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7 czerwca 2013 roku to kolejna waż-
na data w historii Gimnazjum im. Cze-
sława Miłosza w Topoli Królewskiej. 
Tego właśnie dnia miała miejsce uro-
czystość otwarcia Centrum Sportowe-
go. Uczestniczyli w niej liczni goście 
m.in.: Łódzki Wicekurator Oświaty 

Konrad Czyżyński, Dyrektor Okręgo-
wej Komisji Egzaminacyjnej Danuta 
Zakrzewska, przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego w Łodzi oraz 
Starostwa Powiatowego w Łęczycy. 
Wśród zaproszonych byli również pre-
zydenci i burmistrzowie miast, wójto-

Marzenia się spełniają

„Kultura naszych sąsiadów”  
– pod takim hasłem odbyła się  
25 czerwca w sali widowisko
wej Forum Inicjatyw Twórczych 
prezentacja polskich i czeskich 
miniatur filmowych z gatunku 
science fiction. Gośćmi spotkania 
byli studenci z Uniwersytetu  
Karola w Pradze. 

Czescy goście: Adela, Terezie, Jakub 
i Tomas przyjechali do Polski w związ-
ku z realizacją projektu badawczego, 
związanego z tworzeniem bazy fil-
mów science-fiction wyprodukowa-
nych w Europie Środkowej. W przed-
sięwzięciu biorą udział także polscy 
badacze, m.in. członkowie Koła Kry-
tyków Filmowych UŁ, z którym FIT 
współpracuje. 

Na początku uczestnicy impre-
zy wysłuchali prezentacji Czechów, 

którzy opowiadali o swoich nauko-
wych zainteresowaniach, o czeskim 
kinie i o projekcie, który realizują. 
Na koniec zaprezentowali fragment 
czeskiego horroru, który wzbudził... 
rozbawienie publiczności, był bo-
wiem przykładem łączenia gatun-
ków w czeskim kinie – w tym przy-
padku był to horror w konwencji 
komediowej. Potem nastąpił po-
kaz polskich filmów, które wybrała 
i zaprezentowała dr Ewa Ciszewska  
– filmoznawczymi z Instytutu Kul-
tury Współczesnej UŁ, która jest 
opiekunem naukowym projektu. Do-
pełnieniem tego badawczo-towarzy-
skiego spotkania był koncert działa-
jącego przy FIT zespołu Błogostan, 
który wzbudził… międzynarodowy 
entuzjazm. 

Renata Nolbrzak

wie, przewodniczący rad miast, gmin, 
radni, przedstawiciele duchowień-
stwa, dyrektorzy szkół z terenu gmi-
ny i powiatu, przedstawiciele Straży 
Pożarnej, Policji i Wojska.

Cieszymy się, że tylu znako-
mitych gości zachciało nam towa-

rzyszyć w tym szczególnym dniu. 
Z uwagą wysłuchaliśmy przemó-
wienia Wicekuratora Oświaty, któ-
ry pogratulował władzom gminy 
tak ważnej inwestycji, a dyrektoro-
wi gimnazjum licznych sukcesów 
dydaktycznych. Trudno było nam – 
uczniom gimnazjum ukryć zdener-
wowanie z powodu wyjątkowości 
chwili. Z niecierpliwością czekaliśmy 
na moment przecięcia wstęgi. Wielu 
z nas, mimo oficjalnego charakte-
ru uroczystości, nie kryło radości 
z powodu możliwości korzystania 
z wielofunkcyjnego boiska, bieżni 
a nawet boiska do gry w piłkę pla-
żową. Uczniowie innych szkół mogą 
tylko marzyć o ciepłym piasku pod 
stopami, czy odpoczynku pod para-
solami w kolorze nieba. W sferze ma-
rzeń pozostaje dla wielu z nich nauka 
w nowoczesnej, doskonale wyposa-
żonej placówce. Tymczasem w na-
szej szkole marzenia stają się rze-
czywistością, jak słusznie zauważyła 
w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor 
Jolanta Kuropatwa. Wiemy, że jest to 
możliwe dzięki wieloletniej przy-
chylności i zaangażowaniu władz 
Gminy Łęczyca, a w szczególności 
Wójta – Pana Andrzeja Wdowiaka. 
Wykorzystując zatem sposobność, 
jaką stwarzała uroczystość, postano-
wiliśmy podziękować Panu Wójtowi 
za to, że umożliwia nam rozwijanie 
pasji i wręczyć mu od społeczności 
szkolnej odznakę Srebrna Tarcza, 
którą uzyskują najlepsi absolwenci 
Miłoszówki. Na tarczy otrzymanej 
z rąk Pani Dyrektor Jolanty Kuro-
patwy, zawarte są słowa: ,,Mali są 
ludzie, wielkie są ich dzieła”. 

Dodatkową formą podziękowa-
nia dla Pana Wójta oraz wszystkich 

zaproszonych gości było przedsta-
wienie przygotowane przez uczniów 
naszej szkoły. Na scenie pojawiły się 
diabły, które za wszelką cenę próbo-
wały zakłócić tak ważną uroczystość. 
Jednak przewidywalność dyrekcji, 
zapobiegliwość przewodniczącej 
rady rodziców oraz współpraca 
i pracowitość młodzieży sprawiły, 
że wszystko dobrze się skończyło – 
siły zła zostały pokonane. W efekcie 
gimnazjaliści zaprezentowali swoje 
teatralne, taneczne i wokalne umie-
jętności. A wszystko to z diabelską 
dozą humoru.

Dobry nastrój nie opuszczał 
nas także podczas oficjalnego me-
czu, który został rozegrany między 
drużyną samorządowców reprezen-
tujących gminę Łęczyca, a drużyną 
gimnazjum, w skład której wchodzi-
li: uczniowie, nauczyciele i rodzice. 
Emocjom nie było końca, także na 
dopingujących swoje drużyny try-
bunach. Nie zabrakło na nich mek-
sykańskiej fali, jak na prawdziwy 
mundial przystało. Jesteśmy przeko-
nani, że na nowo otwartym obiekcie 
gole będą wpadały tylko do bramki 
przeciwników.

Ten dzień pozostanie na długo 
w naszej pamięci także dlatego, że 
usłyszeliśmy ze sceny ważne dla nas 
słowa. Otóż Pani Dyrektor zapewni-
ła, iż jest dumna ze swoich uczniów. 
Wielu z nas, zwłaszcza trzecioklasi-
stów, ze smutkiem pomyślało o tym, 
że już wkrótce opuści mury tej szko-
ły. Równie wielu z dumą powtórzy: 
Byliśmy uczniami Gimnazjum im. Cze-
sława Miłosza w Topoli Królewskiej.

Natalia Kasierska
uczennica klasy IIID

Czeski film
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Miła uroczystość miała miejsce 8 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w łęczyckim ratuszu. Siedem par małżeńskich z gminy Łęczyca świętowało 
pięćdziesięciolecie związku małżeńskiego. Dostojni jubilaci to Państwo:

Kazimiera i Marian Mikołajczykowie z Topoli Szlacheckiej,
Kazimiera i Jerzy Florczakowie z Krzepocina Pierwszego,

Jadwiga i Henryk Michalscy z Dąbia,
Janina i Stanisław Banasiakowie z Topoli Katowej,

Stanisława i Franciszek Gralakowie z Leźnicy Małej,
Jadwiga i Edward Gralakowie z Borowa,

Helena i Janusz Andrzejczakowie z Błonia.

W imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medale i dyplomy 
za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył wójt Gminy Łęczyca pan Andrzej 
Wdowiak. Jubilatom przybyłym wraz z rodzinami życzenia wszelkiej pomyśl-
ności składali m.in.: pani Agnieszka Borowska – sekretarz Gminy oraz pan 
Marian Ryszkowski – przewodniczący Rady Gminy. Były kwiaty, szampan, 
słodycze i ogólna atmosfera serdeczności.

