogrona lub skubiący liście, 
symbolizuje neofitę, żywiącego się 
nauką Chrystusa.

Bardzo piękną symbolikę ma 
święcenie pokarmów. Pięknie ude-
korowana święconka, niesiona jest 
do kościoła w sobotni poranek, a spo-
żywana na śniadanie wielkanocne. 
Dziś wkłada się wszystko, aby było 
kolorowo i bogato, dawniej było to 
sześć lub siedem potraw, lub przy-
praw, z których każda miała swoją 
symbolikę. I tak chleb, najświętszy 
i najpotrzebniejszy symbolizował cia-
ło Chrystusa. Jajko było symbolem 
Zmartwychwstania i odradzającego 
się życia, wędlina zapewniała zdrowie 
i płodność, a także dostatek (kiedyś 
nie każdego było na nią stać). Ser był 
symbolem przyjaźni z siłami natury 
i gwarancją rozwoju stad. Chrzan był 
symbolem siły i fizycznej krzepy. Sól 
to minerał odstraszający złe moce, 
bez soli nie ma życia, to także symbol 
oczyszczenia – samo sedno istnienia 
i prawdy. Ciasto weszło do świątecz-
nego koszyka ostatnie i symbolizuje 
umiejętności i doskonałość ludzkiej 
pracy.

Poniedziałek wielkanocny to wy-
wodzący się z wiosennych zwyczajów 
słowiańskich śmigus dyngus. Pier-

wotnie dwa zwyczaje zlały się w jed-
no i nie sposób ich rozdzielić. Kiedyś, 
każdy kto nie wykupił się pisanką lub 
potrawą oblewany był wodą lub sie-
czony po nogach witką wierzbową lub 
palmową, obecnie zostało już tylko 
polewanie. Miało to symbolizować 
oczyszczenie z brudu i chorób, później 
także grzechu. Polewanie wiadrami, 
albo nawet zanurzanie w wodzie lub 
przerębli nie należało do rzadkości 
i dzisiejsze psikawki to w porówna-
niu z tym co działo się kiedyś to „mały 
pikuś”. Jednak już w czasach saskich 
jak pisze Jędrzej Kitowicz, zwyczaj ten 
występował tylko na wsi. 

Osobną symbolikę i piękno mają 
zwyczaje kościelne wielkiego tygo-
dnia, święcenie ognia i wody, tradycja 
ubierania Grobu Pańskiego, kołatanie 
kołatkami, misteria pasyjne itp. Jed-
nak nie jestem teologiem i nie czuję się 
władny przedstawić całej symboliki 
wielkiego tygodnia. Musimy jednak 
pamiętać, co jest sednem tych świąt. 
A jest nim męka i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Dzisiaj następuje 
coraz większa komercjalizacja sym-
boli religijnych i świątecznych. Są one 
zawłaszczane i spłycane przez media, 
handel. Mają zachęcać do konsumpcji 
i kupowania, czyli całkowitego od-
wrócenia pojęć. Do tego narzucana 
przez media fałszywa poprawność po-
lityczna stara się odebrać świętom ich 
chrześcijański charakter. Narodzone-
go Jezusa przesłania, bardziej neutral-
ny Św. Mikołaj, w wersji wylansowanej 
przez Coca Colę i amerykańską pop-
kulturę, zaś Święta Wielkanocne nazy-
wa się świętami wiosennymi. Z użycia 
znikają życzenia w których pojawia się 
jakiekolwiek odniesienie do chrześci-
jaństwa. Przeszkadza nawet choinka. 
Niezależnie jednak, czy tego chcemy 
czy nie, czy jesteśmy wierzący czy też 
nie, wywodzimy się z kultury judeo-
chrześcijańskiej i to czym w tej chwili 
jesteśmy, pojęcia i wartości jakie wy-
znajemy wynikają z tego faktu. Nawet 
jeśli chcemy to odrzucić i się buntuje-
my. To w nas tkwi, jeśli odrzucimy to 
dziedzictwo staniemy się nadzy i bez-
bronni wobec wszystkich. Oderwani 
od naszych chrześcijańskich korzeni 
nie sprostamy wyzwaniom islamu. 
Bez „kręgosłupa moralnego” zagubi-
my się we współczesnym świecie, tak 
pełnym sprzeczności. 