Zofia Dziwisz
Fot. Emilia Domałonżek

Jednym z licznych zadań gminy, do 
których zobowiązuje ją ustawa, jest 
zapewnienie bezpieczeństwa obywa-
teli oraz ochrony przeciwpowodziowej 
i przeciwpożarowej. Jak to zadanie 
jest wykonywane w gminie Łęczyca? 

Mieszkańcy mogą liczyć na po-
moc ze strony Państwowej Straży Po-
żarnej w Łęczycy, dysponującej od-
powiednimi zasobami sił i środków. 
Dodatkowe zabezpieczenie stanowią 
Ochotnicze Straże Pożarne, z których 
dwie, z Leźnicy Małej i Topoli Królew-
skiej, są wyposażone w profesjonal-

ny sprzęt i doskonale przeszkolone. 
O randze tych jednostek świadczy ich 
umiejscowienie w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo – Gaśniczym. Gminne 
OSP użytkują 6 samochodów, w tym 
dwa do zdarzeń drogowych (Leźnica 
Mała i Topola Królewska) i cztery do 
gaszenia pożarów (Topola Królew-
ska, Błonie, Siedlec i Leźnica Mała). 
Andrzej Wdowiak – wójt gminy, za-
pytany czy ta ilość samochodów jest 
wystarczająca odpowiada: – Samocho-
dy nie są wprawdzie nowe, ale dosko-
nale utrzymane, sprawne technicznie 

Od kiedy działa pan w OSP?
Strażakiem jestem od 1975 roku, 

zaczynałem oczywiście w OSP w To-
poli Królewskiej, w której od 1980 
roku pełnię funkcje naczelnika. Preze-
sem Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego jestem od 1991 roku, czyli ponad 
5 kadencji. Od zawsze pociągała mnie 
praca społeczna. 

Co uważa pan za swój sukces?
To sprawy złożone. Wiele zależy 

nie tylko od ludzi, ale i od budżetu, 
jakim straże dysponują. Poszczególne 
jednostki gromadzą fundusze własne, 
głównie z zabaw tanecznych – tak było 
od dawna, ale obecnie, kiedy młodzi 
ludzie mają własne samochody, nie 
jest łatwo zgromadzić uczestników, 
wybierają takie imprezy, gdzie grają 
droższe i lepsze zespoły, więc w takiej 
sytuacji trudno o frekwencję i zyski. 
Niektóre jednostki organizują wśród 
mieszkańców akcje np. zbierania zło-
mu, który sprzedają pozyskując w ten 
sposób pieniądze na swoje cele. Nie-
wielki dochód daje także wynajem sal 
w remizach na wesela. 

Porównując obecny wygląd 
budynków strażnic OSP 
z tym sprzed kilku lat, widać 
zdecydowaną poprawę…

Strażnice zmieniły się i są wizy-
tówką wsi i gminy. Prawie wszystkie 
budynki są ocieplone, przeprowadzo-
no remonty. W zależności od potrzeb 
wymieniano okna, drzwi, remontowa-
no dachy itp. Środki na te inwestycje 
pozyskiwano z funduszy europejskich 
(za pośrednictwem Fundacji PRYM), 
budżetu Gminy, część prac wykony-
wali sami druhowie, ale również eki-
pa remontowo – budowlana z Gminy. 
Do remontu zostały jeszcze strażnice 
w Mikołajewie i w Krzepocinie.

Co chciałby pan zmienić w OSP  
w najbliższych latach?

Należałoby wymienić samocho-
dy w Leźnicy Małej i w Topoli Kró-
lewskiej, mają one już ponad 20 lat 
i są wyeksploatowane. Staramy się 
o zakup nowszych wozów, jednak to 
koszt ok. 600 tys. zł. i chwilowo nie 
widzę możliwości zakupu. W roku 
2012 OSP Topola Królewska brała 
udział w 46 akcjach ratowniczo-gaś-
niczych, a OSP Leźnica Mała w 31 – to 
nie jest mało… Druhowie – strażacy 
są dobrze wyszkoleni przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożar-
nej w Łęczycy. Jednak nie tylko szko-
lenie gwarantuje skuteczność i bez-
pieczeństwo strażaków. Przydałoby 
się doposażenie w sprzęt ochrony 

OSP – bezpieczeństwo i kultura 

i w przypadku zagrożeń mieszkańcy 
mogą liczyć na szybką i skuteczną po-
moc. A czy jest ich za mało? Uważam, 
że nie, dla przykładu – cały powiat łę-
czycki obsługują obecnie dwie karetki 
pogotowia. Nie należy przy tym zapo-
minać o Państwowej Straży Pożarnej.

W budżecie gminy na funkcjono-
wanie Ochotniczych Straży Pożarnych 
w ramach ochrony przeciwpożarowej 
przeznaczane są znaczne kwoty. Kosz-
ty stałe związane z funkcjonowaniem 
OSP to: wynagrodzenie konserwato-
rów samochodów i sprzętu, ekwiwa-

Rozmowa z Krzysztofem Joachimiakiem z Topoli Królewskiej  
– prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Łęczycy

lenty pieniężne dla strażaków za udział 
w akcjach i w szkoleniach, badania le-
karskie strażaków i ich ubezpieczenia. 
Obowiązkowe ubezpieczenia samo-
chodów, budynków OSP, przeglądy 
techniczne samochodów i sprzętu, za-
kup paliwa, olejów, części do samocho-
dów, ogrzewanie garaży – również są 
opłacane z gminnego budżetu. Gmina 
kupuje, bądź dopłaca do kupowanego 
przez OSP sprzętu przeciwpożarowego 
i samochodów. Wykaz wydatków jest 
długi i nie chcę zanudzać czytających 
listą jednostek, którym zostały wyre-
montowane strażnice, informacjami ile 
kupiono siekier, motopomp, łomów, ile 
osób uczestniczyło w kursach np. pi-
larzy oraz wymieniać szczegółowych 
kwot. Łącznie w latach 2005–2012 
gmina przekazała na cele OSP prawie 
2 miliony złotych.

Ochotnicze Straże Pożarne mają 
bogatą historie. Ludzie od dawna zrze-
szali się, by chronić siebie i swoje mie-
nie. Na przestrzeni dziejów zmieniały 
się metody ochrony, sprzęt. Ogrom-
ny postęp w tej dziedzinie nastąpił 
w ostatnich latach. W OSP szczegól-
nie teraz zachodzą istotne przemia-
ny. Niektóre jednostki zrezygnowa-
ły z typowego ratownictwa a zajęły 
się szeroko rozumianą działalnością 
kulturalną, dzieje się tak również 

w gminie Łęczyca. Działają orkiestry 
strażackie (Błonie i Pruszki), zespo-
ły wokalno-instrumentalne (Leźnica 
Mała), świetlice, izby tradycji, place 
zabaw itp. Wszystko zależy jak zwy-
kle od ludzi, ich pomysłowości i ak-
tywności. OSP, które złożyły wnioski 
o dofinansowanie w ramach „Małych 
projektów” do Fundacji Rozwoju Gmin 
„PRYM”, otrzymały dofinansowanie 
w wysokości ok. 70% wartości inwe-
stycji. Pozostałe 30% to wkład własny 
wnioskodawców, często była to ro-
bocizna. Z „Małych projektów” sko-
rzystały OSP: Leźnica Mała (remont 
świetlicy wiejskiej), Lubień, Pruszki, 
Łęka, Błonie, Chrząstówek (remon-
ty świetlic i wyposażenie), Janków 
i Siedlec (remonty i modernizacja 
świetlic). W Lubieniu realizowany jest 
projekt budowy punktu wypoczynko-
wego. Gmina pomaga jednostkom OSP 
przy sporządzaniu wniosków o dofi-
nansowanie, opłaca inspektora nad-
zoru w trakcie realizacji inwestycji, 
a następnie pomaga w jej rozliczeniu.

Jednostka OSP we wsi, zadbana 
remiza nobilitują mieszkańców i wie-
le mówią o ich aktywności, a należy-
cie urządzone świetlice zachęcają do 
spotkań i sprzyjają integracji.

Zofia Dziwisz

Pół wieku razem 

osobistej, buty strażackie i ubrania 
specjalistyczne. 

Działalność OSP to nie tylko gasze-
nie pożarów i akcje ratownicze. Pro-
wadzimy akcje edukacyjne w szkołach 
organizując corocznie konkursy wiedzy 
pożarniczej na poziomie gminnym, naj-
lepsi biorą udział w turnieju powiato-
wym, zajmując wysokie lokaty. Strażacy 
z OSP co roku startują w gminnych za-
wodach sportowo-pożarniczych, któ-
rych celem jest podnoszenie spraw-
ności fizycznej. Wcześniej oczywiście 
trenują, a to pozwala uzyskać dobre wy-
niki na zawodach. Wcale nie jest łatwo 
biegać w kilkukilogramowym umundu-
rowaniu, wykonywać przy tym skoki 
przez przeszkody oraz inne zdania na 
czas. Co dwa lata organizowane są za-
wody powiatowe, a co 4 lata wojewódz-
kie. Strażacy z Siedlca zajęli w 2011 
roku na zawodach powiatowych I miej-
sce. Kilka lat wcześniej strażacy z OSP 
w Jankowie na zawodach krajowych 
zajęli wysoką, VI lokatę. Chciałbym, 
żeby strażacy ochotnicy mieli dobre 
warunki i mogli bezpiecznie wykony-
wać nakładane na nich, coraz to nowe, 
trudniejsze zadania.

Tego panu życzę i dziękuję za 
rozmowę.

rozmawiała Zofia Dziwisz
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W Wartkowicach rozpoczęto prace 
związane z realizacją zadania pn. „Bu-
dowa placu zabaw wraz z urządze-
niem terenów zielonych, przebudo-
wą chodników i placu parkingowego 
przy ul. Targowej w Wartkowicach”. 
Zakres inwestycji obejmuje budowę 
placu zabaw, w skład którego wcho-
dzą: zestaw zabawowy wielofunkcyj-
ny oraz 10 pojedynczych urządzeń, 
wykonanie chodników z kostki be-
tonowej, wykonanie placu parkingo-
wego oraz urządzenie terenów zie-
lonych. Prace planuje się zakończyć 
w terminie do 31 sierpnia 2013 r. 
Wartość planowanych robót wynosi 
ponad 165 tys. zł. Zadanie realizowa-
ne jest przy udziale środków finan-
sowych Unii Europejskiej w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w zakresie ope-
racji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2017-2013 na podsta-
wie umowy o przyznanie pomocy 
z dnia 19 grudnia 2012 roku. Plano-
wane dofinansowanie wynosi 80% 
kosztów kwalifikowalnych. 

Niebawem rozpoczną się kolejne 
dwie inwestycje, na wykonanie któ-
rych popisano już umowy z wyko-
nawcami. Pierwsza z nich to przebu-
dowa drogi gminnej w miejscowości 
Konopnica – planuje się wykonanie 
nawierzchni asfaltowej grubości 8 
cm, na podbudowie z kruszywa ła-
manego grubości 20 cm na odcinku 
drogi o długości ponad 2 km. Ponadto 
przewidziano zjazdy o nawierzchni 
bitumicznej na posesje zabudowane 
oraz tłuczniowe na pola, odwodnie-
nie korony drogi, karczowanie drzew, 
oznakowanie pionowe i poziome oraz 
modernizacje oświetlenia ulicznego 
z lampami LED. Roboty zakończą się 
do 15 września 2013 roku. Zadanie, 
którego wartość wynosi ponad 1,2 

mln złotych realizowane jest w ra-
mach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpie-
czeństwo-Dostępność-Rozwój. Gmina 
otrzymała dotację z budżetu państwa 
w wysokości 50 % kosztów inwestycji.

Drugie zadanie – „Odbudowa 
przepustu na rzece Zian na drodze 
lokalnej Orzeszków-Truskawiec” re-
alizowane jest w ramach usuwania 
skutków powodzi w 2010 roku. Zada-
nie obejmuje rozbiórkę zniszczonego 
przepustu z rur żelbetowych i budowę 
nowego z rury karbowanej w kształcie 
elipsy z blachy gr. min. 3,5 mm z po-
włoką cynkową i polimerową. Koszt 
zadania wynosi prawie 100 tys. zł, pla-
nowanie dofinansowanie ze środków 
budżetu państwa to 85 tys. zł.

Wkrótce rozpoczną się także pra-
ce związane z rewitalizacją zabytko-
wego parku w Starym Gostkowie, 
obejmującą wykonanie: alejek par-
kowych, ścieżek edukacyjnych, altanki 
ogrodowej wraz z miejscem pod og-
nisko, elementów małej architektu-
ry, budowę kładki dla pieszych, no-
we oświetlenie i nowe nasadzenie na 
terenach zielonych położonych bez-
pośrednio przed budynkiem Urzędu 
Gminy. Łączna wartość robót wynosi 
435 tys. zł. Prace będą trwały do 30 
września. Całość zadania realizowana 
jest przy współfinansowaniu (75% 
kosztów kwalifikowanych) ze środ-
ków pochodzących z działania „Od-
nowa i rozwój wsi” objętego PROW 
2007–2013 r. 

Ponadto jeszcze w tym roku zo-
stanie wybudowanych 55 przyzagro-
dowych oczyszczalni ścieków, pracu-
jących za zasadzie niskoobciążonego 
osadu czynnego. Zadanie to realizo-
wane jest także przy współfinanso-
waniu z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Artur Kubis, Piotr Sikora

Twórcza Natura

PROW dla Wartkowic

Dzieci z parzęczewskiej podstawówki, młodzież gimnazjalna, sołtysi  
i przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich przyszli 20 czerwca  
do Forum Inicjatyw Twór czych na inaugurację ekologicznego programu 
„Twórcza Natura”.

Poza prezentacją założeń programu, 
odbył się pokaz przedstawienia o te-
matyce ekologicznej, rozstrzygnięcie 
ogłoszonych wcześniej konkursów: 
plastycznego i graficznego oraz wy-
stępy muzyczne. W imprezie wzięli 
udział także fundatorzy planowanych 
działań – przedstawiciele Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 
Zastępca Prezesa Zarządu – Cezary 
Dzierżek i Dyrektor Biura Barbara 
Rutkowska. Projekt „Twórcza Natu-
ra” obejmuje wiele przedsięwzięć, 

głównie artystycznych, związanych 
z tematyką ekologiczną. Jednym z ele-
mentów projektu są konkursy – część 
z nich, ogłoszona w kwietniu, została 
już rozstrzygnięta. Bardzo ciekawą 
rywalizacją okazał się, skierowany 
do uczniów parzęczewskiego gimna-
zjum, konkurs na skecz pod hasłem 
„Ratując naszą planetę”. Udział w nim 
wzięły wszystkie klasy gimnazjum. 
Konkurs wygrała klasa Ia, którą do 
występu przygotowała wychowaw-
czyni – Wiesława Nowak. Młodzież 
zaprezentowała zwycięskie przed-

stawienie podczas imprezy poświę-
conej „Twórczej Naturze” (wszyst-
kie prezentacje konkursowe miały 
miejsce podczas imprezy z okazji Dnia 
Dziecka). Zwycięzcy konkursu otrzy-
mali w nagrodę telewizor, nagrodą za 
drugie miejsce, które zajęła klasa Ib 
był odtwarzacz DVD, natomiast kl IIa 
– laureat III miejsca, otrzymała aparat 
fotograficzny. 