Stanisław Sobczak

Świąteczne symbole 

dzenia. Dawniej jajko pełniło też ro-
lę podarunku, którego intencją jest 
życzenie pomnażania sił witalnych. 
Pisanka mogła być również wyra-
zem uczuć zakochanej dziewczyny. 
Odniesień między obu świętami jest 
zresztą więcej. Zamiast na pasterkę 
o północy, chodzimy na poranną re-
zurekcję, zamiast żłóbka odwiedzamy 
Grób Pański. Podobnie jak choinkę, 
symbol życia, światła i Chrystusa za-
stępuje paschał o tym samym znacze-
niu. W symbolice wielkanocnej bar-
dzo ważny jest baranek, jako symbol 
Chrystusa Zmartwychwstałego, któ-
ry swoją krwią odkupił ludzkość. Po-
dobnie jak krew baranka paschalnego 
ochroniła lud Izraela owej strasznej 
nocy w Egipcie, gdy anioł śmierci 
przeszedł przez ziemię egipską za-
bierając pierworodnych. Ocaleli ty-
ko ci z Izraelitów, którzy zastosowali 
się do bożego nakazu, zabili baranka, 
spożyli go podczas uczty paschalnej, 
a krwią jego skropili swoje drzwi. Po-
stawiony na stole baranek, przypomi-
na o tej uczcie, ale również o tym, że 

Rozmowa z Krystyną Walczak z To-
poli Szlacheckiej – artystką ludo-
wą wykonującą ręcznie zdobione 
bombki, pisanki oraz malunki na 
ceramice. 

Od kiedy zajmujesz się malo-
waniem? Twoje rysunki 
zdradzają niewątpliwy talent 
i pewną rękę.

Maluję, odkąd sięgam pamięcią. 
W szkole rysowałam na lekcjach, czę-
sto malowałam dla koleżanek. Po pro-
stu – lubiłam to robić i nadal lubię!

Czy skończyłaś szkołę plastycz-
ną? Uczestniczyłaś w jakichś 
warsztatach?

Niestety, nie. Bardzo chciałam się 
uczyć w liceum plastycznym, to by-
ło moje marzenie, ale projekt upadł. 
Powód był prozaiczny – szkoła nie 
miała internatu! Skończyłam techni-
kum włókiennicze, bo tam internat 
był, a później… rodzina, dzieci i praca 
w gospodarstwie. Nie miałam czasu 
na żadne kursy i nauki.

Malujesz bardzo ładnie na cera-
mice, szczególnie motywy z zam-
kiem łęczyckim i z kolegiatą 
tumską, że o kwiatach nie wspo-
m nę. Nie chciałabyś dostarczać 
swoich wyrobów do sklepów? 
Takich pamiątek w okolicy nie ma,  
a myślę, że cieszyłyby się zainte-
reso waniem wśród turystów.

Tyle czasu to ja niestety nie mam! 
Oczywiście maluję trochę na prezenty 
dla rodziny, znajomych, przyjaciół, ale 
to wszystko na co mogę sobie pozwo-
lić Prowadzę wraz z mężem gospodar-
stwo rolne, nieco ponad 16 hektarów, 
do tego jeszcze żywy inwentarz: 4 kro-
wy mleczne i 20 sztuk bydła opaso-
wego. Zimą mam trochę więcej cza-
su i wtedy mogę oddawać się swoim 
zamiłowaniom. To zajęcie pozwala 
mi odpocząć, oderwać się od spraw 
codziennych i poprawić humor. 

Patrzę na Ciebie i nie mam co do 
tego najmniejszych wątpliwości. 
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała Zofia Dziwisz

Pasja – hobby– talent

Pisanki wykonane przez Krystynę Walczak