Podczas imprezy rozstrzygnięto 
także dwa inne konkursy: konkurs 
graficzny dla gimnazjalistów „Odna-
wialne Źródła Energii”, w którym zwy-

ciężyła Agata Arendarczyk z kl. IIb 
oraz konkurs plastyczny „Eko – świat”, 
którego laureatką została Ewelina 
Szymańska. Zwycięzcy także otrzy-
mali cenne nagrody. 

Projekt obejmuje, poza wymie-
nionymi, wiele innych ciekawych 
działań, między innymi: warsztaty 
fotograficzne, konkurs na fotogra-
fię, promującą walory przyrodnicze 
Gminy Parzęczew oraz realizację 
spektaklu muzycznego „Pamiętajcie 
o ogrodach”. Będzie to przedstawienie 
o tematyce ekologicznej z udziałem 
dzieci, młodzieży i dorosłych miesz-
kańców Gminy Parzęczew. Zarówno 
opracowanie scenariusza, reżyseria, 
jak i prowadzenie warsztatów mu-
zycznych i aktorskich, mających na 
celu przygotowanie spektaklu po-
wierzone zostanie specjalistom. Du-
ży nacisk będzie położony także na 
przygotowanie pięknych dekoracji 
i kostiumów, co podniesie atrakcyj-
ność widowiska. Spektakl wystawiany 
będzie we wszystkich szkołach gminy 
Parzęczew, a także poza nią (w szko-
łach i ośrodkach kultury z sąsiednich 

gmin oraz z siedmiu gmin, należących 
do Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”). 

Ciekawym przedsięwzięciem bę-
dzie także organizacja plenerowej gry 
rowerowej. Weźmie w niej udział gru-
pa około 20 chętnych młodych ludzi 
(do 25 roku życia). Wyznaczona zo-
stanie trasa obejmująca wsie Gminy 
Parzęczew, podkreślająca jej walory 
przyrodnicze, uwzględniająca tereny 
pod planowaną budowę farm wiatro-
wych na terenie gminy. Na trasie przy-
gotowane zostaną tzw. stacje, gdzie 
uczestnicy będą mieli do wykonania 
określone zadania z wykorzystaniem 
wskazówek zostawianych na trasie 
oraz w opracowanej instrukcji gry. 
Zadania związane będą tematycznie 
z ekologią ze szczególnym naciskiem 
na odnawialne źródła energii, co jest 
szczególnie ważne w kontekście pla-
nów budowy elektrowni wiatrowych 
na terenie gminy. Gra przeprowadzo-
na zostanie w ostatniej dekadzie lip-
ca – już dziś zapraszamy chętne oso-
by do udziału w tych „rowerowych 
podchodach”.

W ramach projektu realizowane 
będą także niektóre przedsięwzięcia 
półkolonii letnich i turnieju sołectw 
planowanego podczas gminnych do-
żynek. Projekt finansowany jest przez 
WFOŚ w Łodzi i firmę juwi Energia 
Odnawialna. 

Renata Nolbrzak
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Straż Pożarna w przedszkolu

Raz w roku jest taki jeden szcze
gólny dzień, na który czekają 
wszystkie dzieci. Tegoroczny 
Dzień Dziecka w Publicznym 

Przedszkolu w Wartkowicach był 
dniem pełnym niespodzianek.
Już od rana przedszkole odwiedzili 
strażacy z OSP Wartkowice, którzy 

pomimo prowadzonych w tym dniu 
akcji ratowniczych związanych z po-
wodzią, znaleźli czas aby spotkać się 
z dziećmi. 

Przedszkolaki miały okazję dowie-
dzieć się na czym polega praca stra-
żaka, jak należy się zachować, kiedy 
zauważymy pożar i co kryje w sobie 

wielki czerwony wóz strażacki. Wiele 
emocji wzbudził także pokaz sprzętu 
ratowniczego.

Po południu niespodziankę dla 
dzieci przygotowali rodzice. Zazwy-
czaj to dzieci pojawiały się na scenie, 
a rodzice z dumą przyglądali się ich wy-
stępom z boku. Z okazji Dnia Dziecka 
role się odwróciły i muszę przyznać, że 
jeśli chodzi o towarzyszącą występowi 
tremę, to rodzice odczuwają ją zdecy-
dowanie mocniej, niż ich kilkuletnie 
pociechy. Przedstawienie wyszło jed-
nak wspaniale, a rodzice niczym wy-
trawni aktorzy w pięknych bajkowych 
strojach zagrali bajkę pt. ,,Księżniczka 
na ziarnku grochu”. A świąteczny tort, 
słodycze pozyskane od sponsorów i za-
bawki podarowane przez zaproszo-
nych gości spowodowały, że dzieci były 
zachwycone. – Ja czułam się w tym dniu 
najważniejsza – powiedziała 4-letnia 
Alicja, a jej starszy o rok kolega Adam 
podsumował: – Było bardzo fajnie, bo 
moja mama fajnie występowała i była 
najładniejsza.

Serdecznie dziękuję Rodzicom, którzy 
wzięli udział w przedstawieniu, za po-
święcony czas i zaangażowanie, straża-
kom z OSP Wartkowice za wspaniały 
pokaz, a sponsorom i gościom zapro-
szonym za uatrakcyjnienie tego jedy-
nego w swoim rodzaju dnia w roku.

Małgorzata Pastuszka

29 maja w hali sportowej parzę
czewskiego gimnazjum odbyła się 
impreza z okazji Dnia Dziecka.  
Uczestniczyli w niej uczniowie 
wszystkich szkół z Gminy Parzę
czew, łącznie około 300 osób. 
Dzieci brały udział w konkursach, 
oglądały występy artystyczne 
i bawiły się z Clownem. 

Dużą atrakcją, szczególnie dla 
młodzieży gimnazjalnej były pokazy 
taneczne uczestnika programu tele-
wizyjnego You Can Dance Pawła Kof-
mana oraz innych tancerzy reprezen-
tujących Studio Tańca DUET. Młodzież 
podziwiała kunszt taneczny zaproszo-
nych gości, próbowała także swoich sił, 
biorąc udział w krótkich warsztatach.

Gimnazjaliści prezentowali krót-
kie przedstawienia w ramach konkur-
su na skecz „Ratując naszą planetę” 
– zwycięzcy otrzymali cenne nagro-
dy ufundowane w ramach projektu 
„Twórcza Natura”, realizowanego ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi oraz firmy: juwi Ener-
gia Odnawialna. I miejsce i główną 
nagrodę – odbiornik TV dla klasy wy-
walczyła klasa Ia, którą przygotowała 
do występu wychowawczyni – Wie-
sława Nowak. II miejsce zajęła klasa 
Ib (nagroda – odtwarzacz DVD), a III 
miejsce – klasa IIa (nagroda – aparat 
fotograficzny). 

Dla młodszych uczestników od-
był się konkurs udzielania pierwszej 
pomocy, który przygotowały panie 
nauczycielki: Agata Dudek i Monika 

Witczak. Zwycięzcy także otrzymali 
nagrody i wyróżnienia. Ponadto można 
było podziwiać występy artystyczne 
naszych podopiecznych z Forum Ini-
cjatyw Twórczych, a program całej im-
prezy przeplatany był wystąpieniami 
Clowna, w którego wcielił się Maciej 

Dzień Dziecka w Parzęczewie

Janecki. Zabawiał najmłodszych, orga-
nizując zabawy muzyczne i taneczne. 
Clown nie po raz pierwszy bawił się 
z dziećmi podczas tegorocznej imprezy 
– dzieciaki znają go już z poprzednich 
lat i jest to dla nich niezmiennie, szcze-
gólnie tych najmłodszych, najatrak-

cyjniejszy punkt programu. Ponadto 
dzieci obdarowane zostały słodyczami 
(właśnie z rąk Clowna, który rzucał 
im garściami batoniki i cukierki) oraz 
zjadły obiad w stołówce szkolnej. 

Cieszymy się, że wraz z nauczy-
cielami, kolejny rok z rzędu mogliśmy 

sprawić dzieciom radość i zapewnić 
dobrą zabawę. Szczególnie dzięku-
ję pani dyrektor Agnieszce Graczyk 
za wspólne opracowanie programu 
imprezy.

Renata Nolbrzak
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Letnie miesiące to czas wakacji 
i urlopów. Wszyscy zachęcają 
nas wtedy (sama to czasem 
robiłam, choćby na łamach 
„Do Rzeczy”) do nadrabiania 
zaległości w czytaniu, co wzbudza 
niejednokrotnie irytację. Doty-
czy to także dzieci i młodzieży. 
Jestem pewna, że większość 
ma na wakacje „zadane” jakieś 
lektury do przeczytania. Temat 
szkolnych lektur podjął na łamach 
pisma „Książki” Janusz Rudnicki 
w tekście o wymownym tytule 
„Palę lektury”. Pisarz w czambuł 
potępia dobór pozycji w szkol-
nym kanonie lektur i ubolewa 
nad losem młodocianych 
czytelników. Z właściwą sobie 
bezkompromisowością pisze: 
Lektura powinna porywać, być 
inteligentną rozrywką, taką na 
rzeczywistym poziomie, a jest 
labiryntem rozpaczy. Zemstą  
na niewinnych i bezbronnych. (…) 
Powinna być czymś w rodzaju gry 
wstępnej do późniejszego, pełnego 
aktu obcowania z literaturą, a jest 
próbą gwałtu na nieletnich.  
I to próbą udaną. Dojdzie jeszcze 
do tego, że jej straumatyzowane 
ofiary wyjdą co prawda ze szkoły, 
ale nigdy z pourazowego stresu. 
W nocy budzić je będzie na 
przykład cykl sonetów „Z chałupy” 
(Kasprowicz).

Z jednej strony bardzo 
solidaryzuję się z Rudnickim, 
którego cenię nie tylko za 
jego śmiałe poglądy i odwagę 
w ich głoszeniu, ale także 
za niezwykły talent pisarski 
(polecam zbiór opowiadań: 
„Męka kartoflana”!), z drugiej 

trochę boję się, jaki skutek może 
przynieść taka krytyka szkolnych 
lektur. Obawiam się, że zamiast 
szukać innych, ciekawszych 
i ambitniejszych pozycji, 
młodzi ludzie po przeczytaniu 
takiego tekstu poczują się 
całkowicie rozgrzeszeni z braku 
zainteresowania czytaniem 
czegokolwiek. Jestem przekona-
na, że w zestawieniu dwóch 
opcji: czytać „Z chałupy” i nie 
czytać wcale, pierwsza opcja 
jest znacznie korzystniejsza, 
i to nie tylko dla wydawcy. Jeśli 
nie „Z chałupy”, to co? Na to 
pytanie Janusz Rudnicki znajduje 
szereg odpowiedzi, proponując 
choćby „Buszującego w zbożu” 
Salingera czy opowiadania 
i wiersze Raymonda Carvera. 
Podsumowując problem doboru 
lektur, pozwolę sobie wyrazić 
(to prawda, że to poglądy 
znamionujące minimalizm) 
przekonanie, że czytanie 
książek, poszłabym dalej – 
czytanie czegokolwiek (skrajny 
minimalizm!) jest dla młodego 
człowieka dobroczynne, choćby 
w aspekcie poszerzania zasobu 
słownictwa.

Czasem, kiedy zapomnę słucha-
wek, albo właśnie wyczerpie 
mi się bateria i taki na przykład 
Siergiej Babkin zamilknie 
w pół słowa, przysłuchuję się 
rozmowom ludzi w tramwajach, 
autobusach i na przystankach. 
Pisząc te słowa właśnie 
zdałam sobie sprawę, że może 
podróżujący autami, to inna 
grupa niż pasażerowie środków 
miejskiej i międzymiastowej 

komunikacji… Ale dla 
uproszczenia, przyjmijmy,  
że jest to grupa reprezentatywna 
dla moich socjologicznych 
konstatacji. Otóż przerażające 
jest, jakim językiem mówi 
dzisiejsza młodzież. Owszem, 
znam popularne twierdzenie, że 
narzekanie na „dzisiejsze czasy” 
i „dzisiejszą młodzież” to pierw  - 
szy objaw końca młodości… 
Z natury przeciwna jestem 
wszelkim utyskiwaniom, 
a młodzież z zasady lubię, 
ale słownictwo, jakim się 
posługuje, a raczej jego zasób jest 
zatrważająco ubogi, nasycony 
za to wszelkimi wulgaryzmami, 
a już „kurwa” to powszechnie 
stosowany przerywnik, nieobcy 
nawet kilkunastoletnim, 
niewinnym dziewczynkom. 
Rozumiem, że czasem użycie 
dosadnego słowa jest po prostu 
konieczne i nie da się go zastąpić 
żadnym innym. Czasem też 
wulgarne słowa dodają wręcz 
poetyckiego uroku pewnym 
wyrażeniom. Tutaj przypomina 
mi się wiersz łódzkiego poety 
– Piotra Macierzyńskiego. 
Przytaczam go w całości, bo jest 
krótki, a ponadto związany ściśle 
z wcześniejszymi rozważaniami  
na temat lektur i czytania  
w ogóle: 

                  * * *
podobno 20% Polaków
nie rozumie tego co czyta
chuj z nimi

Pozostawiając bez komentarza 
refleksję autora nad poziomem 
polskiego czytelnictwa, wróćmy 

Tegoroczna, II edycja Maratonu Rowe-
rowego po Ziemi Zgierskiej o Puchar 
Starosty Zgierskiego „Tour de Powiat” 
rozpoczęła się od etapu w Parzęcze-
wie, który odbył się 11 maja. 

Pomimo niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych impreza przy-
ciągnęła do Parzęczewa wielu zwo-
lenników jazdy na rowerze – zarówno 
amatorów jak i profesjonalistów. 
W wyścigu wzięło udział prawie 120 
zawodników. Startowali w trzynastu 
kategoriach wiekowych, począwszy 
od przedszkolaków, a skończywszy 
na zawodnikach kategorii masters 
w wieku 60 lat i powyżej. Najdłuż-
sza trasa liczyła ponad 60 km. 

Najmłodsi uczestnicy marato-
nu zostali udekorowani i nagrodze-
ni przez Marszałka Województwa 
Łódzkiego – Witolda Stępnia, Radną 
Sejmiku Wojewódzkiego – Ilonę Ra-
falską oraz Członka Zarządu Powia-
tu Zgierskiego – Wojciecha Budziar-
skiego. W jednej z kategorii masters 
wystartował Wójt Gminy Parzęczew 
Ryszard Nowakowski, finiszując na 
piątej pozycji. Rywalizował między 
innymi z Dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej w Chociszewie – Krzyszto-
fem Pyciarzem, który zajął pierwsze 
miejsce.

do tych, którzy czytają ze 
zrozumieniem, pozostałych 
zostawiając faktycznie samym 
sobie (prawda, że delikatność  
tego sformułowania nie ma już  
tak rażącej siły wyrazu?). A pro-
pos niecenzuralnych słów,  
trafiłam ostatnio na tekst 
Małgorzaty Rejmer w piśmie 
„Chimera”, traktujący o przekli-
naniu właśnie. Zresztą „trafiłam” 
to nieprecyzyjne określenie, 
bo „Chimerę” czytam od kilku 
miesięcy prawie od deski  
do deski i z każdym kolejnym 
numerem skutecznie zaciera 
mi się obraz tańczącego 
w pewnym popularnym show 
Rafała Bryndala (naczelnego 
„Chimery”). Utwierdzam się co  raz 
dobitniej w przekonaniu, że w roli 
redaktora sprawdza się znacznie 
lepiej, niż w roli tancerza. 
Wracając do artykułu Małgo rzaty 
Rejmer „Słowa to przekleństwo”  
– autorka wspomina, jak 
przeklinało się w jej rodzinie:
W domu owszem padały 
przekleństwa, ale zawsze były 
jakieś niepoważne, gawędziarskie, 
bliższe anegdoty. Dziadek mówił: 
„asz to psiajucha”. Babcia: 
„Niech to dunder świśnie”. Mama 
mówiła dosadnym językiem, ale 
raczej słynęła z powiedzonek, 
na przykład z odbierającego 
nadzieję „zadzieram kiecę i lecę”, 
co oznaczało, że nie ma sensu 
negocjować, bo mama żadnej 
czynności nie podejmie.

Na koniec wróćmy jeszcze  
do przerwanego wątku, 
związanego z doborem lektur. 
Starszej młodzieży, która ma 
w wykazie obowiązujących lektur 
„Dziennik” Witolda Gombrowicza 
polecam gorącą jeszcze – dopiero 
co wydaną, książkę „Kronos”.  
Tym razem nie sugeruję zastą-

pienia jednej lektury drugą 
– trzeba czytać je równolegle. 
„Kronos” to także rodzaj 
pamiętnika Gombrowicza, 
pisany w tym samym czasie, 
co ten oficjalny, publikowany 
przez kilkanaście lat na łamach 
paryskiej „Kultury”, a potem 
wydany w formie książkowej.  
Do niedawna o istnieniu 
intymnych dzienników wiedziała 
tylko żona, której pisarz 
powierzył tę tajemnicę tuż przed 
śmiercią. Musiały minąć 44 lata, 
żeby te pozbawione wszelkiej 
kreacji (w przeciwieństwie do 
„Dziennika”) zapiski ujrzały 
światło dzienne. W „Kronosie” 
czytamy o prozaicznych sprawach 
dnia codziennego: spotkaniach, 
finansach, chorobach, terapiach, 
stosunkach seksualnych  
(z kobietami i mężczyznami). 
Niezależnie czy ta „naga 
prawda” o życiu i osobowości 
Gombrowicza przybliży nas do 
pisarza, czy wzbudzi niechęć dla 
ekscentrycznego artysty, czy może 
litość dla samotnego, w gruncie 
rzeczy, człowieka, należy po nią 
koniecznie sięgnąć. 

I tak w krótkim tekście, którego 
pierwotnym zamierzeniem było 
przekorne zdystansowanie się 
od wszelkich zachęt do czytania, 
udało mi się wielokrotnie odejść 
od swojego planu i polecić 
czytelniczej uwadze co najmniej 
kilka pozycji: „Buszującego 
w zbożu” Salingera, teksty 
Raymonda Carvera, „Dziennik” 
i „Kronos” Gombrowicza, „Mękę 
kartoflaną” Janusza Rudnickiego, 
a ponadto dwa doskonałe 
magazyny kulturalne „Chimerę” 
i „Książki”. Zrób z tym Czytelniku, 
co chcesz…

Renata Nolbrzak

Kolejne etapy odbyły się 12 maja 
w Zgierzu, 18 maja w Głownie oraz 
19 maja w Aleksandrowie Łódzkim. 
Gala finałowa połączona z obchoda-
mi Dnia Samorządowca odbyła się 26 
maja na terenie MOSiR w Aleksandro-
wie Łódzkim. Reprezentanci naszej 
gminy dwukrotnie stawali na najwyż-
szym stopniu podium. W kategorii 
przedszkolaków na pierwszej pozycji 
w klasyfikacji generalnej uplasował 
się Jakub Miszczak ze Śliwnik, nato-
miast w jednej z kategorii masters 
zwyciężył Krzysztof Pyciarz. Puchar 
z rąk Starosty Zgierskiego odebrał 
również Wójt Ryszard Nowakowski, 
który w klasyfikacji generalnej znalazł 
się na czwartej pozycji.

Dziękujemy wszystkim sponsorom 
za włączenie się w organizację tego 
przedsięwzięcia, a w szczególności, 
firmom: juwi Energia Odnawialna Sp. 
z o.o., Alwikor, Skład Drewna Sławomir 
Nowak, Państwu Małgorzacie i Zdzisła-
wowi Zawadzkim, Urzędowi Marszał-
kowskiemu Województwa Łódzkiego 
oraz Radnym Powiatu Zgierskiego: Zo-
fii Bielawskiej, Włodzimierzowi Pietru-
szewskiemu, Jerzemu Janickiemu za 
ufundowanie nagród dla uczestników.

Marta Gmerek

Gwałt na nieletnich

Tour de Powiat
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Tak gospodarze przywitali gości 
II Trojańskiej Biesiady Świętojań-
skiej, która miała miejsce 21 czerw-
ca w Trojanach. Organizatorzy: 
Sołectwo Trojany i Forum Inicja-
tyw Twórczych przygotowali wiele 
atrakcji. 

Jak zwyczaj prastary nakazuje, w wi-
gilię świętego Jana, 23 czerwca, w Lu-
bieniu śpiewano, tańczono, pleciono 
wianki i bawiono się wyśmienicie. Po 
raz piąty druhny i druhowie OSP przy 
wsparciu Wójta i Rady Gminy w Łę-
czycy oraz Fundacji „PRYM” z Parzę-
czewa przygotowali dla mieszkańców 
i licznie przybyłych gości wiele atrak-
cji związanych z Nocą Świętojańską. 

Wystąpiło wiele zespołów. Mło-
dzież reprezentowały „Marysie i Jaśki 
z Łyncyckigo” ze Szkoły Podstawowej 
w Wilczkowicach i zespół z Gimna-
zjum w Topoli Królewskiej. Zespół 
wokalno-instrumentalny „Leźnicza-
nie”, który działa dopiero od dzie-
więciu miesięcy, zaprezentował 
piosenki ludowe. Śpiewał i tańczył 
zespół „Anilana” z Łodzi, a piosenki 
biesiadne wykonała kapela „Starzy 
Przyjaciele”.

Noc  
świętojańska 
w Trojanach

Imprezę, przed rozpoczęciem 
tradycyjnej biesiady, zainaugurowały 
biegi przełajowe w kilku kategoriach 
wiekowych. Tak, jak w ubiegłym ro-
ku nie zabrakło chętnych. Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy i nagrody, ufundo-
wane m.in. przez firmę: juwi Energia 

„Świętojańskie granie” 
w nowej scenerii

Odnawialna. W przypadku najmłod-
szych biegaczy – wszyscy obdarowani 
zostali słodyczami. Kolejnym punk-
tem trojańskiej imprezy był pokaz 
akcji ratowniczej w wykonaniu OSP 
z Parzęczewa. Specjalnie w tym celu 
sołtys – Marek Barański zorganizo-
wał powypadkowego „malucha”, żeby 
można było pokazać, jak wydostaje 
się rannego z uszkodzonego pojazdu. 
Była także demonstracja udzielania 
pierwszej pomocy i cała procedura 
działania straży w wypadkach samo-
chodowych z poszkodowanymi.

Po pokazie strażackim rozpoczęły 
się występy artystyczne. Na początku 
wystąpili gospodarze, którzy śpiewali 
piosenki z ułożonymi przez siebie, za-
bawnymi tekstami, dotyczącymi wsi, 
jej mieszkańców i samej biesiady. Tego 
wieczoru śpiewały także panie z pa-
rzęczewskiego zespołu ludowego z to-
warzyszeniem kapeli oraz zespół bie-
siadny ze Światowej, który z występu 
na występ robi postępy, prezentując 
coraz wyższy poziom artystyczny. Na 
scenę wchodzili także zupełni amato-
rzy, którzy postanowili wziąć udział 

Pogoda dopisała, gospodarze, 
jak zwykle gościnni, a teren wokół 
strażnicy sprzyjał miłemu spędzeniu 
czasu. Korzystając z możliwości do-
finansowania (z „małych projektów” 
za pośrednictwem Fundacji „PRYM”) 
wybudowano w tym roku okazałą al-
tanę z grillem i pomost nad stawem 
uatrakcyjniając to i tak już interesu-
jące miejsce. OSP w Lubieniu kilka-
krotnie przedstawiała swoje projekty 
i otrzymywała wsparcie finansowe na 
ich realizację. Wiele zależy od ludzi, 
pomysłów i konsekwencji w ich wy-
konaniu. Jak widać druhnom i dru-
hom OSP w Lubieniu inwencji i pra-
cowitości nie brakuje.

Po występach zespołów i wrzuce-
niu uplecionych wcześniej wianków 
do wody rozpoczęła się zabawa przy 
zespole „Fliper”.

Zofia Dziwisz

w konkursie „Mam talent”. Niezależnie 
od tego, czy talent został „udowodnio-
ny”, zabawa była przednia, a „arty-
ści” i słuchacze usatysfakcjonowani. 
Zainteresowaniem cieszyły się też 
konkursy z nagrodami – najwięcej 
emocji wzbudziło przeciąganie liny, 
w którym mierzyło się kilka drużyn.

Na biesiadzie nie zabrakło oczy-
wiście tradycyjnych wianków z pol-
nych kwiatów, ani jak przystało na 
noc świętojańską tańców przy ogni-
sku. W wyplataniu wianków pomagała 
osobiście prezes Fundacji „PRYM” – 
Jola Pęgowska, która przez cały wie-
czór nie opuszczała namiotu z przygo-
towanymi stertami polnych kwiatów 
i ziół. Przy stoisku PRYM-u przez cały 
wieczór ustawiała się kolejka. 

Atmosfera imprezy była wspania-
ła, ludzie doskonale się bawili, co po-
twierdza potrzebę organizacji takich 
lokalnych przedsięwzięć. Gratulacje 
należą się inicjatorom i organizato-
rom imprezy – mieszkańcom Trojan, 
z sołtysem wsi na czele – Markiem 
Barańskim.

Renata Nolbrzak

Tańczcie ludzie i śpiewajcie 
Razem z nami zabawiajcie 

A kto z nami poharcuje 
ducha Trojan też poczuje... 
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Forum Inicjatyw Twórczych zaprasza na koncerty  
w ramach Jubileuszowych Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych 

do Parzęczewa w dniu 13 lipca 2013 r.   
Wystąpią zespoły z: Gruzji, Bułgarii, Serbii i Ukrainy.  

Rozpoczęcie imprezy o godz. 18.00 nad zalewem w Parzęczewie.

W dniu 16 czerwca br. Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bier-
nacicach obchodziła Jubileusz 55-le-
cia istnienia, który połączono z od-
daniem do użytku nowych garaży. 
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
15:00 wprowadzeniem przybyłych 
pododdziałów na plac jednostki. Po 
złożeniu meldunku, nastąpiło uro-
czyste wciągnięcie flagi państwowej 
na maszt. Następnie powitania gości 
dokonała Prezes Zarządu Jednostki 
OSP w Biernacicach druhna Barbara 
Kałużna, a krótką historię jednostki 

Medal Honorowy im. Bolesława Homicza:
 Druh Tadeusz Mikołajczyk

Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
 Druh Marek Bieżyński
 Druh Tadeusz Jędrzejczak
 Druh Janisław Pańczyk
 Druh Mirosław Tomczyk
 Druh Wojciech Tomczyk

Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
 Druh Zbigniew Jędrzejczak 
 Druh Mirosław Suski

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
 Druhna Emilia Jędrzejczak
 Druhna Barbara Kałużna
 Druhna Małgorzata Tomczyk c. Józefa
 Druhna Małgorzata Tomczyk c. Pawła
 Druh Artur Tomczyk
 Druh Paweł Madajski
 Druh Artur Miszczak
 Druh Łukasz Kaźmierczak

Odznaczenie Wzorowy Strażak:
 Druhna Emilia Jędrzejczak
 Druhna Barbara Kałużna
 Druhna Małgorzata Tomczyk c. Józefa
 Druhna Małgorzata Tomczyk c. Pawła
 Druhna Katarzyna Modrzejewska
 Druhna Agnieszka Hazikowska
 Druh Robert Bieżyński
 Druh Jarosław Głowacki
 Druh Łukasz Kaźmierczak
 Druh Artur Miszczak
 Druh Marek Walisiak
 Druh Marek Tomczyk

Odznaczenia za wysługę lat:
55-lecie: Tadeusz Zięba, Jan Zięba, Stanisław Madajski
50-lecie: Tadeusz Mikołajczyk
45-lecie: Władysław Grubski, Janisław Pańczyk, Antoni Szmajda
40-lecie: Wojciech Kałużny
35-lecie: Mirosław Tomczyk, Mirosław Kosiński,  

                       Stanisław Szewczyk
25-lecie: Marek Głowacki, Tadeusz Jędrzejczak, Tomasz Łukasik,  

                       Wojciech Tomczyk, Leszek Olejnik, Marek Walisiak,  
                       Mirosław Suski

20-lecie: Marek Bieżyński
10-lecie: Zbigniew Jędrzejczak
5-lecie: Robert Bieżyński, Artur Dominiak, Artur Tomczyk,  

                     Paweł Madajski, Artur Miszczak, Tomasz Szulc,  
                     Dariusz Suski

Jubileusz OSP w Biernacicach
przedstawił naczelnik druh Łukasz 
Kaźmierczak. Kolejnym punktem uro-
czystości było przekazanie do użyt-
ku nowych garaży, poprzez uroczyste 
przecięcie wstęgi oraz ich poświęce-
nie. Podczas uroczystości wręczono 
medale za Zasługi dla Pożarnictwa 
oraz odznaczenia i wyróżnienia. Na-
stępnie głos zabrali zaproszeni gości. 
Na zakończenie uroczystości odbyła 
się defilada oraz koncert Orkiestry 
Dętej OSP Uniejów.

Agnieszka Kiejnich

2 czerwca odbyła się kolejna edycja 
Jarmarku Chociszewskiego pod pa-
tronatem Wójta Gminy Parzęczew Ry-
szarda Nowakowskiego. Organizatorzy 
imprezy – Sołectwo Chociszew, Sto-
warzyszenie „Przyjazne Wsie: Choci-
szew, Mikołajew, Tkaczewska Góra”, SP 
w Chociszewie oraz Forum Inicjatyw 
Twórczych zaprosili artystów i twór-
ców ludowych z regionu Ziemi Łęczy-
ckiej, którzy prezentowali swoje prace 
i wyroby na specjalnie przygotowa-
nych stoiskach. Wystawy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem uczestników 

imprezy, którzy chętnie podziwiali i ku-
powali artykuły rękodzielnicze. Pod-
czas Jarmarku nie zabrakło oczywiście 
muzycznych atrakcji, wystąpiło wiele 
zespołów z okolicznych miejscowo-
ści: Ozorkowianie, Kapela Andrzeja 
Krajewskiego, Leźniczanie, Kabaret 
Wesoła Wdówka z Ozorkowa oraz or-
kiestry dęte: OSP Żelechlinek i OSP Bło-
nie. Były także zespoły z naszej gminy: 
Parzęczewiacy i Śniatowianie. Ciekawy 
program muzyczno-taneczny zapre-
zentowały dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Chociszewie. Publiczność mogła 

oglądać również pokazy kowalstwa 
oraz wziąć udział w mini targach Ener-
gii Odnawialnej. Nie zabrakło typowo 
festynowych atrakcji – wesołego mia-
steczka oraz stoisk z lodami, goframi 
i innymi gastronomicznymi propozy-
cjami. Jarmark zakończył się koncer-
tem znakomitej, łódzkiej kapeli TRA-
BANDA. Impreza okazała się ciekawą 
inicjatywą, wzięło w niej udział wielu 
mieszkańców Chociszewa i okolicz-
nych miejscowości. 

Renata Nolbrzak

II Jarmark Chociszewski 
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Idea Festiwalu narodziła się w marcu 
2012 r. i w pierwotnym założeniu mia-
ła promować serial „Ranczo”. Twórcą 
i Dyrektorem Wilkowyjców jest Piotr 
Pręgowski – odtwórca roli „Pietrka” 
w serialu. Patronem medialnym Fe-
stiwalu i jego głównym partnerem 
jest „Tygodnik Poradnik Rolniczy”. 
W tym roku w organizację festiwalu 
włączyło się Ministerstwo Rolnictwa 

przyznało „Chałasom” jury w skła-
dzie: Ewa Kuryło – przewodnicząca 
jury – w serialu „Ranczo” dyrektorka 
szkoły, Renata Zielińska – dyrektor 
Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – Ministerstwo Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi, Piotr Pręgow-
ski – dyrektor artystyczny festiwalu 
– serialowy Pietrek, Paweł Kuroczy-
cki – zastępca redaktora naczelnego 

ze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi powierzyło organizację impre-
zy Forum Inicjatyw Twórczych, by-
ło dla nas ogromnym wyróżnieniem 
i dowodem wiary w nasze możliwo-
ści organizacyjnye. Impreza wyma-
gała bowiem ogromnego rozmachu 
i sprostania wielu organizacyjnym 
wyzwaniom. Wystarczy wspomnieć, 
że w ciągu dwóch dni przesłuchań 
konkursowych wzięło w nich udział 
ponad 300 osób z różnych regionów 
Polski. Do Parzęczewa przyjechali tak-
że aktorzy z ”Rancza” – Piotr Pręgow-
ski, Ewa Kuryło, Grażyna Zielińska, 
Mateusz Rusin i Anna Iberszer. Już 
podczas eliminacji piosenka „Kto tu 
rządzi” wzbudziła aplauz publiczno-
ści, więc z tym większą gorliwością 
pracowaliśmy nad nią, przygotowując 
się do finału. Jak widać, efekt okazał 
się znakomity. Zwycięstwo cieszy nas 
także ze wglądu na fakt, że jest ono, 
poprzez swój rozgłos medialny, do-
skonałą promocją zarówno działal-
ności Forum Inicjatyw Twórczych, 
jak i całej Gminy Parzęczew.

Renata Nolbrzak

Sukces  
zespołu z FIT!

festiwalu (już wtedy zespół spodobał 
się realizatorom telewizyjnym).

W pozostałych kategoriach 
zwycięzcami zostali: Zespół Szkół 
z Sierpca (kategoria „skecz”),. kabaret 
„PROSTO Z MOSTU” (kategoria „skecz 
o PROW”) oraz SKW Wola Zaleska 
(kategoria „Pierogi Solejukowej”).

Podczas imprezy w Kikole, oprócz 
prezentowanych piosenek i skeczy 
można było obejrzeć wystawę sa-
mochodów retro oraz spróbować 
regionalnych potraw. Z pewnością 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie 
i spędzić miło piątkowe popołudnie. 
„Chałasy” i towarzysząca im parzę-
czewska „ekipa”, także miło spędziła 
czas w Kikole, a ten po ogłoszeniu 
wyników – w nastroju wręcz entuzja-
stycznym. Przez całą drogę powrotną 
odbieraliśmy gratulacje od bliższych 
i dalszych znajomych, którzy oglądali 
relacje telewizyjne z festiwalu. 

Finał konkursu poprzedziły prze-
słuchania półfinałowe w Baranowie 
w dniu 9 czerwca, w których oczy-
wiście zespół uczestniczył. Jeszcze 
wcześniej odbywały się eliminacje, 
między innymi w Parzęczewie. Fakt, 

Zespół „Chałasy”, działający przy Forum 
Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie  
zajął I miejsce w drugiej edycji ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Ranczerskiej 
Wilkowyj  ce, którego finał odbył się  
28 czerwca w miejscowości Kikół w woj. 
kujawsko-pomorskim. 

i Rozwoju Wsi i tym samym konkurs 
wzbogacony został o dodatkowe ka-
tegorie. Promuje teraz nie tylko serial, 
ale także Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. I tak o laury walczo-
no w następujących konkurencjach:

1. Skecz/ gwara „z ławeczki”
2. Pierogi Solejukowej
3. Piosenka na temat Wilkowyj
4. Scenka/żart na temat PROW  
    2007-2013.

Poszczególni wykonawcy repre-
zentowali lokalne grupy działania 
z całej Polski – nasz zespół występo-
wał oczywiście pod szyldem Fundacji 
Rozwoju Gmin „PRYM”. Zespół „Cha-
łasy” (etymologia nazwy po przeana-
lizowaniu nazwisk członków zespołu 
jest dość oczywista) w składzie: Ja-
nusz Chałas, Maciej Janecki, Marcin 
Seweryński, Dawid Jędruszkiewicz 
i Adam Gawęda, wystąpił w katego-
rii „piosenka na temat Wilkowyj”, 
prezentując autorski utwór „Kto tu 
rządzi”. I miejsce i nagrodę główną 
w wysokości 5 tys. złotych podczas 
Finału II Edycji Festiwalu Wilkowyjce 

Tygodnika Poradnik Rolniczy, Zofia 
Szalczyk – Wiceminister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Dorota Hawliczek – 
dyrektor „Studio A”, Anna Iberszer 
– serialowa Franczeska, Franciszek 
Pieczka – serialowy Stach, Cezary 
Żak – serialowy Wójt/Ksiądz, Gra-
żyna Zielińska – serialowa Zielarka, 
Marta Lipecka – PR „Studio A”, Paweł 
Pąk – dyrektor kreatywny Polskiego 
Wydawnictwa Rolniczego/Tygodnika 
Poradnik Rolniczy.

Jak widać skład jury był bardzo 
liczny i składający się z całej plejady 
aktorów, znanych z ekranów telewi-
zyjnych. Udział w przedsięwzięciu 
tylu gwiazd był niewątpliwie jed-
nym z powodów, dla których impre-
za ściągnęła do Kikoła tłumy, a także 
kamery telewizyjne programu I Te-
lewizji Polskiej. W piątkowy wieczór 
kilkakrotnie pojawiały się na antenie 
telewizyjnej relacje z festiwalu. Wystę-
py naszego zespołu można było oglą-
dać dwa razy, bo oprócz prezentacji 
zwycięskiej piosenki podczas transmi-
sji z ogłoszenia wyników, można było 
„Chałasów” posłuchać we wcześniej-
szej relacji z prób przed rozpoczęciem 

Jury podczas festiwalowych eliminacji 
w Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie


