
W numerze:
Nowi Partnerzy
Do Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”  
przyłączyły się kolejne gminy:  
Aleksandrów Łódzki i Lutomiersk.

To nie przypadek, że zajmuję się 
ochroną środowiska... 
Z Cezarym Dzierżkiem – Z-cą Prezesa Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi rozmawia Renata Nolbrzak 

Z wizytą w Sejmie
O działalności Stowarzyszenia Miłośników  
Ziemi Turskiej i Okolic opowiada Joanna Jercha.

Amerykanie w Parzęczewie
Grupa młodych ludzi z amerykańskiego stanu 
Iowa odwiedziła Forum Inicjatyw Twórczych   
i gospodarstwo Państwa Graczyków z Ignacewa 
Rozlazłego. 

Z życia szkoły,  
Dobry start – lepsza przyszłość
O działalności szkół podstawowych: w Leźnicy 
Małej i Wilczkowicach

Z Ziemi włoskiej do… łęczyckiej
O przelocie amerykańskich bombowców  
w 1945 r. i przymusowym lądowaniu jednego  
z nich w Leźnicy Wielkiej pisze świadek tamtych 
wydarzeń – Stanisław Frątczak.

Złote Gody w Wartkowicach
Kilkunastu parom obchodzącym 50-lecie 
zawarcia małżeństwa wręczono, przyznane 
przez Prezydenta RP, medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

Wycieczka do Lublina
Prawie 50 kobiet z kół gospodyń wiejskich  
z gminy Parzęczew uczestniczyło w lubelskim 
Jarmarku Jagiellońskim.

Noc Świętojańska,  
Dni Parzęczewa
O imprezach plenerowych w Lubieniu  
i Parzęczewie. 

Zagraniczni goście Fundacji 
„PRYM”
Wizyta delegacji z Litwy, Łotwy i Węgier  
gościła w Fundacji „PRYM” w ramach  
wymiany  doświadczeń w dziedzinie  
pozyskiwania i wdrażania pieniędzy unijnych.
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Warsztaty  
dla urzędników

W związku z przystąpieniem gmi-
ny Aleksandrów Łódzki do Lokalnej 
Grupy Działania Fundacji „PRYM”, 
w dniu 27 czerwca br. miała miejsce 
wizyta studyjna dla przedstawicieli tej 
gminy na naszym terenie. Uczestni-
czyli w niej pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Aleksandrowie Łódzkim, 
reprezentanci organizacji pozarzą-
dowych z terenu gminy Aleksandrów 
Łódzki (głównie przedstawiciele OSP) 
oraz pani poseł Agnieszka Hanajczyk. 
Celem wizyty było przedstawienie za-
sad ubiegania się o środki finansowe 
w ramach działań osi 4 Leader PROW 
2007-2013, zapoznanie z działalnoś-
cią Fundacji „PRYM” oraz przedsię-
wzięciami i inwestycjami zrealizowa-
nymi ze środków unijnych na terenie 
działania Fundacji.

Po krótkiej prezentacji poświę-
conej dotychczasowej działalności 
Fundacji „PRYM” oraz zwiedzeniu jej 
siedziby, delegacja udała się w teren. 
Pierwszym punktem była siedziba 
Stowarzyszenia Wiejski Ośrodek Kul-

tury w Śniatowej. Na miejscu, panie: 
prezes i skarbnik stowarzyszenia – El-
żbieta Gieraga i Wiesława Wymysłow-
ska opowiedziały o powstaniu i dzia-
łalności stowarzyszenia, współpracy 
z Fundacją „PRYM” i zrealizowanych 

projektach, skupiając się głównie na 
zakończonym w grudniu 2010 r. Ma-
łym Projekcie pn. „Remont i wyposa-
żenie świetlicy wiejskiej w Śniatowej” 
w ramach PROW 2007-2013. Była to 
dla gości doskonała okazja do zdo-
bycia nie tylko teoretycznej, ale też 
praktycznej wiedzy o tym, jak zreali-
zować i wykonać rozliczenie Małego 
Projektu.

Kolejnym punktem programu była 
wizyta w strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Opolu, gdzie właśnie roz-
poczęła się realizacja projektu „Re-
mont pomieszczeń świetlicy wiej-
skiej przy OSP we wsi Opole” również 
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach 
osi 4 Leader PROW 2007-2013. 

Na miejscu powitał nas Prezes 
OSP Opole pan Marian Durski i pa-
ni sołtys Beata Kluska. Goście zostali 
oprowadzeni po siedzibie OSP i za-
poznani z zakresem wykonywanych 
w strażnicy robót remontowych.

Następnie delegacja udała się do 
siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lubieniu. Gości przywitały druhny 
z OSP Lubień i wójt gminy Łęczyca 
Andrzej Wdowiak. OSP w Lubieniu 
może pochwalić się nie tylko reali-

Aleksandrów Łódzki  
z wizytą studyjną

W dniu 17 czerwca br. na zaprosze-
nie gminy Zgierz przebywała na terenie 
działania Fundacji „PRYM” dwunasto-
osobowa delegacja samorządowców 
z Kupiškis (Litwa), Rezekne (Łotwa) 
i Hollókő (Węgry). Gmina Zgierz od lat, 
w ramach umów partnerskich, rozwija 
z tymi gminami współpracę, m.in. kul-
turalną i oświatową. 

Tematem przewodnim spotkania 
była wymiana doświadczeń w dzie-
dzinie pozyskiwania i wdrażania pie-
niędzy unijnych, głównie z programu 
LEADER w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Prelegentami byli 
przedstawiciele każdej z gmin part-
nerskich. Mówiono o zrealizowanych 
projektach, porównywano również 
procedury ubiegania się o dofinanso-
wanie, które obowiązują w poszcze-
gólnych krajach. Goście zapoznali się 

z działalnością Fundacji „PRYM”, zwie-
dzili jej siedzibę, a następnie w terenie 
obejrzeli przedsięwzięcia i inwestycje 
zrealizowane na terenie działania Fun-
dacji, dzięki pieniądzom pozyskanym 
z funduszy Unii Europejskiej.

Delegacja odwiedziła galerię sztu-
ki pana Aleksego Matczaka w Idzi-
kowicach (gmina Dalików), izbę re-
gionalną w OSP w Lubieniu (gmina 
Łęczyca), zmodernizowaną Szkołę 
Podstawową w Białej i znajdującą 
się tam Izbę Pamięci (gmina Zgierz), 
spotkała się również z druhami OSP 
w Białej. 18 czerwca goście z zagra-
nicy uczestniczyli w festiwalu „Sma-
ki Ziemi Łódzkiej”, zorganizowanym 
przez Urząd Marszałkowski na rynku 
Manufaktury w Łodzi, gdzie m.in. od-
wiedzili stoisko Fundacji „PRYM”. 

Renata Jesionowska-Zawadzka

Zagraniczni goście 

w „PRYM-ie”

Miło nam poinformować, że od 
27 czerwca 2011 r.  Fundację „PRYM” 
tworzy nie pięć, a siedem gmin part-
nerskich. 

W dniu 27 stycznia 2011 r. Rada 
Miejska w Aleksandrowie Łódzkim 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie gminy Alek-
sandrów Łódzki do Lokalnej Grupy 
Działania – Fundacji Rozwoju Gmin 
„PRYM”. Stosowną uchwałę w tej spra-
wie w dniu 27 czerwca 2011 r. podjęła 
również Rada Gminy Lutomiersk. Na 
mocy uchwał Rady Fundacji z dnia 23 
lutego 2011r.  i 5 lipca 2011 r.  gminom 

Nowi partnerzy 
Fundacji

tym nadano status partnera Fundacji 
„PRYM”. W dniu 5 lipca br. Pan Bur-
mistrz Jacek Lipiński i Pan Wójt Ta-
deusz Borkowski dołączyli do składu 
Rady Fundacji.

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 
na działania osi 4 Leader, a więc na: 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw, Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej, Odnowę i roz-
wój wsi oraz Małe Projekty powiększył 
się o kwotę 1.502.084,00 zł.

Obecnie Fundacja „PRYM” porząd-
kuje sprawy formalne związane z ko-
niecznością zmiany umowy ramowej 

zawartej z Samorządem Wojewódz-
twa Łódzkiego związanej z wdraża-
niem Lokalnej Strategii Rozwoju, aby 
mieszkańcy, organizacje pozarządowe 
i przedsiębiorcy z gminy Aleksandrów 
Łódzki i Lutomiersk mogli ubiegać 
się o środki finansowe na realizację 
projektów w ramach osi 4 Leader Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Pierwszy nabór 
wniosków dla nowych gmin odbę-
dzie się prawdopodobnie w I kwar-
tale 2012 r.

Renata Jesionowska– Zawadzka

zacją wielu projektów m.in. ze środ-
ków Fundacji Wspomagania Wsi czy 
Małego Projektu „Remont i wyposa-
żenie świetlicy wiejskiej w Lubie-
niu” w ramach PROW 2007-2013, ale 
także pełnieniem funkcji instytucji 
kultury na terenie gminy Łęczyca, 
czego przykładem jest np. coroczna 
organizacja imprezy „Świętojańskie 
Granie w Lubieniu”. Na terenie gminy 
Łęczyca zwiedziliśmy również Wiej-
skie Centrum Kultury i Sportu w Wil-
czkowicach Górnych jako przykład 
kolejnej inwestycji zrealizowanej 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania „Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego”.

Kolejnym punktem wizyty były 
inwestycje zrealizowane na terenie 
gminy Wartkowice. W siedzibie UG 
Wartkowice w zabytkowym pałacu 
w Starym Gostkowie gości przywitał 
wójt Piotr Kuropatwa. Opowiedział 
nie tylko o projektach odtworzenia 
dziedzińca pałacowego i remoncie 
ogrodzenia wokół kompleksu pała-
cowo-parkowego realizowanych w ra-
mach Odnowy Wsi, ale też o histo-
rii pałacu i problemach związanych 
z funkcjonowaniem urzędu w tak 
specyficznych warunkach. Następnie 
oprowadził delegację z Aleksandrowa 
Łódzkiego po budynku hali sportowej 
w Wartkowicach – nowoczesnej in-
westycji oddanej do użytku zaledwie 
kilka miesięcy temu.

Tradycyjną już pozycją w progra-
mie wizyty było zwiedzanie galerii 
lokalnego artysty – pana Aleksego 
Matczaka w Idzikowicach.

Na zakończenie goście udali się 
na kolację do gospodarstwa agrotu-
rystycznego „Synowcówka” w Pustko-
wej Górze, podczas której towarzyszył 
im również wójt gminy Parzęczew 
Ryszard Nowakowski. 

Mamy nadzieję, że wizyta przed-
stawicieli gminy Aleksandrów Łódz-
ki, była dla nich potwierdzeniem, że 
współpraca z Fundacją „PRYM” może 
być owocna.

Renata Jesionowska-Zawadzka

Stowarzyszenie ds. Badania Pracy 
i Organizacji Przedsiębiorstw REFA 
Wielkopolska w partnerstwie z Fun-
dacją Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzę-
czewie, Stowarzyszeniem Rozwoju 
Edukacji Ustawicznej „Transfer” oraz 
10 samorządami gminnymi z tere-
nu województwa łódzkiego (Gmina 
Dalików, Gmina Wartkowice, Gmina 
Zgierz, Gmina Parzęczew, Gmina Dmo-
sin, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny, 
Gmina Rogów, Gmina Jeżów i Gmina 
Koluszki) realizuje projekt pn. „Dosko-
nalenie kompetencji kadr samorządo-
wych Dorzecza Bzury i Neru”.

Projekt realizowany jest w okre-
sie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grud-
nia 2012 roku w ramach działania 5.2 
Wzmocnienie potencjału administracji 
samorządowej Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. W ramach projektu 
zaplanowano następujące działania:
– „Diagnoza stanu zarządzania 
w urzędzie” – warsztaty dla pracow- 
ni ków urzędów uczestniczących  
w projekcie,
– „Model zarządzania kapitałem ludz-
kim w urzędach” – warsztaty, audyt 
funkcji personalnej oraz opracowanie 
modułu usług HR w urzędach, 

– cykl szkoleń dla pracowników urzę-
dów gmin – partnerów projektu pt.: 
„Państwo prawa – rezultaty służące 
podniesieniu jakości prawa”,
– kodeks etyczny – warsztaty oraz 
wdrożenie kodeksu etycznego w urzę-
dach uczestniczących w projekcie,
– szkolenia kadr z zakresu uspraw-
nień zarządczych,
– szkolenia językowe i komputerowe 
dla pracowników urzędów, 
– stworzenie platformy wymiany 
doświadczeń.

Odbyły się już pierwsze szkolenia 
(marzec – kwiecień 2011 r.) poświęco-
ne tematyce nowej instrukcji kancela-
ryjnej obowiązującej w urzędach, od 
kwietnia br. trwają również szkolenia 
z języka angielskiego dla pracowni-
ków samorządowych. Więcej infor-
macji mogą Państwo uzyskać w biurze 
projektu: REFA Wielkopolska Stowa-
rzyszenie ds. Badania Pracy i Organi-
zacji Przedsiębiorstw (Koordynator 
projektu: Aleksandra Maliszewska,  
tel. 61 827 94 12). Zapraszamy rów-
nież do odwiedzenia strony interneto-
wej projektu www.doskonaleniekadr.
fundacjaprym.pl 

Edyta Wójcik



sierpień 2011 3

Ku zadowoleniu mieszkańców 
Gminy Parzęczew dobiega końca reali-
zacja inwestycji pn. „Budowa gminnej 
sieci przydomowych oczyszczalni ście-
ków w Gminie Parzęczew – etap II”. 

Całkowity koszt inwestycji to 
blisko 3 mln. zł., natomiast wartość 
dofinansowania to ponad 2 mln. zł., 
w tym około 240 tys. zł z WFOŚiGW. 
Projekt zakładał wybudowanie 196 szt. 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Pierwsze oczyszczalnie wybudowano 
we wrześniu 2010 roku, natomiast za-
kończenie inwestycji planowane jest na 
koniec sierpnia 2011 roku. (Inwestycja 
realizowana jest w ramach działania: 
Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej z programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 
2013 oraz ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi.)

Projekt ma na celu poprawę wa-
runków zdrowia i życia mieszkańców 
oraz polepszenie stanu czystości rzek 
i zbiorników wodnych znajdujących 
się na terenie Gminy Parzęczew. Bu-
dowa przydomowej oczyszczalni ście-
ków pozwoli wielu rolnikom spełnić 
wymogi dostosowania gospodarstw 
rolnych do minimalnych wymagań 
związanych z dopłatami bezpośred-
nimi oraz płatnościami w ramach 
zrównoważonego gospodarowania 
na gruntach rolnych i leśnych.

Ze względu na duże zainteresowa-
nie budową przydomowej oczyszczalni 
ścieków przez mieszkańców Gminy Pa-

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Czym zajmuje się WFOŚiGW?
Działalność Funduszu nakiero-

wana jest przede wszystkim na po-
prawę środowiska, na jego ochronę, 
w zależności od sytuacji, jaka wystę-
puje na danym obszarze. Wsparcia 
finansowego udzielamy wszystkim, 
którzy wykonują zadania, dające bez-
pieczeństwo naturalnemu środowi-
sku, ale i temu środowisku, które jest 
tworzone choćby w ramach jakiejś 
infrastruktury. Pomocy udzielamy 
w dziedzinach: ochrona przyrody, 
ochrona wód, oczyszczanie wód, 
ochrona atmosfery. Ta ostatnia jest 
jedną z dziedzin najbardziej zanie-
dbaną, jeżeli chodzi o Polskę. W tym 
obszarze daleko jesteśmy od wy-
wiązywania się z umów zawartych 
w traktacie akcesyjnym, dotyczących 
ochrony Ziemi poprzez gospodarkę 
niebezpiecznymi odpadami komu-
nalnymi. Najistotniejszą dziedziną, 
do której WFOŚiGW przykłada du-
żą wagę jest edukacja ekologiczna. 
Teraz dążymy do tego, żeby naszą 
ofertę kierować do osób fizycznych, 
chociaż właściwie zawsze naszym 
ostatecznym beneficjentem jest oso-
ba fizyczna, wbrew takiemu oglądowi 
zewnętrznemu, że pomocy udziela-
my tylko samorządom, podmiotom 
gospodarczym czy organizacjom po-
zarządowym. To są podmioty, które 
szczególnie przy dużych zadaniach, 
uwiarygodniają realizowanie przed-
sięwzięcia. Nie znaczy to, że nie tra-

fiamy także bezpośrednio do osób 
fizycznych.

Przejdźmy zatem do form 
wsparcia.

Poza strukturą samorządową do-
cieramy też, jak mówiłem, bezpośred-
nio do osoby fizycznej. W tej chwili 
mamy 3 programy, które realizuje-
my z osobami fizycznymi. W każdym 
z nich proponujemy takie same wa-
runki. Sprowadzają się one do spłaty 
części kredytu komercyjnego (40%) 
przez Wojewódzki Fundusz. Programy 
dotyczą: przyłączy kanalizacyjnych, 
oczyszczalni przydomowych i mo-
dernizacji źródeł ciepła. Polska nie 
dotrzymuje, niestety, terminów jeśli 
chodzi o redukcję zapylenia, redukcję 
różnych substancji, które są uznane 
za nieszkodliwe bezpośrednio dla or-
ganizmu ludzkiego, ale niebezpieczne 
dla atmosfery. Mam na myśli CO2, któ-
re wydzielane jest przy spalaniu. I tu-
taj proponujemy bardziej ekologiczne 
źródła, z których mogłoby pochodzić 
ciepło w domach jednorodzinnych. Je-
śli chodzi o przyłącza kanalizacyjne, to 
szczególnie w dużych miastach jest to 
kosztowna inwestycja. Ceny są różne, 
w zależności od miejsca. Ostatnio mie-
liśmy sytuację w Sieradzu, gdzie 30 m 
przyłącza kosztowało 4 tys. zł., a w Ło-
dzi 1/3 tej długości to koszt średnio  
8 tys. zł. W Łodzi miejscami linia ka-
nalizacyjna znajduje się na głębokości  
5 m. Do wykopu na taką głębokość po-

trzebny jest inny sprzęt. Także zajęcie 
pasa drogowego łączy się z kosztami. 
Kwota kilku tysięcy, czasem nawet 
dziesięciu, dla osoby fizycznej jest bar-
dzo znacząca, dofinansowanie powo-
duje, że ludzie decydują się na to przed-
sięwzięcie. Takie same warunki, czyli 
40 % dofinansowania dotyczą także 
dwóch pozostałych programów

Jak to wygląda w praktyce?
Przykładowo, jeśli ktoś chce wy-

budować oczyszczalnię ścieków, musi 
najpierw wykonać projekt budowla-
ny wraz z kosztorysem. Bank udziela 
najczęściej kredytu do wysokości 90 
procent wartości inwestycji. Po za-
kończeniu zadania trzeba się zgłosić 
do banku, ten przekazuje nam infor-
mację, że wszystko zostało wykonane 
zgodnie z planem, my zwracamy 40 
proc. kredytu. Program ten obsługu-
ją wybrane banki, z którymi współ-
pracujemy (lista znajduje sie na na-
szej stronie internetowej http://new.
wfosigw.lodz.pl). W tej chwili trwają 
rozmowy z kolejnymi bankami. Pra-
cujemy także nad zasadami na przy-
szły rok. Chcielibyśmy tę ofertę roz-
szerzyć, również w innych dziedzinach. 
Przy okazji chciałbym wyjaśnić pewną 
kwestię. Ludzie często pytają o solary 
słoneczne. W tym przypadku funkcjo-
nuje specjalny program Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, który finansuje te 
przedsięwzięcia w 45 proc. 

Rozmowa z Bohdanem Cezarym Dzierżkiem
– Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

rzęczew, informujemy, iż Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi uruchomił „Pro-
gram priorytetowy dotyczący przed-
sięwzięć w zakresie ochrony wód dla 
osób fizycznych – dotacje na częściowe 
spłaty kapitału kredytów bankowych 
przeznaczonych na wykonanie przydo-
mowych oczyszczalni ścieków”. 

Zasady dofinansowania:
1. Formularz wniosku wraz z załącz-

nikami składa się w siedzibie wy-
branego Banku, który ma zawartą 
umowę o współpracy w zakresie  
realizacji postanowień Programu.

2. Bank wstępnie ocenia zdolność 
kredytową Wnioskodawcy i prze-
kazuje wniosek do WFOŚiGW 
w Łodzi.

3. Po decyzji Funduszu w spra-
wie przyznania dofinansowania 
Wnioskodawca podpisuje umowę 
kredytową z Bankiem.

4. Kredytobiorca realizuje zadanie 
i rozlicza je w Banku.

5. Po zrealizowaniu zadania i przed-
łożeniu stosownych dokumentów 
przez Beneficjenta, Bank w jego 
imieniu występuje do Funduszu 
o dokonanie częściowej spłaty ka-
pitału zaciągniętego kredytu.
Szczegółowe informacje można 

uzys kać na stronie www.wfosigw.lodz.
pl. Odsyłam także do wywiadu z Ce-
zarym Dzierżkiem – Zastępcą Prezesa 
Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.

Marta Gmerek

Co jeszcze finansujecie,  
prócz programów, o których  
pan mówił?

Ważną sprawą jest także usuwanie 
wyrobów azbestowych. Koszty unie-
szkodliwienia wyrobów azbestowych 
pokrywamy do 99%. Obejmuje to kosz-
ty transportu, załadunku i zeskładowa-
nia. Wieś może się zorganizować, umó-
wić, że w danym roku będzie określona 
ilość azbestu do odebrania. Mamy na 
ten cel zarezerwowane środki. 

Pomagacie także w usuwaniu 
szkód związanych z nawałnicami. 
Czy osoby poszkodowane  
mogą się zwracać do was 
bezpośrednio?

Nie, w tym przypadku także bene-
ficjentem jest gmina. Trudno by nam 
było dotrzeć bezpośrednio do osób 
poszkodowanych. Najczęściej wójt 
w porozumieniu z OSP zgłasza szko-
dy. Często koszty usuwania tych szkód 
pokrywamy także w 99%. 

Na koniec pytanie natury 
osobistej. Skąd taki wybór  
drogi zawodowej?

To nie przypadek, że zajmuję się 
ochroną środowiska. Jestem absol-
wentem Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. Co 
prawda kończyłem studia w czasach, 
kiedy temat odpadów komunalnych 
funkcjonował jedynie w dużych aglo-
meracjach. Gdzieś w Polsce, tzw. po-

wiatowej, problem pojawiał się tyl-
ko na poziomie znalezienia miejsca, 
gdzie można wysypywać śmieci. Jed-
nak na studiach poznałem podstawy, 
co w połączeniu z zainteresowaniami, 
no i faktem, że z samorządem związany 
jestem kilkadziesiąt lat, stanowi dobrą 
bazę do tego, by zajmować się ochroną 
środowiska. 

Myśli pan, że świadomość ludzi 
w tym temacie się zmienia? 

Jesteśmy w tyle, jeśli chodzi o go-
spodarkę odpadami, zarówno w kwe-
stii ochrony powietrza czyli zapylenia, 
jak i gospodarki wodnej. Ostatnio pre-
zydent podpisał nowelizacje ustaw: 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cie-
plarnianych. Dobrze by było, gdyby już 
bez żadnych przeszkód ustawy zostały 
wdrożone. Bo jeśli trafią do trybunału, 
to znowu się przeciągnie. Na te ure-
gulowania, tak prawdę powiedziaw-
szy, ci którzy mają świadomość wagi 
gospodarki odpadami komunalnymi, 
czekali kilka lat. Ta zwłoka to kąsek dla 
nieuczciwych podmiotów, które w tym 
obszarze funkcjonują. 

Nasza świadomość jednak stop-
niowo się zmienia i w jakimś stopniu 
mają na to wpływ takie instytucje, jak 
nasza. Dziś wszyscy przywiązują do 
ochrony środowiska coraz większą wa-
gę. No i świadomość nam – dorosłym 
zmieniają także nasze dzieci. My my-
ślimy jeszcze trochę po staremu, ale 
dzieci, które edukuje się w tych tema-
tach, często nas mobilizują do dbałości 
o środowisko.

rozmawiała Renata Nolbrzak

Projekt „Budowa gminnej sieci przydomowych 
oczyszczalni ścieków” poprawi warunki zdro-
wia i życia mieszkańców oraz czystość rzek 
i zbiorni ków wodnych w Gminie Parzęczew.
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Dobiegają końca prace budowlane 
i remontowe w strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Opolu oraz przy 
rozbudowie Wiejskiego Ośrodka Kul-
tury w Śniatowej.

Inwestycja w Opolu realizowana 
jest w ramach działania: Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju. Całkowi-
ty koszt inwestycji wynosi przeszło 
225 tys. zł., natomiast wartość dofi-
nansowania szacowana jest na blisko 
125 tys. zł. W ramach realizacji pro-
jektu wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową, docieplono budynek, prze-
budowano szatnię oraz dwa pomiesz-
czenia sanitarne. Wewnątrz budynku 

wymieniono podłogi, a w głównej sali 
strażnicy wybudowano kominek. 

Wiejski Ośrodek Kultury w Śnia-
towej rozbudowywany jest dzięki 
pozyskaniu dofinansowania z dzia-
łania Odnowa i rozwój wsi, z które-
go Gmina Parzęczew pozyskała na 
tę inwestycję przeszło 210 tys. zł. 
Całkowity koszt inwestycji to prawie 
344 tys. zł. Projekt obejmował wyko-
nanie następujących prac: rozbiórka 
budynku gospodarczego, rozbudowa 
budynku o powierzchni 233,74 m2, 
przyłącze instalacji wodociągowej 
i sanitarnej ze zbiornikiem, wyko-
nanie stolarki okiennej i drzwiowej, 

Odnowione świetlice 
w Śniatowej i Opolu

Kontynuując działania projektu sy-
stemowego „Jestem Mobilny”, realizo-
wanego od 2008 roku przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wart-
kowicach w ramach Poddziałania 
7.1.1. Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, także i w tym roku zapla-
nowane zostały szkolenia zawodowe 
i aktywizacyjne dla kolejnej grupy 10 
beneficjentów. 

Głównym celem projektu jest 
stworzenie sprawnego systemu umoż-
liwiającego osobom bezrobotnym 
i nieaktywnym zawodowo przezwy-
ciężanie trudnych sytuacji życiowych. 
W 2011 r. wsparciem objęto 8 kobiet 
i 2 mężczyzn będących w wieku ak-
tywności zawodowej, pozostających 
bez zatrudnienia i korzystających z po-
mocy społecznej, z którymi w dniu  
20 maja 2011 r. zostały podpisane 
kontrakty socjalne. 

Zastosowaną w ramach projektu 
metodą aktywnej integracji jest udział 

beneficjentów w szkoleniach podwyż-
szających kwalifikacje zawodowe. 
Ponadto wszyscy beneficjenci biorą 
udział w konsultacjach z psychologiem, 
z zakresu aktywizacji społecznej oraz 
z doradcą zawodowym z zakresu ak-
tywizacji zawodowej.

W dniach 1-3 czerwca 2011 r. zor-
ganizowano dla uczestniczek projektu 
kurs „Poprawy wizerunku” z zakresu 
stylizacji i wizażu oraz autoprezen-
tacji. Kurs spotkał się z dużym zain-
teresowaniem, ponieważ obejmował 
zapoznanie się z metodyką doboru 
kolorów oraz odpowiednich strojów 
w zależności od okoliczności. Zebrane 
wiadomości teoretyczne zostały wyko-
rzystane w praktyce, gdzie uczestniczki 
dobierały różne zestawienia makijaży 
i ubioru, ćwicząc na sobie. Szkolenie 
zorganizowała firma „Centrum Kształ-
cenia PRYMUS” z Poddębic, wyłoniona 
w ramach zapytania ofertowego. 

Następnie, w dniach 13-17 czerw-
ca 2011 r.  zorganizowane zostało szko-
lenie pn. „Warsztaty interpersonalne” 
z zakresu rozwoju osobistego i komu-
nikacji interpersonalnej oraz metod 
aktywnego poszukiwania zatrudnie-

nia. Szkolenie przeprowadziła Akade-
mia Rozwoju Osobowego „PERFECTA” 
z Łodzi. 

Od 28 czerwca do 14 lipca trwa-
ło szkolenie zawodowe, obejmujące 
praktyczne przygotowanie do wykony-
wania zadań zawodowych na stanowi-
sku sprzedawcy-handlowca. Wszyscy 
uczestnicy projektu, pozytywnie prze-
szli egzamin wewnętrzny z teorii oraz 
praktyczny z obsługi kasy fiskalnej. 
Na zakończenie szkolenia, beneficjen-
tom zostały rozdane zaświadczenia 
potwierdzające ukończenie szkolenia, 
które mamy nadzieję w przyszłości 
ułatwią znalezienie pracy na tym sta-
nowisku. Szkolenie zorganizował Ośro-
dek Szkoleniowo-Doradczy „AGART” 
z Poddębic. 

Obecnie 3 uczestników projektu 
uczęszcza na kurs „Operatora wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym”, 
z zakresu którego niedługo będą zda-
wać egzamin państwowy. Rozpoczęły 

się już także zajęcia teoretyczne oraz 
pierwsze jazdy w ramach kursu na pra-
wo jazdy kat. B, który został zaplano-
wany dla wszystkich uczestników. Kurs 
prowadzi firma „Szkolenie Kierowców 
– Jerzy Charaś” z Sarnówka. Projekt 
finansuje naukę jazdy i pierwszy eg-
zamin. Pozytywne ukończenie kursu 
będzie oznaczało dla uczestników pro-
jektu większą mobilność – ułatwiony 
dostęp do miejsca pracy, również poza 
miejscem zamieszkania, a na ukończe-
nie którego osoby objęte pomocą, do 
tej pory z różnych powodów nie mogły 
sobie pozwolić. 

Na listopad zostało jeszcze za-
planowane szkolenie „ABC przedsię-
biorczości” z zakresu zagadnień obej-
mujących m.in. przedsiębiorczość 
gospodarczą firmy, etapy rejestracji 
działalności gospodarczej i zarządza-
nia firmą.

Trzymamy kciuki za pozytywne 
zakończenie kursów, a przede wszyst-
kim uzyskanie tak oczekiwanego pra-
wa jazdy. 

Koordynator Projektu
Joanna Jercha

Projekt „Jestem Mobilny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia  zawodowe 
  w Wartkowicach

Realizator projektu „Jestem mobilny”:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, 
99-220 Wartkowice, ul. Legionów Polskich 1, tel. 43 678 58 68

roboty elektryczne oraz docieplenie 
budynku.

Obie inwestycje mają na celu pod-
niesienie standardu świadczonych 
usług kulturalnych w sołectwach Śnia-
towa i Opole. Wspólne organizowanie 
imprez, zebrań wiejskich, majówek 
oraz zagospodarowanie czasu wol-
nego dzieci i młodzieży z pewnością 
będzie miało wpływ na zacieśnienie 
więzi społeczności lokalnych oraz 
wzmocni zaangażowanie mieszkań-
ców w realizację dalszych planów do-
tyczących rozwoju miejscowości.

Marta Gmerek
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Jak co roku, strażacy sprawdzali 

swoje umiejętności podczas Gmin-
nych Zawodów Sportowo – Pożarni-
czych, zorganizowanych przez OSP 
Zelgoszcz. Mimo trudnych warunków 
atmosferycznych, w niedzielne popo-
łudnie, 3 lipca 2011 r. miejscowość 
Zelgoszcz stała się areną zaciętej ry-
walizacji strażaków z ochotniczych 
straży pożarnych. 

Do turnieju rozgrywanego pod 
czujnym okiem sędziów, stanęło 10 
jednostek OSP z terenu gminy Wart-
kowice – 10 drużyn męskich oraz  
2 drużyny żeńskie. Nad prawidło-
wym przebiegiem zawodów czuwał 
sędzia główny, mł. kpt. Błażej Berliń-
ski, przedstawiciel Komendy Powia-
towej Straży Pożarnej w Poddębicach. 
Zorganizowania zawodów, podjęła się, 
jak w ubiegłym roku, Jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zelgoszczy.

Odprawę drużyn przeprowadził 
druh Jan Węglewski. Otwarcia tego-
rocznych zawodów dokonał druh Je-
rzy Szopa – Prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, zachęcając dru-
żyny do rywalizacji w duchu sporto-
wego fair-play.

Zawody rozgrywane były w dwóch 
konkurencjach: sprawnościowej szta-
fecie strażackiej, gdzie zawodnicy po-
konywali różnego rodzaju przeszkody 
i tzw. „bojówce”, polegającej na rozwi-
nięciu linii gaśniczych oraz urucho-
mieniu pompy strażackiej, a następnie 
trafieniu strumieniem wody w tarczę. 

O ostatecznej klasyfikacji startujących 
zespołów decydował łączny czas uzy-
skany przez poszczególne jednostki 
w obu konkurencjach. 

Oto wyniki końcowe uzyskane 
w zawodach strażackich:

DRUŻYNY ŻEŃSKIE:
I miejsce 
                  – OSP ZELGOSZCZ 
II miejsce 
 – OSP GRABISZEW 

DRUŻYNY MĘSKIE:
I miejsce 
 – OSP TUR 
II miejsce 
 – OSP ZELGOSZCZ 
ex aequo II miejsce 
 – OSP PEŁCZYSKA 
III miejsce 
 – OSP BIERNACICE 

Po zakończeniu rywalizacji na 
zwycięzców czekały statuetki, dy-
plomy oraz nagrody pieniężne, któ-
re wręczali: Wójt Gminy Piotr Kuro-
patwa, Przewodniczący Rady Gminy 
Wartkowice i jednocześnie druh Le-
onard Świątczak oraz Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP druh Jerzy 
Szopa. Drużynom męskim za zajęcie 
I, II i III miejsca zostały dodatkowo 
wręczone talony na zakup sprzętu 
bojowego dla jednostek. Drużyny, 
które zdobyły pierwsze miejsca już 

Strażackie zmagania

niedługo rywalizować będą podczas 
powiatowych zawodów sportowo-
pożarniczych.

Wójt podziękował organizato-
rom – jednostce OSP w Zelgoszczy 
za przygotowanie techniczne obiektu 
i urządzeń do przeprowadzenia za-
wodów oraz za obsługę i nadzór nad 

sprawnym przebiegiem rywalizacji. 
Po zakończeniu zawodów druhowie 
zaprosili wszystkich uczestników na 
grochówkę oraz zabawę taneczną.

Przeprowadzane co roku zawo-
dy sprawdzają poziom wyszkolenia 
i umiejętności jednostek OSP. Jest to 
sprawdzian własnych możliwości, po-

26 czerwca w Siedlcu odbył się 
Zjazd Miejsko-Gminnego Oddziału 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP, na którym podsumowano 
pięcioletnią działalność tej organi-
zacji i dokonano wyboru Prezydium, 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na 
kolejne 5 lat. Na Zjeździe tym wybra-
no również przedstawicieli do Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Łęczycy oraz delegatów na Zjazd 
Powiatowy.

W skład Miejsko-Gminnego Od-
działu Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Łęczycy wchodzi 
15 jednostek wiejskich i 1 miejska. 
Dwie jednostki OSP: z Leźnicy Ma-
łej i Topoli Królewskiej są włączone 
do Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego i uczestniczą w wielu ak-
cjach podejmowanych w sytuacjach 
zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub 

Wybory w OSP

Jak po stole...
Kolejne drogi w gminie Łęczyca 

zostały zmodernizowane, konsekwen-
tnie realizowany jest długotermino-
wy plan poprawy stanu gminnej sieci 
komunikacyjnej.

Droga gminna w Zawadzie o dłu-
gości 1 km i droga w Gawronach o dłu-
gości 1,7 km zostały po położeniu 
podbudowy i odwodnieniu pokryte 
nawierzchnią asfaltową. Szerokość 
pasa jezdnego wynosi 3,5 m, a pobo-
cza – 1 metr. Inwestycje te wykonała 
firma z Pabianic, prace rozpoczęto 
w połowie kwietnia, a zakończono 
w połowie czerwca. Drogi te nie są 
może zbyt szerokie, ale wystarczają-

ce na lokalne potrzeby i przebiega-
ją w istniejących pasach drogowych. 
Koszt modernizacji drogi w Zawadzie 
to ok. 350 tys. zł., a drogi w Gawro-
nach – ok. 570 tys. zł. Inwestycje wy-
konano z funduszy gminnych.

W najbliższym czasie będzie mo-
dernizowana droga gminna Borów 
– Borek. Przewiduje się również re-
mont dróg gminnych poprzez nało-
żenie nakładek asfaltowych w Chrzą-
stówku – Dąbiu oraz w Siedlcu Kolonii 
i w Mikołajewie.

Zofia Dziwisz

znanie swoich słabych stron, co po-
zwala przygotować się lepiej do praw-
dziwych działań przeciwpożarowych. 
Poza tym zawody to rywalizacja dla 
zawodników oraz widowisko i zaba-
wa dla widzów.

Joanna Jercha

Bieżący rok, w porównaniu do 
poprzedniego, jest zdecydowanie 
korzystniejszy dla produkcji roślin-
nej niż poprzedni. Nie wystąpiły na 
szczęście masowe podtopienia, jakie 
miały miejsce w roku 2010, nie było 
również suszy. Niestety, w maju wy-
stąpiło gradobicie, ale na szczęście, 
w niewielkiej skali. Z prośbą o wy-
szacowanie strat do Urzędu Gminy 
w Łęczycy wystąpiło tylko 22 rol-
ników. Komisja gminna d/s szaco-

wania szkód po przeprowadzeniu 
lustracji w terenie zakwalifikowała 
do pomocy 14 gospodarstw, w 8 po-
zostałych straty nie przekroczyły 30 
procent średniej rocznej produkcji 
z 3 lat poprzedzających rok wystą-
pienia szkód.

Po raz kolejny zostały zmienio-
ne kryteria przyznawania pomocy. 
W tym roku liczona była łącznie pro-
dukcja roślinna i zwierzęca, zatem aby 
strata przekroczyła 30 % produkcji 

i rolnik kwalifikował się do otrzyma-
nia pomocy w postaci kredytu, mu-
siała być ona znaczna.

Łączna powierzchnia upraw do-
tkniętych zjawiskiem klęski grado-
bicia wynosi 80 hektarów, a wartość 
oszacowanych strat 491 tys. zł. Naj-
bardziej ucierpiały warzywa, ale rów-
nież w zbożach i sadach odnotowano 
straty.

Zofia Dziwisz

Majowe gradobicie i pomoc kredytowa

środowiska. Druhowie odpowiednio 
przeszkoleni, wyposażeni w profe-
sjonalny sprzęt ratowniczy spieszą 
z pomocą najczęściej w przypadku 
pożaru, ale równie często ratują za-
kleszczonych w samochodach uczest-
ników kolizji drogowych. Wszystkie 
jednostki OSP włączają się również 
w inne akcje pomocy mieszkańcom, 
takie jak na przykład umacnianie wa-
łów przeciwpowodziowych.

Oto nowy skład Prezydium, Zarzą-
du i Komisji Rewizyjnej Miejsko-Gmin-
nego Oddziału ZOSP w Łęczycy:

Prezydium:
Prezes – druh Krzysztof Joachimiak 
z OSP w Topoli Królewskiej, Wice-
prezes i komendant – druh Krzysz-
tof Królak z OSP w Leźnicy Małej, 
Wiceprezes – druh Jerzy Pająk z OSP 
w Jankowie, Sekretarz – druh Hen-

ryk Kiński z OSP w Chrząstówku, 
Skarbnik – druh Jan Jóźwiak z OSP 
w Dobrogostach, Członkowie Pre-
zydium – druhowie: Wiesław Bry-
gier z OSP w Łęce i Jan Jóźwiak z OSP 
w Siedlcu.

Członkowie Zarządu:
druhowie: Krzysztof Graczyk z OSP 
w Łęczycy, Jan Galant z OSP w Dą-
biu, Kazimierz Kupis z OSP w Dąbiu, 
Czesław Kacprzak z OSP w Mikoła-
jewie, Jan Michalak z OSP w Dzierz-
biętowie, Jacek Kowalczyk z OSP 
w Topoli Katowej, Andrzej Wdowiak 
z OSP w Lubieniu, Piotr Sobczyński 
z OSP w Krzepocinie, Włodzimierz 
Kuleczko z OSP w Błoniu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
druhowie: Stefan Pacholczyk z OSP 
w Chrząstówku, Mirosław Wiśniew-
ski z OSP w Topoli Królewskiej, Grze-
gorz Adamczyk z OSP w Siedlcu.

Zofia Dziwisz
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Podczas dwóch dni, w czasie któ-
rych odbyło się święto naszej gminy 
na mieszkańców i gości czekało wiele 
atrakcji. W sobotę odbyły się koncerty 
zespołów rockowych: Nie Gryź Kabla 
oraz De’formacja. Wieczorem wystąpi-
ła grupa G.D.P. SQUAD grająca muzykę 
reggae. Sobotnia część imprezy zakoń-
czyła się dyskoteką, która ściągnęła 
na parkiet wielu spragnionych tańca 
i zabawy mieszkańców. 

Niedziela rozpoczęła się od zawo-
dów sportowo – pożarniczych. Udział 
brało dziewięć drużyn OSP: cztery dru-
żyny męskie (Parzęczew, Orła, Opole) 
i jedna żeńska (Opole) z Gminy Parzę-
czew, trzy drużyny męskie z Gminy 
Ozorków (Solca Wielka, Modlna, Czer-
chów) oraz jedna drużyna męska z Mia-
sta Ozorków. Strażacy rywalizowali ze 
sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie 
oraz bojówce. Wszystkie drużyny za-
cięcie walczyły o zwycięstwo. Ostatecz-
nie w Gminie Parzęczew zwyciężyła 
drużyna OSP Parzęczew w składzie: 
Grzegorz Stegliński, Sławomir Jurczyk, 

Roman Kuzaniak, Dariusz Klimczak, 
Tomasz Chojnacki, Piotr Kędzia, Ka-
rol Łuczak, Leszek Chojnacki, Łukasz 
Chojnacki, Daniel Frajnd. Natomiast 
w Gminie Ozorków najlepsza była 
drużyna OSP Solca Wielka. Nagrody 
wręczali Prezesi Oddziałów Gminnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Ry-
szard Nowakowski i Władysław Sobo-
lewski oraz Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP w Zgierzu 
Józef Dziemdziela. Sędzią głównym 
zawodów był Dowódca Jednostki Ra-
towniczo – Gaśniczej PSP w Strykowie 
mł. bryg. Tomasz Kubiak.

Oficjalna część uroczystości roz-
poczęła się o godzinie 14.00 nad za-
lewem w Parzęczewie przeglądem 
lokalnych zespołów śpiewaczych z Pa-
rzęczewa, Kowalewic i Orłej. Następ-
nie Dyrektor Forum Inicjatyw Twór-
czych – Renata Nolbrzak oraz Wójt 
Ryszard Nowakowski powitali licznie 
przybyłych gości.

Podczas Dni Parzęczewa gości-
liśmy przedstawicieli z partnerskiej 

Dni Parzęczewa 
Gminy Żelechlinek w składzie: Wójt 
Gminy Bogdan Kaczmarek wraz 
z małżonką, Sekretarz Gminy – Aneta 
Michniewska, Przewodniczący Rady 
Gminy Żelechlinek – Andrzej Dzie-
dzianowicz, Dyrektor Gminnego Do-
mu Kultury – Grażyna Sasik, Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej – Boże-
na Wenecka, Orkiestra Dęta Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Żelechlinku 
oraz mieszkańcy Gminy Żelechlinek, 
a w szczególności mieszkańcy sołe-
ctwa Chociszew na czele z sołtysem 
Zdzisławem Pawlikiem, który przy-
czynił się do podpisania przez gminy 
umowy o partnerstwie.

Podczas obchodów naszego gmin-
nego święta Orkiestra Dęta z Żelechlin-
ka zaprezentowała swoje umiejętno-
ści grając bardzo wesołe i rytmiczne 
utwory, czym zaskarbiła sobie sym-
patię publiczności. 

W czasie uroczystości wójtowie: 
Ryszard Nowakowski i Bogdan Kacz-
marek dokonali wpisów do ksiąg pa-
miątkowych, przygotowanych spe-

cjalnie na tę okazję przez władze 
Żelechlinka. Księgi sporządzone 
w dwóch egzemplarzach będą słu-
żyły dokumentacji współpracy jaką 
podjęły gminy.

W dalszej części uroczystości 
wręczono odznaczenia „Zasłużony 
dla Gminy Parzęczew”. W tym ro-
ku przyznano je: Czesławie Pise-
rze, Annie Janickiej, Janowi Marli-
ckiemu oraz Jerzemu Wojtczakowi. 
Specjalne podziękowania otrzymali 
panowie: Tadeusz Krysztofiak, Zyg-
munt Fraszczyk oraz Jerzy Wojtczak 
za długoletnie sprawowanie funkcji 
sołtysa.

W dalszej części imprezy swój 
program artystyczny prezentowały 
zespoły z Francji („Lou Trelus”, Tur-
cji („Folklor Kurumu”) i Serbii (Jovan 
Popowić), dzięki którym mieszkań-
cy mieli możliwość poznania niezna-
nego i często egzotycznego folkloru 
innych narodów. Pokazy odbyły się 
w ramach XXIX Międzynarodowych 
Warsztatów Folklorystycznych orga-
nizowanych przez Widzewskie Domy 
Kultury w Łodzi.

Wieczór rozpoczął się od kon-
certów zespołów: Dziura PoWidłach 
oraz REVERS, działających przy Fo-
rum Inicjatyw Twórczych. Gwiazdą 
wieczoru była łódzka, ośmioosobowa 
grupa SAMOKHIN BAND, na czele 

z uznawanym za najwybitniejszego 
obecnie trębacza rosyjskiego – Pavlem 
Samokhinem. Niezwykle energetycz-
na muzyka przyciągnęła liczną pub-
liczność, która wraz zespołem bawiła 
się prawie do północy.

Po koncercie wszyscy miłośnicy 
tańca mogli spożytkować swoją ener-
gię podczas zabawy tanecznej przy 
muzyce zespołu FLIPER. 

Marta Gmerek

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
sponsorom tegorocznych  
Dni Parzęczewa. Są to: Józef 
Laszkiewicz – Zakład Masarski 
z Ozorkowa, WOBET-HYDRET Sp. J., 
Mark-Bud Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Usługowe RS II, Bank Spółdzielczy 
w Ozorkowie, Państwo Honorata 
i Andrzej Dąbkowie, Firma Polska 
Woda Sp. z o.o., Hurtownia 
Małgorzata Zawadzka, Firma 
MAG-BUD Piotr Grzyb, Małgorzata 
i Andrzej Frajndowie – Piekarnia 
Parzęczew, Ewelina i Tomasz 
Kalkowscy – Sklep Spożywczo- 
-Przemysłowy w Parzęczewie, Anna 
i Paweł Pędziccy, Teresa i Stanisław 
Mrowińscy, Zakład Mięsny KRYSZPOL 
oraz Młyn Handlowy w Łęczycy  
– Stanisław Jaroszewicz i Synowie.

Zespół śpiewaczy z Kowalewic w składzie:  
Zofia Sobczak, Maria Bartczak, Stanisława Janiak i Zofia Bartczak
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Już po raz trzeci druhny i druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubie-
nia przy wsparciu Wójta i Rady Gminy 
Łęczyca, Forum Inicjatyw Twórczych 
i Fundacji PRYM zorganizowali impre-
zę pod nazwą „Świętojańskie Granie”. 
Celem było zaprezentowanie i przypo-
mnienie obrzędów związanych z Nocą 
Świętojańską. 

Program tegorocznej Nocy był 
urozma icony pod każdym względem. 
Licznie zgromadzona publiczność mo-
gła podziwiać występy orkiestr dętych 
OSP z Błonia i z Dalikowa, kapeli ludo-
wej „Parzęczewiacy”, Zespołu Pieśni 
i Tańca „Bałdrzychów”, programu ka-
baretowego „Klimakterium” w wyko-
naniu zespołu śpiewaczego z Parzęcze-
wa.  Swoje umiejętności artystyczne 
zaprezentowała młodzież z Gimna-
zjum w Topoli Królewskiej i mający 
już swoją renomę zespół „Marysie 
i Jaśki z Łyncyckiego” ze szkoły pod-
stawowej w Wilczkowicach. Prastare 
zwyczaje świętojańskie przedstawił 
zespół pieśni i tańca „Rożanie” z Wie-
lenia nad Notecią; były śpiewy, tań-
ce i efektowne skoki przez ognisko, 
a wszystko to w malowniczej scenerii 
nad stawem. Konferansjerkę, z dużym 
profesjonalizmem, prowadziła pani 
Renata Nolbrzak – dyrektor Forum 
Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie. 
Burzę oklasków zebrał zespół mło-
dzieżowy z Lubienia, który po kilku 
zaledwie próbach z instruktorem z FIT 
z Parzęczewa dał całkiem udany po-
pis. Nie wiadomo, co w tym przypadku 
chwalić, czy talenty wykonawców, czy 
może instruktora – chyba jedno i dru-
gie. Nie tylko występy artystyczne były 
atrakcją, można było nauczyć się ple-

Noc Świętojańska 
w Lubieniu

Niecodzienne wydarzenie mia-
ło miejsce w lipcu we wsi Trojany 
w Gminie Parzęczew. Otóż jedna 
z rodzin postanowiła zorganizować… 
zjazd rodzinny. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie to, że w rodzin-
nej uroczystości wzięło udział blisko 
100 osób. I okazją do spotkania nie 
było bynajmniej tradycyjne wiejskie 
wesele, ani żadna inna konkretna 
okoliczność. Po prostu pani Ryszar-
da Wojciechowska, bo ona była po-
mysłodawczynią tej imprezy, posta-
nowiła zaprosić do siebie członków 
rodziny Gawędów, z której się wywo-
dzi oraz rodziny swojego, nieżyjącego 
męża – Józefa Wojciechowskiego. Obie 
rodziny były wielodzietne. Na zjazd 
przyjechali członkowie rodzin m.in. z: 
Ozorkowa, Łodzi, Opatowa, Szczecina 
i… Anglii. Byli także miejscowi Woj-
ciechowscy – m.in., mieszkający na 
Trojanach, córka i syn pani Ryszardy 
z rodzinami.

– To świetny pomysł – mówi Mile-
na Pabjańczyk, która pomagała bab-
ci w zorganizowaniu tego potężnego 
przedsięwzięcia. Już choćby dotar-

Zjazd 
Wojciechowskich

cie do niektórych członków rodzi-
ny, z którymi czasem od lat nie było 
kontaktu, nie jest łatwym zadaniem. 
Milena przygotowała i powysyłała 
zaproszenia, wcześniej ustalając nie-
które adresy. – W ostatnim tygodniu 
telefony po prostu się urywały – mówi 
Milena – ludzie dopytywali o szczegó-
ły, niektórzy upewniali się czy to nie 
żart, albo czy spotkanie nie zostało 
odwołane. 

Już od godziny 10 w sobotę, 23 
lipca, zaczęli zjeżdżać się goście. By-
ły rozmowy, wspomnienia, w końcu 
śpiewy i tańce. Nie zabrakło oczy-
wiście poczęstunku. Gospodarze, 
wspólnymi siłami, przygotowali go-
rące dania, sałatki, przekąski i ciasta. 
Wspólna zabawa zakończyła się po 
północy. Część ludzi została do na-
stępnego dnia. Ostatni goście odje-
chali w niedzielę wieczorem. Wszyscy 
byli zgodni co do tego, że pomysł był 
znakomity, a przedsięwzięcie koniecz-
nie trzeba powtórzyć. Następny zjazd 
planowany jest za rok…

Renata Nolbrzak

cenia wianków, skosztować licznych 
ciast upieczonych przez gościnne pa-
nie z Lubienia i pokrzepić się potrawa-
mi z grilla. Prezes OSP z Lubienia – pan 
Andrzej Królak i sołtys – pani Jadwi-
ga Kamińska oraz druhny i druhowie 
zorganizowali niezwykle atrakcyjną 
imprezę. Postarali się nawet o pod-
grzewane chińskie lampiony, które 
wznosząc się wysoko, efektownie 
świeciły na tle nocnego nieba.

Sądząc po nastrojach licznie przy-
byłych, nie tylko z Lubienia, ale i oko-
licznych miejscowości, należy stwier-
dzić, że impreza była bardzo udana 
i z roku na rok staje się coraz bardziej 
popularna. Po występach artystycz-
nych była jeszcze dyskoteka, która 
trwała do późnych godzin. Po raz kolej-
ny miejscowa społeczność wykazała, 
że umie się zorganizować i wykorzy-
stać możliwości, jakie daje świetlica, 
scena obok strażnicy, a nawet staw, 
aby miło spędzić czas. Oczywiście, 
pomoc była również z zewnątrz, ale 
wiadomo od zawsze, że pomoc jest 
kierowana tam, gdzie jest gwarancja 
jej właściwego wykorzystania.

Przykład Lubienia działa zaraź-
liwie – w lipcu OSP w Jankowie zor-
ganizowała „Strażackie biesiadowa-
nie”, była to również impreza otwarta. 
Wystąpiła kapela z Krośniewic, była 
także dyskoteka. Przy tej okazji warto 
wspomnieć, że na tego typu, kultywu-
jące ludowe tradycje, imprezy można 
otrzymać dofinansowanie. Przykła-
dem może być sobótkowe widowisko 
obrzędowe które zostało zrealizowa-
ne w ramach projektu: „Organizacja 
imprezy kulturalnej Noc Świętojańska 
w Dzierżąznej” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013. Jak do-
tąd jest to jedyny, tzw. Mały Projekt, 
zrealizowany na terenie działania Fun-
dacji „PRYM” dotyczący organizacji im-
prezy kulturalnej. 

Zofia Dziwisz

„Świętojańskie Granie” w Lubieniu odbyło się już po raz trzeci. Nastroje 
licznie przybyłych uczestników, świadczą, że impreza była udana i staje 
się coraz bardziej popularna.
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W roku szkolnym 2010/2011 
w Szkole Podstawowej w Leźnicy 
Małej zrealizowano w partnerstwie 
z Fundacją „Inkubator” w Łodzi pro-
jekt pod tytułem „Dobry start – lep-
sza przyszłość”, współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Działanie skierowane było do 
uczniów tej placówki i miało na celu 
wyrównanie szans edukacyjnych ucz-
niów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji. Przez cały rok szkolny 
dzieci uczestniczyły w licznych za-
jęciach rozwijających kompetencje 
kluczowe, pogłębiających wiedzę 
z różnych dziedzin nauki. W szkole 
działało koło przyrodnicze, huma-
nistyczne, teatralne, nowoczesnych 
technologii, sportowe, taneczne i ję-
zyka angielskiego. Prowadzono rów-
nież zajęcia wyrównawcze dla ucz-
niów mających trudności w nauce. 
Zorganizowano liczne wyjazdy: na 
basen w Ozorkowie, do teatrów w Ło-
dzi, Kopalni Soli w Kłodawie, Cen-
trum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
w Rogowie, Muzeum Kinematogra-
fii i Pałacu Herbsta w Łodzi. Dzieci 
miały możliwość miło spędzić czas 
oraz poznać bliższe i dalsze okoli-
ce swojego regionu, co nie byłoby 
możliwe w takim wymiarze, gdyby 
nie działania projektowe.

Wszystko co dobre, szybko się 
kończy, prawie dziesięć miesięcy 
spędzonych na realizacji projektu 
szybko minęło. Uczniowie klas IV- 
-VI biorący udział w projekcie wyje-
chali w dniach 30 maja – 1 czerwca na 
trzydniową Zieloną Szkołę „Szlakiem 
piastowskiej kultury i początków 
państwa polskiego”. Dzieci młodsze 
odbyły w dniu 26 maja jednodniową 
wycieczkę „Szlakiem ginących zawo-
dów”. Była to dla dzieci ogromna nie-
spodzianka i prezent z okazji Dnia 
Dziecka. W czasie trzydniowego wy-

jazdu uczniowie zwiedzili m.in. Mysią 
Wieżę w Kruszwicy, Katedrę Gnieź-
nieńską, pierwszą słowiańską osadę 
w Biskupinie, starówkę i dom Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu. Malowniczo 
położony nad jeziorem ośrodek wy-
poczynkowy w miejscowości Przyje-
zierze pozwolił dzieciom spędzić mi-
ło czas na łonie natury. Odwiedzane 
w czasie wycieczki miejsca stanowiły 
cenną lekcję historii, dotyczącą po-
czątków państwowości na ziemiach 
Polski. Młodsi uczniowie odwiedzili 
natomiast Bolimów, gdzie uczestni-
czyli w warsztatach garncarskich. 

Dobry start – lepsza przyszłość

W dniach 4–9 lipca 2011 r. w Fo-
rum Inicjatyw Twórczych w Parzę-
czewie odbyły się półkolonie letnie, 
w których uczestniczyło 51 dzieci 
z terenu Gminy Parzęczew. Przed-
sięwzięcie sfinansowane zostało ze 
środków Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Forum Inicjatyw Twórczych.

Sześciodniowy aktywny wypo-
czynek rozpoczęły zajęcia integracyj-
ne. Odbyły się warsztaty ceramiczne, 
zajęcia plastyczne oraz muzyczne. 
Tradycyjnie już w programie zna-
lazł się wyjazd do kina CINEMA CI-
TY w łódzkiej Manufakturze. Tym 
razem dzieci obejrzały film pt. „Gno-
meo i Julia”. Atrakcją był wyjazd do 
Uniejowa na gorące kąpiele w lecz-
niczej solance termalnej. Odwiedzi-
liśmy także łódzkie ZOO. Mimo po-
chmurnego i wietrznego dnia dzieci 
z zainteresowaniem rozglądały się 
na wszystkie strony. Zobaczyły i do-

W Piątku mieli możliwość wyplatać 
wiklinę. Poznanie specyfiki zawodu 
garncarza i wikliniarza, własnoręcz-
ne lepienie naczyń i wyplatanie ko-
szy oraz odpoczynek na terenie Bo-
limowskiego Parku Krajobrazowego 
dostarczył dzieciom niezapomnia-
nych wrażeń i stanowił doskonałą 
lekcję dawnych polskich tradycji. 

Jeszcze większą atrakcją nie tyl-
ko dla uczniów, ale również okolicz-
nych mieszkańców był zorganizo-
wany w dniu 18 czerwca na terenie 
szkoły Piknik Rodzinny. Ideą tej im-
prezy była prezentacja efektów cało-

rocznej pracy wynikającej z realiza-
cji projektu. Zaproszeni goście mieli 
możliwość obejrzenia różnorodnych 
prac wykonanych przez dzieci. Ucz-
niowie z koła humanistycznego i te-
atralnego wystawili przygotowane 
podczas zajęć przedstawienie tea-
tralne pt. „Kopciuszek”. Dzieci z ko-
ła tanecznego prezentowały swoje 
umiejętności ruchowe popisując się 
znajomością różnych stylów tanecz-
nych. Uczestnicy pikniku mogli obej-
rzeć wykonany przez członków koła 
nowoczesnych technologii album ze 
zdjęciami Kolegiaty w Tumie, poświę-

cony 850-rocznicy jej powstania oraz 
liczne fotografie, na których uwiecz-
nione zostały najciekawsze momenty 
z działań w projekcie. Prezentowano 
również liczne plansze tematyczne 
wykonane przez uczniów, a także 
pomoce zakupione do realizacji za-
dań m.in. książki, ćwiczenia, albumy, 
płyty z programami edukacyjnymi 
i filmami.

Piknik stał się doskonałą okazją 
do aktywnego edukowania dzieci 
młodzieży i rodziców na tematy zwią-
zane z bezpieczeństwem. Podczas 
wizyty pracowników policji i straży 
pożarnej odbyły się pogadanki na 
temat bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego podczas wakacji. Atrakcją 
imprezy plenerowej była prezentacja 
policyjnego samochodu, wozów stra-
żackich, pokaz gaszenia samochodu 
oraz obserwowanie krajobrazu Leź-
nicy Małej z podnośnika strażackie-
go. Członkowie Łęczyckiego Klubu 
Karate IPPON zaprezentowali pokaz 
umiejętności samoobrony, zachęca-
jąc uczestników do uprawiania tej 
dyscypliny sportu. Dzieci aktywnie 
spędziły czas, uczestnicząc w róż-
norodnych konkurencjach sporto-
wych, za udział w których otrzymali 
atrakcyjne upominki. Dzieci, rodzi-
ce, nauczyciele i zaproszeni goście 
mieli możliwość odpocząć i zjeść 
poczęstunek w postaci pieczonych 
kiełbasek i mięs z grilla oraz posłu-
chać występu uzdolnionego muzycz-
nie ucznia naszej szkoły. Rozmowy 
w miłej atmosferze stały się dobrą 
okazją do integracji społeczności 
lokalnej. Dopełnieniem piknikowe-
go nastroju i wielką frajdą dla dzie-
ci była dmuchana zjeżdżalnia, gdzie 
dzieci bez ponoszenia opłaty mogły 
oddać się szaleństwu zabawy. Pogoda 
dopisała, choć do końca baliśmy się, 
że zacznie padać. 

Wszyscy uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Leźnicy Małej na długo 
zapamiętają atrakcje, jakich dostar-
czył im realizowany projekt. Wszy-
scy czegoś się nauczyli, coś nowego 
zobaczyli, coś utrwalili, a na pewno 
wszyscy świetnie się bawili.

Magdalena Galant

wiedziały się wielu ciekawostek na 
temat życia zwierząt. Wycieczka była 
dla dzieci ciekawym uzupełnieniem 
wiedzy przyrodniczej. Ostatni dzień 
półkolonii zakończył się wyjazdem 
do Ośrodka Jeździeckiego „TABUN” 
w Pustkowej Górze – miejsca położo-
nego w pięknej okolicy na zachodnim 
skraju lasów grotnickich. Na terenie 
gospodarstwa funkcjonuje agromu-
zeum, które prowadzi pan Emil Wój-
cicki. Posiada on bogate zbiory sta-
rych pojazdów konnych, wozów, sań 
i przedmiotów codziennego użytku 
z dawnych lat. Po ciekawej lekcji hi-
storii, każde dziecko mogło przeje-
chać się na koniu. Uzyskaliśmy także 
wiele informacji dotyczących hodow-
li koni. Na zakończenie udaliśmy się 
do ozorkowskiej pizzerii „K2”. Dzieci, 
wracając do domu, pytały o... kolejne 
półkolonie. 

Iwona Kubusińska

Projekt „Dobry start – lepsza przyszłość” w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej

Półkolonie 
w Parzęczewie

Uczestnicy półkolonii w łódzkim ZOO
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Gminna Biblioteka Publiczna w Pa-
rzęczewie wraz ze szkolną świetlicą 
przystąpiły w tym roku do Akcji Fun-
dacji ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”. W Parzęczewie dzieciom czytali 
urzędnicy, radni, dyrektorzy, nauczy-
ciele i rodzice. Gościliśmy między in-
nymi samorządowców: przewodni-
czącego rady Władysława Krawczyka, 
wiceprzewodniczącą Małgorzatę Gra-
czyk, radnych: Dariusza Niedźwiedzia, 
Marka Gawędę, Antoniego Chojeckie-
go, Jerzego Kacperka; wójta gminy 
Ryszarda Nowakowskiego, sekreta-

Parzęczew czyta dzieciom

rza gminy Jolantę Żłobińską, skarbni-
ka gminy Jadwigę Dębską, radczynię 
prawną Małgorzatę Kowalczyk. Po-
nadto, Bożenę Kurtasińską z rady pe-
dagogicznej, rodzica Annę Czaplińską, 
Prezesa Banku Spółdzielczego w Ozor-
kowie Władysława Starzyńskiego oraz 
dyrektorów i kierowników jednostek 
organizacyjnych: Grażynę Bukowską, 
Teresę Sadowską i Jacka Pietrzaka. 

Miłą niespodzianką dla uczniów 
było otrzymanie od gości upominków 
i wysłuchanie czytanej przez nich baśni 
napisanej przez pochodzącego ze wsi 

Chrząstów Wielki z gminy Parzęczew 
– Stanisława Kałuckiego. Dzieci mia-
ły również możliwość wykazania się 
kreatywnością i talentem plastycznym 
w ogłoszonym konkursie na najład-
niejszą pracę plastyczną dotyczącą tre-
ści bajki. Powstały 74 prace, z których 
wyłoniono i nagrodzono 18. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali ufundowane 
przez gości podarunki i dyplomy. W re-
wanżu przygotowali podziękowania 
z własnymi podpisami. 

Małgorzata Śmiałek

Szkoła Podstawowa w Wilczko-
wicach, w gminie Łęczyca, jest po-
łożona 4 km na zachód od miasta 
powiatowego. Szkoła ma długolet-
nią tradycję, gdyż istnieje od 1905 r. 
Zarówno jej przeszłość jak i teraź-
niejszość zasługują na uwagę i zain-
teresowanie. W niniejszym tekście 
skoncentruję się na dniu dzisiejszym 
szkoły, by chociaż w niewielkim wy-
miarze ukazać jej dorobek, zauwa-
żyć trud organizacyjny dyrektora  
p. Emilii Kołodziejczyk oraz codzien-
ną pracę kadry pedagogicznej i pra-
cowników szkoły, a przede wszyst-
kim osiągnięcia uczniów.

Szkoła bierze udział w licznych 
programach współfinansowanych 
ze środków UE, dzięki którym ucz-
niowie mogą rozwijać swoje umie-
jętności i zainteresowania, utrwalać 
wiedzę, uzupełniać braki, podróżo-
wać po Polsce, uczestniczyć w życiu 
kulturalnym.

Uczniowie szkoły w Wilczko-
wicach mogą pochwalić się dużymi 
osiągnięciami w nauce. Dowodem 
jest choćby sprawdzian zewnętrz-
ny w klasie VI na zakończenie nauki 
w szkole podstawowej. W ubiegłym 
roku szkolnym uczniowie uzyskali 
najwyższy wynik w powiecie, w po-
przednich latach nie było gorzej – 
najczęściej zajmują miejsce w pierw-
szej dziesiątce. Wysoka jakość pracy 
szkoły to nie tylko wyniki ze spraw-
dzianów zewnętrznych, to również 
udział uczniów i ich osiągnięcia 
w konkursach. W minionym roku 
szkolnym uczennice klasy VI – Iwo-
na Kluska i Paulina Granosik zdobyły 
II i III miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Poetyckim organizowanym 
przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 
w Łęczycy, II miejsce w Międzyszkol-
nym Konkursie Literackim w Górze 
św. Małgorzaty, a także I i III miej-
sce w Gminnym Konkursie Recyta-
torskim ,,Pięknie być człowiekiem” 
(Paulina Granosik i Paulina Doma-

gała). Do tych konkursów przygoto-
wuje uczniów polonistka Łucja Mar-
ciniak. Sukcesem może poszczycić 
się także nauczycielka matematyki, 
p. Aleksandra Ratajczyk, której dwaj 
uczniowie z klasy IV – Kamil Graczyk 
i Krzysztof Trzeciak zajęli I miejsce 
w Powiatowym Konkursie Matema-
tycznym ,,Potyczki Matematyczne”. 
Swoje „małe – wielkie zwycięstwa” 
w konkursach i zawodach gminnych 
odnoszą uczniowie kształcenia zinte-
growanego i wychowania przedszkol-
nego, m.in. I miejsce w Gminnej Olim-
piadzie Przedszkolaków, I miejsce 
w konkursie matematycznym oraz 
III miejsce w Gminnym Konkursie 
,,Sławni Polacy”, do którego klasę III 
przygotowała p. Bożena Cieślarek.

Przy szkole funkcjonuje Wiejskie 
Centrum Kultury i Sportu, którego 
powstanie zawdzięczamy zaangażo-
waniu władz gminnych. Obiekt jest 
wykorzystywany do organizowania 
licznych imprez środowiskowych 
i szkolnych. Do tradycji należy or-
ganizowanie konkursów i zawodów 
z zakresu wychowania komunika-
cyjnego dla szkół i placówek oświa-
towych całego powiatu łęczyckiego 
oraz zawodów sportowych. Dzięki 
temu uczniowie mogą poszczycić się 
wspaniałymi sukcesami na szczeblu 
gminy, powiatu, a nawet wojewódz-
twa. W minionym roku szkolnym 
uczennice wygrały Powiatowy i Re-
jonowy Turniej Piłki Nożnej Dziew-
cząt i zakwalifikowały się do turnieju 
wojewódzkiego. Kapitanem drużyny 
dziewcząt jest Joanna Raj, nauczycie-
lem wychowania fizycznego – Paweł 
Kulesza. Ponadto uczniowie zdobyli 
I miejsce w Gminnym Turnieju Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Ocalić od zapomnienia, zachować 
tradycję i folklor, to główne założenia 
zespołu folklorystycznego ,,Marysie 
i Jaśki z Łyncyckigo”, który niestru-
dzenie i z wielkim zapałem od 11 
lat prowadzi nauczycielka muzyki  

Z życia szkoły
W Szkole Podstawowej w Wilcz kowicach 
tradycja przeplata się ze współczesnością 
i przyszłością, gdyż kształcimy i wychowu jemy 
w szacunku dla przeszłości, patrząc 
w przyszłość.

– Elżbieta Jabłońska. Zespół reprezen-
tuje szkołę i środowisko na wszyst-
kich imprezach folklorystycznych 
gminy, powiatu, województwa, a na-
wet kraju. ,,Marysie i Jaśki z Łyncy-
ckiego” biorą udział w słynnych Bu-
kowskich prezentacjach w Bukowsku 
w woj. podkarpackim.

W szkole od 8 lat działa Koło Tu-
rystyczne, którego opiekunem jest 
Małgorzata Gasik. Jego członkowie, 
uczniowie klas III-VI biorą udział 
w rajdach organizowanych przez 
PTTK – Oddział w Łęczycy. W minio-
nym roku szkolnym uczestniczyli w 5 
rajdach, wędrowali szlakami wiodący-
mi przez piękne okolice Łęczycy, Góry 
św. Małgorzaty, Piątku i Stemplewa.  
Podczas każdego rajdu brali udział 
w konkursach przeprowadzanych 
przez organizatora. Świętnie bawili 
się, a jednocześnie poszerzali swoją 
wiedzę dotyczącą historii i przyrody 
najbliższych okolic. Tradycją szkoły 
od wielu lat jest organizowanie wycie-
czek. Uczniowie mają okazję poznać 

najbliższą okolicę dzięki wyjazdom do 
Łęczycy, Bronowa, Łodzi, zwiedzają 
muzea, wystawy, oglądają spektakle 
teatralne i filmy. Co roku jest organi-
zowana również zielona szkoła, którą 
wspiera Gmina Łęczyca. 

Bezpieczeństwo ucznia to ważne 
zadanie wychowawcze szkoły, w któ-
rej są realizowane takie programy, by 
nauczyć wychowanków właściwych 
zachowań w różnych sytuacjach ży-
ciowych obecnie i w przyszłości. Koor-
dynacja działań z zakresu bezpieczeń-
stwa w szkole to domena pedagoga 
szkolnego p. Beaty Kaczmarek.

W Szkole Podstawowej w Wilcz-
kowicach tradycja przeplata się ze 
współczesnością i przyszłością, 
gdyż kształcimy i wychowujemy 
w szacunku dla przeszłości, patrząc 
w przyszłość.

Emilia Kołodziejczyk  
– dyrektor szkoły
Łucja Marciniak  

– nauczycielka języka polskiego
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Tradycyjnie, jak co roku w dniu 
22 czerwca 2011 r. pary małżeńskie 
z Gminy Wartkowice świętowały ju-
bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
W Zespole Szkół w Wartkowicach od-
była się uroczystość wręczenia dostoj-
nym Jubilatom medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Ciepłymi słowami 
Jubilatów powitał Wójt Gminy – Piotr 
Kuropatwa: Dostojni Jubilaci! /…/ Sta-
jecie dziś nie jako niedoświadczeni lu-
dzie, lecz jako obywatele RP, którzy mają 
w swoim dorobku wielką szkołę życia. 
Świętując dziś złote gody, wspominacie 
zapewne uroczyste zaślubiny sprzed 50 
lat. Dziś zostaniecie uhonorowani przy-
znanymi przez Prezydenta RP medala-
mi za długoletnie pożycie małżeńskie, 
symbolizującymi wierność i wytrwa-
łość. Zapewne wzajemne zrozumienie, 
zaufanie, szczera miłość zdecydowanie 
pomagały iść przez życie. 

Te wspólne 50 lat to dowód wier-
ności, miłości rodzinnej i wzajemnego 
zrozumienia. Dzisiejszy świat, zwłasz-
cza ludzie młodzi wstępujący w zwią-
zek małżeński potrzebują wzorów do 
naśladowania, które pokazują, że moż-
na razem, wspierając się wzajemnie, 
przeżyć wiele lat.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, 
za ofiarną miłość, przykład życia, Jubi-
laci zostali odznaczeni przez Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej medalami. 
Uroczystej dekoracji medalami doko-
nał Wójt Gminy Wartkowice – Piotr Ku-
ropatwa. Przy wręczeniu medali obec-
na była także Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego – Wioletta Olczyk. 

W tej uroczystej chwili razem 
z dostojnymi Jubilatami uczestniczyli 
członkowie rodzin oraz przybyli na 
tę uroczystość goście. Gratulacje Ju-
bilatom złożyli Posłowie Stanisław 
Olas i Piotr Polak oraz Proboszcz Pa-

rafii Dzierżawy Ks. Marian Kilichow-
ski, wręczając pamiątkowe dyplomy 
i kwiaty. Następnie w imieniu samo-
rządu gminnego Wójt Gminy Piotr Ku-
ropatwa wraz z Wiceprzewodniczą-
cym Rady – Leonardem Świątczakiem 

W słoneczne przedpołudnie  
5 sierpnia, we wsi Trojany w Gmi-
nie Parzęczew, w pięknym, rozległym 
ogrodzie państwa Barańskich rozpo-
czął się zorganizowany przez gospo-
darzy, piknik. Zaproszone zostały, nie-
pełnosprawne umysłowo, podopieczne 
Domu Pomocy Społecznej w Rożdża-
łach, które przyjechały z opiekunkami 
oraz panią dyrektor placówki – Teresą 
Kołodziejczak. W imprezie uczestni-
czyli też mieszkańcy Trojan oraz inni 
zaproszeni goście, m.in. wójt Ryszard 
Nowakowski. Impreza rozpoczęła się 
od występu kapeli i zespołu śpiewacze-
go z Parzęczewa, których uczestnicy 
pikniku słuchali z zainteresowaniem. 
Były wspólne śpiewy, tańce, występy 
podopiecznych DPS, które ośmielając 
się coraz bardziej, długo śpiewały z to-
warzyszeniem parzęczewskiej kapeli. 
Nie zabrakło też kulinarnych atrakcji. 
Gospodarze, przygotowali poczęstu-

Piknik na Trojanach

nek, którego hitem była „trojańska zu-
pa”, ugotowana z wyhodowanych na 
działce p. Barańskich warzyw. Były tak-
że kanapki, ciasta i napoje. W popołu-
dniowej części imprezy zorganizowane 
zostały konkursy z nagrodami. Okazało 
się, ze wiele z nich, także sprawnościo-
wych, wygrywali goście z Rożdżał. Im-
preza zakończyła się ogniskiem. 

Radość podopiecznych domu po-
mocy społecznej oraz zadowolenie po-
zostałych uczestników imprezy były 
zapewne dla sołtysa – Antoniego Ba-
rańskiego znakomitą rekompensatą 
trudu włożonego w organizację im-
prezy. W przygotowanie pikniku włą-
czyli się także inni mieszkańcy Trojan, 
pracownicy Forum Inicjatyw Twór-
czych oraz sponsorzy, których sołtys 
przekonał, że warto wesprzeć jego 
inicjatywę. 

Renata Nolbrzak

Kilkanaście podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej w Rożdżałach gościło na pikniku 
zorganizowanym przez swojego byłego 
opiekuna, a dzisiejszego sołtysa Trojan  
– Antoniego Barańskiego.

Złote Gody w Wartkowicach

złożyli Jubilatom najserdeczniejsze 
życzenia oraz wręczyli pamiątkowe 
wazony. W uroczystości uczestniczyli 
także Anna Jagielska – Sekretarz Gmi-
ny Wartkowice oraz Ks. Janusz Szere-
meta – Proboszcz Parafii Wartkowice. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego  
świętowali Państwo: 

Zofia i Henryk Anielak  
z miejscowości Ner-Kolonia

Danuta i Władysław Bączyk z Wartkowic
Daniela i Tadeusz Bednarek z Konopnicy
Anna i Mieczysław Brożek ze Spędoszyna

Zofia i Edward Jońscy z Zelgoszczy
Janina i Jan Kajszczak z miejscowości Ner-Kolonia

Janina i Roman Kołuda ze Starego Gostkowa
Kazimiera i Kazimierz Kubis z Sędowa

Kazimiera i Władysław Majtczak z Dzierżaw
Kazimiera i Kazimierz Pajor  

z miejscowości Ner-Kolonia
Irena i Jerzy Pęśko z Wartkowic

Jadwiga i Stefan Pucek  
z miejscowości Kłódno-Kolonia

Eleonora i Szczepan Stawowscy z Dzierżaw
Kazimiera i Antoni Suscy z Bronówka

Kazimiera i Jan Świątek z Turu
Czesława i Zenon Ziarkowscy z Mrównej

oraz z różnych powodów nieobecni tego dnia:

 Jadwiga i Jan Papiernik z miejscowości Wólka
Kazimiera i Edward Turkowscy  

z miejscowości Pełczyska
Helena i Stanisław Twardowscy  

z miejscowości Łążki

„Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych? /…/

Ile w trudzie nieustannym
Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?

Ile chlebów rozkrajanych? /…/
Pocałunków, schodów? Książek? /…/”

K. I. Gałczyński

Specjalnie na tę uroczystość został 
przygotowany tort jubileuszowy. Ca-
łości dopełnił występ zespołu śpie-
waczego POLESIANKI wraz z kapelą 
pod kierunkiem Macieja Janeckiego. 
Uroczystość przebiegała w bardzo mi-
łej atmosferze i mamy nadzieję, że na 
długo pozostanie w pamięci zarówno 
Jubilatów jak i gości.

Każda rocznica budzi wspomnie-
nia, skłania do refleksji i oceny prze-
szłości, ale jest też okazją do złoże-

nia gorących życzeń. Małżeństwom 
odznaczonym medalami za długolet-
nie pożycie małżeńskie raz jeszcze 
składamy najserdeczniejsze życzenia. 
Niech w dalszej wspólnej drodze nie 
opuszcza Państwa zdrowie, szczęś-
cie i wszelka pomyślność. Niech ten 
szczególny dzień będzie okazją do 
wspomnień, a także do pogodnego 
spojrzenia w przyszłość.

Joanna Jercha
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Program wymiany został stwo-

rzony z okazji 90-lecia nawiązania 
stosunków dyplomatycznych po-
między Polską, a Stanami Zjedno-
czonymi, z inicjatywy senatora USA 
Richarda Lugara, na wzór wymiany 
młodzieży pomiędzy USA, a Niemca-
mi. Program jest realizowany przez 
American Councils for Internatio-
nal Education. Polskim operatorem 
Programu jest Europejska Akademia 
Dyplomacji. Głównym założeniem 
programu jest ukazanie licealistom 
ze Stanów Zjednoczonych i Polski ko-
rzyści jakie płyną z przyjacielskich 
relacji pomiędzy krajami oraz stwo-
rzenie grupy świadomych młodych 
liderów, którzy po powrocie podzielą 
się ze swoimi rówieśnikami zdobytą 
wiedzą oraz umiejętnościami. W te-
gorocznej, trzeciej edycji po stronie 
polskiej uczestniczyły trzy miasta: 
Białystok, Wrocław oraz Łódź, któ-
rą odwiedzili Britni Piegors, Anya 
Slabaugh, Quinlan Schrock, Cody 
Miller, Nicholas Yoder oraz Bonita 
Smith (nauczycielka) z Iowa Men-
nonite School.

Grupa swój dzień w Parzęczewie 
rozpoczęła od wizyty w Forum Inicja-
tyw Twórczych. Młodzi liderzy zwie-
dzili siedzibę Forum. Z działalnością 
instytucji zapoznała ich Dyrektor FIT 
– Renata Nolbrzak. Goście spotkali 
się także z członkami zespołów mu-
zycznych współpracujących z FIT, 
którym opowiedzieli o życiu w USA, 
podobieństwach i różnicach, jakie do-
strzegają pomiędzy Polską, a Stanami 
Zjednoczonymi. Przybliżyli również 
zasady życia we wspólnocie religij-

„To historia, która przeplata się  
ze współczesnością, wiedza  
spotyka się z zabawą, tradycja 
z awangardą, gwara z językami 
obcymi”.

W dniach 12-14 sierpnia 2011 r. 
z przedstawicielkami KGW z tere-
nu Gminy Parzęczew uczestniczyli-
śmy w Jarmarku Jagiellońskim, który 
organizowany jest już od wielu lat 
w Lublinie. Wyjazd był podsumo-
waniem warsztatów prowadzonych 
w ramach projektu „Warsztaty ręko-
dzieła artystycznego” realizowanego 
od maja br. przez Forum Inicjatyw 
Twórczych w Parzęczewie.

W tym roku jarmark miał formę 
trzydniowych prezentacji wyrobów 
rękodzielniczych i rzemieślniczych 
oraz wydarzeń kulturalnych i arty-
stycznych. Trzy dni z muzyką folko-
wą, turniejami rycerskimi, grami tra-
dycyjnymi i teatrem. Na straganach 
nieprzebrane bogactwo autentycz-
nych, ręcznie wytwarzanych przed-
miotów. Podczas jarmarku można 
było uczestniczyć w warsztatach 
z tkactwa, kołysanek, tańca tradycyj-
nego, gry na suce biłgorajskiej, pla-
styki obrzędowej. Jarmark Jagielloń-
ski kontynuuje tradycje jarmarków 
organizowanych w XV i XVI wieku 
w Lublinie. Współczesny Jarmark to 
zarówno kolorowe stragany z wyro-
bami rękodzielniczymi, jak i festiwal 
muzyki folkowej oraz turniej rycer-
ski. W tym roku na lubelskim Sta-
rym Mieście swoje rękodzieło pre-

Amerykanie w Parzęczewie
W dniu 25 czerwca Parzęczew odwiedziła grupa młodych Ameryka-
nów z Kalona w Stanie Iowa. Goście byli uczestnikami Polsko- 
-Amerykańskiego Programu Wymiany Młodych Liderów, a wizyta 
w Gminie Parzęczew była zakończeniem ich pobytu w Łodzi.

nej jaką są mannonici. Jest to jeden 
z nurtów anabaptyzmu, z którego 
poza menonitami wywodzą się też 
amisze. Mennonici jednak nie odrzu-
cają zdobyczy cywilizacji w postaci 
samochodów czy elektryczności. Po 
przedstawieniu prezentacji nt. swo-
jego życia, młodzi Amerykanie długo 
odpowiadali na pytania uczestników 
spotkania. 

Drugim punktem wizyty było go-
spodarstwo Państwa Doroty i Piotra 
Graczyków w Ignacewie Rozlazłym. 
Państwo Graczykowie oprowadzili 
uczniów oraz nauczycielkę z USA po 
całym gospodarstwie i zorganizowa-
li przejażdżkę bryczką po okolicz-
nych wioskach, pokazując gościom 
ze Stanów piękno lokalnej przyro-
dy. Grupa miała także okazję po-
znać pozostałych członków rodziny 
podczas wspólnej herbaty w domu 
gospodarzy.

Odwiedziny w Parzęczewie bez 
wątpienia na stałe zapisały się w pa-
mięci uczestników Programu. Zakres 
działalności Forum Inicjatyw Twór-
czych wywarł na nich ogromne wra-
żenie i uświadomił jak wiele można 
zdziałać na terenach wiejskich na 
rzecz rozwoju kultury. Natomiast wi-
zyta w gospodarstwie Państwa Gra-
czyków przypomniała im rodzinne, 
również rolnicze, strony i pozwoliła 
na chwilę poczuć się jak w domu. Naj-
lepszym potwierdzeniem tego były 
słowa Bonnie: „Nie mogłam wyobra-
zić sobie lepszego zakończenia tego 
etapu Programu”.

Dorota Wasiak

zentowało około 250 wystawców 
z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, 
na straganach znajdowały się m.in. 
wyroby garncarskie, rzeźba ludowa, 
kuchnia litewska, tkactwo, lalki mo-
tanki, kowalstwo, wycinanki, ozdoby 
wyplatane ze słomy, obrusy i koszule 
haftowane w tradycyjne ukraińskie 
i białoruskie wzory, malarstwo na 
szkle twórczyń ludowych z Zakopa-
nego, haft łowicki, kosze wiklinowe, 
drewniane zabawki, plecionkarstwo 
z rogożyny i korzenia sosnowego, 
przysmaki polskiej kuchni tradycyj-
nej. Odbywały się także warsztaty 
i pokazy rzemiosła: malowania na 
szkle, garncarskie, plastyki obrzędo-
wej, koronki klockowej, wyplatania 
z rogożyny i ze słomy, robienia lalek 
motanek, bednarstwa czy tłoczenia 
oleju. 

Wiele działo się także na jarmar-
kowej scenie, na której występowało 
około 400 artystów – od ludowych 
do współczesnych i awangardowych. 
Odbywało się mnóstwo koncertów, 
spektakli, warsztatów tańca i potań-
cówek. W trakcie jarmarku kapele 
ludowe grały zarówno na scenie, 
jak i przygrywały na ulicach Stare-
go Miasta, tworząc niepowtarzalny 
klimat. Mogliśmy usłyszeć takie ze-
społy jak: Mosaic, Bubliczki, Za Zdro-
wie Pięknych Pań, Transkapela oraz 
wiele, wiele innych. W sobotni wie-
czór występowała gwiazda jarmar-
ku – Kapela Ze Wsi Warszawa. Odbył 
się także koncert muzyki tradycyjnej 
przygotowywany wspólnie z Andrze-

jem Bieńkowskim znanym malarzem, 
etnografem, pisarzem. 

Wszystkie atrakcje podczas jar-
marku były bezpłatne. Jarmark stał 
się jedną z najważniejszych kultu-
ralnych atrakcji turystycznych Lub-
lina i Lubelszczyzny. Przyciąga on co 

Wycieczka do Lublina

Amerykańscy goście  
w Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie

roku kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
tysięcy turystów, co było widocznie 
również w tym roku. Dla uczestniczek 
naszej wycieczki była to niepowta-
rzalna okazja, żeby obejrzeć wyroby 
rękodzielnicze z różnych regionów 
Polski, skonfrontować to, co zoba-

czyły z wiedzą wyniesioną z warszta-
tów, które odbywały się w ramach 
projektu. 

Iwona Kubusińska

Na zdjęciu spacer po Starym Mieście  
z przewodnikiem
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Zwiastuny wolności, o których pi-
sałem w poprzednim numerze, nie 
zawiodły. Wprawdzie nie one nam tę 
wolność przyniosły, ale przecież bez 
ich udziału w międzynarodowych si-
łach sojuszniczych pokonanie hitle-
rowskiego wroga mogłoby się znacznie 
przedłużyć. Dostawy sprzętu wojen-
nego dla Związku Radzieckiego w ra-
mach Lend Lease, otwarcie drugiego 

frontu po alianckich lądowaniach we 
Włoszech i Normandii oraz nieustająca 
ofensywa powietrzna nad terytorium 
Trzeciej Rzeszy przyczyniła się wydat-
nie do osłabienia potencjału wojenne-
go Niemiec i umożliwiła postępy Armii 
Czerwonej w marszu na Berlin. 

Dużą rolę w tych działaniach ode-
grało amerykańskie lotnictwo strate-

Z ziemi włoskiej do... 
łęczyckiej

giczne, które pod koniec wojny znów 
pojawiło się w naszych stronach. Tym 
razem nie tylko przelotem, ale lądowa-
niem i pobytem, chociaż krótkim, na 
ziemi łęczyckiej. Stało się to 22 marca 
1945 r. Tego dnia, we wczesnych go-
dzinach rannych, z lotniska Steparone 

w dalekich Włoszech wystartował sa-
molot typu Boeing B-17 G o numerze 
seryjnym 44-6538 z załogą pod do-
wództwem por. pilota Ralpha Batesa 
z zadaniem bombardowania rafine-
rii w Ruhland, czyli tego samego celu, 
o którym pisałem w poprzednim nu-
merze. Załoga leciała w licznym skła-
dzie ciężkich bombowców z 15 Floty 
Powietrznej. Po zrzuceniu bomb nad 
celem samolot por. Batesa został tra-
fiony pociskami niemieckiej artylerii 
przeciwlotniczej, a potem zaatakowa-
ny przez pięć odrzutowych myśliw-
ców Me-262, których pociski z działek 
uszkodziły dwa prawe silniki, unieru-
chamiając je oraz przestrzeliły w obu 
skrzydłach zbiorniki z paliwem powo-
dując jego wyciek. Strzelcy pokładowi 
Boeinga odpowiedzieli ogniem i jedne-
go Messerschmitta zestrzelili na pew-
no, a drugiego prawdopodobnie.

Z dziesięcioosobowej załogi bom-
bowca rany odnieśli: nawigator, bom-
bardier, operator radia oraz mechanik 
pokładowy. Nie tylko ich samolot był 
skutecznie atakowany przez nieprzy-
jaciela. Ze składu 28 samolotów 483 
Grupy Bombowej, do której należeli, 
ubyło jeszcze 5 innych maszyn, z któ-
rych trzy nie wróciły do bazy. Podob-
nie jak nasz Boeing, który przechylony 
na prawo, z płonącymi skrzydłami, 
został za formacją tracąc szybkość 
i wysokość. W tej sytuacji por. Bates, 
nie widząc szans powrotu do połu-
dniowych Włoch, postanowił lecieć 
do znacznie bliższej, zajętej przez Ro-
sjan, Polski. Obawiając się eksplozji 
samolotu, pozwolił załodze ratować 
się skokiem ze spadochronem. Pięciu 
sierżantów – radiooperator i strzelcy: 
tylny, dolny oraz dwaj boczni, zdecy-
dowało się na skok nad terenem Nie-
miec i niewolę. Ich przeżycia mogłyby 
być interesującym scenariuszem do 
wojennego filmu. 

Na pokładzie płonącego bombow-
ca dalszy lot zaryzykowało czterech 
poruczników: pilot, nawigator i bom-
bardier oraz mechanik pokładowy 
w stopniu sierżanta.

Rozpoczęli oni heroiczna walkę 
o utrzymanie samolotu w powietrzu 
i dotarcie do jakiegoś zbawczego lot-
niska w Polsce. Nadzieję wzmacnia-
ło stopniowe wygasanie płonących 
skrzydeł.

Pracujące tylko dwa lewe silniki 
i mała szybkość oraz przechył samo-
lotu na prawe skrzydło uniemożliwi-
ły lot po linii prostej. Dlatego piloci 
lecieli po kręgu i szerokim łukiem 
omijając od północy Berlin kierowali 
się na Łódź, w pobliżu której, jak za-
łogom wskazywano przed startem, 
mogli znaleźć lotniska do awaryjnego 
lądowania. Na niezmiernie wydłużo-
nej w ten sposób trasie dramatycz-

nego przelotu kilkakrotnie napoty-
kali myśliwce Luftwaffe, ale każdy 
z nich żałował amunicji na dobicie 
samolotu, którego lot wskazywał, 
że za chwilę musi runąć na ziemię. 
Wreszcie po udanym przekroczeniu 
linii frontu, na zaledwie 150 m. wy-
sokości znaleźli się nad lotniskiem… 
w Leźnicy Wielkiej! Tej naszej, zna-
nej wszystkim, bliskiej Leźnicy, gdzie 
wówczas jeszcze do 18 stycznia bazo-
wał dywizjon Messerschmittów 109, 
po nim radzieckich myśliwców i cały 
szereg polskich jednostek, a gdzie te-
raz stacjonują śmigłowce I Dywizjonu 
Lotniczego. Po wymianie zielonych 
rakiet z radziecką obsługą, zapowia-
dających lądowanie sojuszniczego 
samolotu, Amerykanie nie bez po-
konania ogromnych trudności, mię-
dzy innymi z wysunięciem prawego 
koła podwozia wylądowali szczęś-
liwie na łęczyckiej ziemi. Zabrakło 
tego szczęścia np. załodze czterosil-
nikowego bombowca typu Liberator 
B-24, który poczytany za wrogi, zo-
stał zestrzelony przez radzieckiego 
myśliwca przy próbie lądowania 15 
marca na lotnisku w Lublinku.

Rychło okazało się, że nie tylko 
samolot por. Batesa znalazł w Leźnicy 
schronienie, ale w tym samym dniu 
lądował tu przymusowo drugi B-179 
o numerze seryjnym 446738 z Gru-
py Bombowej dowodzony przez por. 
Wiliama Landersa, również uczest-
niczącego w nalocie na Ruhland oraz 
przybyły tu wcześniej Liberator B-24 
por. Palmera z 8 Armii Powietrznej 
stacjonującej w Anglii. Tak więc Leź-
nica Wielka była zbiorczym lotni-
skiem dla co najmniej trzech amery-
kańskich bombowców, jak i miejscem, 
do którego zwożono załogi samolo-
tów sojuszniczych lądujących na in-
nych lotniskach, jak np.: załogę por. 
Johna Collensa, którą przywieziono 
z Lublinka, część uratowanej na spa-
dochronach załogi por. W. Bertelta 
zestrzelonej przez radzieckiego Ja-
ka nad Konstantynowem, załogę por.  
M. Abbotta, która 18 marca wylądo-
wała w Bydgoszczy.

Powyższy tekst napisałem  
na podstawie informacji, jakie 
uzyskałem od Pana Michała Muchy, 
członka Aircraft Missing in Action 
Project, organizacji skupiającej 
badaczy upamiętniających losy 
amerykańskich załóg, które zostały 
zestrzelone lub lądowały w czasie 
II wojny światowej na ziemiach 
polskich. Informacje te otrzymałem 
w rewanżu, ale o tym w następnym 
numerze „Do Rzeczy”.

Stanisław Frątczak
Sekcja Kolarska „Szwadron”
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Bardzo ciekawy sposób na po-
dejmowanie inicjatyw społecznych 
i jednocześnie umilanie trudnej co-
dzienności wymyślili mieszkańcy 
Turu, Nowej Wsi i Wilkowic (gmina 
Wartkowice), którzy za namową Pani 
Krystyny Olczyk postanowili trzy lata 
temu założyć Stowarzyszenie Miłoś-
ników Ziemi Turskiej i Okolic. 

Stowarzyszenie jest organizacją 
zrzeszającą osoby prywatne, któ-
re wspólnie opracowują koncepcje 
swoich działań. Zadaniem Stowarzy-
szenia jest inicjowanie zadań zmie-
rzających do podniesienia kultury du-
chowej i materialnej społeczeństwa 
oraz przyrodniczego i gospodarczego 
rozwoju okolicy. Razem organizują wi-
gilie, Święta Kobiet, wspólne śpiewa-
nie pieśni religijnych i patriotycznych, 
ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży, 
spotkania biesiadne, wyjazdy do kina 
lub teatru oraz wycieczki krajoznaw-
cze. Członkowie Stowarzyszenia czę-
sto do swojego działania zapraszają 
innych, aby pokazać, że warto zrobić 
coś dla siebie i innych.

Tak też się stało przy okazji zorga-
nizowanej w lipcu 2011 r.  wycieczki 
do Warszawy. Pani Prezes Stowarzy-
szenia i jednocześnie radna gminy 
Wartkowice – Krystyna Olczyk zapro-
siła do udziału w wyjeździe radną – 
Zofię Pielesiak i radnego – Edwarda 
Brząkałę. Dzięki ich zaangażowaniu 
i współpracy na wycieczkę pojechali 
wspólnie członkowie stowarzyszenia 
wraz z okolicznymi mieszkańcami. 
Razem stworzono 50 osobową grupę, 
która z przyjemnością wzięła udział 
w tym przedsięwzięciu. Cel wyjazdu 
zapowiadał się ciekawie – w planie 
było m.in. zwiedzanie Sejmu i Senatu 
oraz Warszawskiej Starówki i cmen-
tarza na Powązkach. 

Pierwszym punktem wyjazdu by-
ła wizyta w Sejmie. W Sali Wszechnicy 
Sejmowej powitał gości poseł nasze-
go okręgu – Piotr Polak. Przedstawił 
grupie przewodnika, który zawodowo 
oprowadza po gmachu parlamentu 
wycieczki i w miarę możliwości ra-
zem z nim oprowadzał wszystkich 
po najciekawszych zakątkach Sejmu. 
Grupie wycieczkowej udało się zwie-
dzić: galerię sali posiedzeń, hall głów-
ny (makietę kompleksu budynków 
sejmowych, tablicę upamiętniającą 
posłów II Rzeczypospolitej, którzy 
zginęli w czasie II wojny światowej, 
gablotę z laskami marszałkowskimi), 
Salę Kolumnową, „korytarz marszał-
kowski” oraz salę posiedzeń Senatu. 
Duże wrażenie na uczestnikach zro-
biła sala posiedzeń Sejmu, w której 
przysłuchiwali się wystąpieniu mię-
dzy innymi posła – Piotra Polaka. Po-
seł doskonale sprawdził się w roli 
przewodnika, dzięki niemu grupie 
udało się zwiedzić sporą część Parla-
mentu oraz zjeść obiad w sejmowej 
restauracji. – Jestem tu po raz pierw-
szy. Muszę przyznać, że to niesamowite 
uczucie być w takim miejscu, które na 
co dzień widzimy najczęściej w wia-
domościach telewizyjnych – stwier-

dziła uczestniczka wyjazdu – Zofia 
Pielesiak. 

Po kilku pełnych wrażeń godzi-
nach spędzonych w Sejmie, nadszedł 
czas na drugi punkt wycieczki – wi-
zytę na Powązkach. W najsłynniejszej 
nekropoli uczestnicy stanęli przy gro-
bach znanych ludzi sztuki i bohaterów 
narodowych, ludzi wybitnie zasłużo-
nych dla kraju. Przy pomniku ofiar 
katastrofy smoleńskiej na cmenta-
rzu wojskowym została złożona przez 
dzieci wiązanka kwiatów. 

Po czym do późnego wieczoru 
uczestnicy wchłaniali atmosferę Sta-
rego Miasta. – Wielu z nas było w tych 
miejscach po raz pierwszy. Sądzę, że 
każdy na długo zachowa w swojej pa-
mięci bezcenne wspomnienia z wy-
cieczki do stolicy – podsumowała 
wyjazd Pani Prezes Stowarzyszenia 
Krystyna Olczyk. 

Członkowie Stowarzyszenia wkła-
dają dużo pracy w życie organizacji. 
Działają bezinteresownie, nie mając za 
swoją pracę gratyfikacji finansowych. 
Uważają, że praca w stowarzyszeniu 
jest wspaniałą przygodą w ich zabie-
ganej codzienności. Pani Prezes Sto-
warzyszenia ten rodzaj działalności 
spuentowała słowami: „Stworzyliśmy 
Stowarzyszenie i wspólnie organizuje-
my wiele spotkań w uroczystej, rodzin-
nej i serdecznej atmosferze. Jednym 
z naszych celów jest umilanie trud-
nej codzienności. Gromadzimy wokół 
siebie dzieci, młodzież, osoby starsze 
i całe rodziny. Przy nas działają ze-
społy: dziecięcy oraz młodzieżowy ze-
spół wokalno-instrumentalny, które 
swoimi popisami uświetniają wszelkie 
imprezy. Młodzi ludzie rozwijają swo-
je talenty, zdobywają doświadczenia, 
realizują swoje pasje. Dzieci i młodzież 
bawi i jednocześnie uczy się pracy na 
rzecz współmieszkańców. Wszyscy 
członkowie Stowarzyszenia uważają, 
że taka forma aktywności społecznej 
jest bardzo potrzebna, daje wiele sa-
tysfakcji – umożliwia wzajemne kon-
takty i społeczną integrację. Dobrze, 
jeśli w naszych miejscowościach znajdą 
się ludzie, którym będzie się chciało 
podjąć podobną inicjatywę – satysfak-
cja gwarantowana! A my, wykorzystu-
jąc tę receptę na poprawę jakości na-
szego życia – już myślimy o kolejnych 
wyjazdach”.

Dlatego też, polecamy, szczególnie 
młodym ludziom, pełnych pasji i zaan-
gażowania w inicjatywy społeczne, ta-
ką formę działalności. Przyczynia się 
ona do integracji miejscowego społe-
czeństwa, wpływa również pozytyw-
nie na inicjatorów działań, przynosząc 
im wewnętrzną satysfakcję zrobienia 
dla kogoś czegoś pożytecznego. Jak 
widać, działalność Stowarzyszenia 
z Turu jest dobrym przykładem na 
to, że kilka osób może się wspólnie 
zebrać, opracować plan i działać – 
z ogólną korzyścią dla wszystkich.

Joanna Jercha

Na łamach grudniowego „Do Rze-
czy” informowaliśmy, iż 16-letni Grześ 
Piątkowski, z Wólki (gmina Wartkowi-
ce), cierpiący na nieuleczalną chorobę 
– mukowiscydozę 17 września 2010 r. 
przeszedł w Wiedniu przeszczep płuc 
i obecnie jego stan zdrowia się popra-
wia – dostał szansę na nowe życie.

Jednakże, aby chłopiec mógł spo-
kojnie wracać do zdrowia, potrzebuje 
odpowiednich warunków mieszka-
niowych. Niestety, dobudowa nowego 
pokoju dla Grzesia, którą rozpoczęli 
rodzice przy wsparciu wielu darczyń-

ców, pozostaje jeszcze nie wykończona. 
Stoją już mury i został zalany strop – 
gorzej z jego dalszym wykończeniem, 
a przede wszystkim z zadaszeniem. 

Do czerwca chłopiec miał zapew-
nione lepsze warunki w mieszkaniu 
wynajmowanym przez Mazowieckie 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt 
w Starym Gostkowie. W ponoszeniu 
opłat za mieszkanie pomagał Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wart-
kowicach. Jednakże z przyczyn zdro-
wotnych chłopiec od pewnego czasu 
w nim nie mieszkał. Ponownie wrócił 

Z wizytą w Sejmie
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turskiej 
i Okolic zorganizowało wycieczkę do Warszawy. 
Cel wyjazdu zapowiadał się ciekawie – w planie 
było m.in. zwiedzanie Sejmu i Senatu oraz War-
szawskiej Starówki i cmentarza na Powązkach. 

Pomóżmy Grzesiowi! do szpitala i przeszedł kolejną opera-
cję, tym razem powodem były wrzo-
dy żołądka. Na szczęście chłopiec już 
czuje się lepiej, dlatego tym bardziej 
potrzeba, aby budowa nabrała tempa 
i udało się stworzyć w końcu warunki 
odpowiadające jego rehabilitacji. 

Przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej zostały zakupione mate-
riały budowlane na strop, który udało 
się zalać na początku lipca. Ponad-
to GOPS wystosował także pisma do 
potencjalnych sponsorów z prośbą 
o pomoc w formie przekazania drew-
na i blachy na pokrycie dachu dobu-
dowanego mieszkania. Czekamy na 
odpowiedź w tej sprawie.

Rodzina otrzymuje również 
wsparcie od innych instytucji i fun-
dacji. Do akcji pomocy dołącza coraz 
więcej darczyńców. Jednakże mimo 
wysiłku wielu osób ciągle brakuje 
środków na zakup niezbędnego ma-
teriału budowlanego koniecznego 
do całkowitego zakończenia budowy 
mieszkania. Do tego dochodzą jeszcze 
koszty zakupu leków, które chłopiec 
musi przyjmować, aby mógł normal-
nie funkcjonować. 

Zbliża się zima, dlatego tym bar-
dziej czas odgrywa tu bardzo ważną 
rolę. W związku z tym, zwracamy się 
z prośbą o każdą formę pomocy dla 
tej rodziny. Być może wspólnymi siła-
mi przyczynimy się do sfinalizowania 
budowy i stworzymy chłopcu pokój, 
w którym będzie wracał do zdrowia. 
A tyle już przeszedł w swoim życiu. 
Ciągłe pobyty w szpitalu, ciągłe branie 
leków, przeszczep i teraz jeszcze nie-
spodziewana operacja żołądka.

Miejmy nadzieję, że w najbliższym 
czasie znajdą się środki, aby dokoń-
czyć tę budowę, a tym samym roz-
wiązać nurtujący rodziców Grzesia 
problem ze stworzeniem mu odpo-
wiedniego mieszkania.

Wszystkim osobom, które w ja-
kiś sposób mogą się przyczynić do 
realizacji tego celu, bardzo prosimy 
o wsparcie.

Joanna Jercha

Darczyńców kierujemy do:
Polskiego Towarzystwa  
Walki z Mukowiscydozą

ul. Prof. Jana Rudnika 3B
34-700 Rabka-Zdrój

tel. 18 267-60-60
www.oddychaj.pl
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21 sierpnia w tumskiej kolegia-
cie zabrzmiał wspaniały koncert Irka 
Wojtczaka i jego przyjaciół w ramach 
XII Wędrownego Festiwalu Filharmo-
nii Łódzkiej „Kolory Polski”. Obok Ir-
ka, na scenie pojawili się: Tomasz Zię-
tek, Piotr Mania, Larry „Okey” Ugwu, 
Patryk Stachura, Roman Ślefarski, 
Jacek Stromski oraz ludowy skrzy-
pek Tadeusz Kubiak i zespół „Mary-
sie i Jaśki z Łyncyckiego”. Materiał 
muzyczny zaprezentowany podczas 
koncertu został nagrany i wydany 
na płycie „Region Łódź”, która po-
wstała w ramach projektu „Folklor 
łęczycki dla współczesnego odbior-
cy”, finansowanego m.in. ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W nagraniu płyty wzię-
li udział, obok Irka Wojtczaka, m.in.: 
Leszek Możdżer, Tymon Tymański, 
Piotr Mania, Sławomir Jaskułke, Prze-
mek Dyakowski i wielu innych wy-
bitnych muzyków. Płyta otrzymała 
wyróżnienie na tegorocznym XIV Fe-
stiwalu Folkowym Polskiego Radia 
„Nowa Tradycja”.

Melodie te, to obszar, z którego 
wyszedłem, to inspiracja, a to, co dzie-
je się później, to już tylko czysta przy-
goda, to dążenie do jedności poprzez 
różnorodność, to komunikat w którym 
nie ma barier i nie istnieją podziały – 
mówi Ireneusz Wojtczak. I rzeczywi-
ście podczas koncertu zbudowała się, 
trudna do opowiedzenia, specyficzna 
atmosfera porozumienia i życzliwo-
ści. Sprawiła to zarówno sama muzy-
ka, jak i niezwykła osobowość Irka, co 
zresztą nie do końca da się rozdzielić, 
bo jedno wypływa z drugiego. Także 
pozostali artyści to muzycy „z najwy-
żej półki”. Ale to, że koncert był tak 
znakomity, to nie tylko efekt kunsztu 
wykonawców, ale także doskonałe 

zgranie, porozumienie między arty-
stami, mimo, że każdy z nich to wielka 
indywidualność muzyczna. Barwno-
ści koncertowi dodał udział w nim 
amatorów – 88-letniego skrzypka, 
Tadeusza Kubiaka i młodych ludzi 
z zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncycki-
go”. Ciekawym eksperymentem było 

Jazz po łyncycku

także wykonanie polskich ludowych 
utworów przez nigeryjskiego muzy-
ka Larrego „Okey” Ugwu. Niezwykle 
trudno opowiadać o muzyce, ale Irek 
Wojtczak to potrafi: Te jazzowe im-
prowizacje, elektroniczne pastelowe 
krajobrazy, melodeklamacje, śpiewy 
mnichów tybetańskich, klasycyzujący 

fortepian i afrykańskie rytmy to hołd 
dla korzennych oberków i kujawia-
ków. To dźwiękowy wszechświat prze-
tkany muzycznymi wpływami z całego 
świata, zebranymi, by wskrzesić zapo-
mnianą muzykę ludową.

Sylwetkę Irka Wojtczaka prezen-
towaliśmy już na łamach „Do Rze-

czy”. Warto jednak przypomnieć że 
ten niezwykły artysta – kompozytor, 
multiinstrumentalista, saksofonista, 
laureat konkursu na Największą In-
dywidualność Jazzową roku 2008, 
mieszkający w Sopocie, pochodzi 
z Parzęczewa. Stąd zainteresowanie 
folklorem łęczyckim, który stał się 
inspiracją do nagrania płyty. 

Sukces płyty i koncertu w tum-
skiej kolegiacie cieszy nas tym bar-
dziej, że cały projekt zrealizowany 
był przez Fundację Rozwoju Gmin 
„PRYM”, a człowiekiem, który po-
mysł Irka Wojtczaka przełożył na 
konkretne działania i doprowadził 
do nagrania płyty jest Ryszard No-
wakowski. Wójt z Parzęczewa jest nie 
tylko samorządowcem, ale człowie-
kiem, któremu muzyka jest bardzo 
bliska, więc zrealizowanie projektu 
jest efektem połączenia sprawności 
samorządowca z wrażliwością pa-
sjonata muzyki.

Na koniec, warto wspomnieć 
krótko o miejscu, w którym kon-
cert się odbył, bo niezwykła atmo-
sfera kolegiaty w Tumie wspaniale 
komponowała się z prezentowaną 
muzyką. Bardzo interesująco opo-
wiedział przed koncertem o histo-
rii tego miejsca, proboszcz – ksiądz 
Paweł Olszewski. W tym roku ob-
chodzono 850-lecie powstania ar-
chikolegiaty. Jest to jeden z najcie-
kawszych przykładów architektury 
romańskiej w Polsce, jednocześnie 
największa świątynia z tego okresu 
w naszym kraju. Nieopodal archiko-
legiaty, na niewielkim wzniesieniu, 
zwanym przez mieszkańców Tumu 
„Szwedzką górą”, archeolodzy odna-
leźli ślady grodziska pochodzącego 
z VI w. W związku z prowadzonymi 
badaniami Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi organizuje  
7 października br w Górze Świętej 
Małgorzaty sesję popularno-nauko-
wą dotyczącą historii i kultury regio-
nu łęczyckiego. Nie zabraknie tam 
także muzycznego akcentu – podczas 
sesji wystąpi kapela Parzęczewiacy. 

Renata Nolbrzak
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 Honorowy patronat nad plene-
rem objęli Wojciech Zdziarski – Sta-
rosta Łęczycki oraz ppłk Mieczysław 
Orłowski – Dowódca 1 Dywizjonu 
Lotniczego w Leźnicy Wielkiej. Orga-
nizatorzy pleneru, czyli Klub Wojsko-
wy w Leźnicy Wielkiej, Dom Pomocy 
Społecznej w Karsznicach, Starostwo 
Powiatowe w Łęczycy oraz Dowódca 
Garnizonu Łęczyca, wybierając temat 
tegorocznego pleneru nawiązali do 
rocznicy konsekracji kolegiaty w Tu-
mie, która ma już 850 lat. To właśnie 
ten zabytek architektoniczny stano-
wił główne źródło inspiracji uczest-
ników pleneru. Wzięli w nim udział 
zarówno artyści zawodowi, cenieni 
w środowisku twórczym, z bogatym 
dorobkiem artystycznym, jak i artyści 

Plener malarski 
w Karsznicach

nieprofesjonalni szlifujący swój war-
sztat pod okiem specjalistów – wszy-
scy związani ze środowiskiem woj-
skowym. Byli to: Maria Sidor, Iwona 
Fonder, Jolanta Smykowska, Bożena 
Bełda, Sonia Mikołajczak, Ryszard 
Mazurkiewicz, Tadeusz Bury, Jerzy 
Trymbulski, Wojciech Witkowski. 
Większość uczestników przyjeżdża 
na plener od kilku lat, gdyż daje to 
możliwość wymiany doświadczeń 
i wzajemnych inspiracji. Przez sie-
dem dni artyści utrwalali na płótnie 
i nie tylko, piękno Ziemi Łęczyckiej, 
tworząc ciekawe prace. Dodatkowym 
urozmaiceniem ze strony komisarza 
pleneru – Jerzego Trymbulskiego by-
ło narzucenie dominujących barw 
w poszczególnych dniach. I tak jed-

Meczem z zespołem Pogoni  
Rogów zaplanowanym na dzień 20 
sierpnia (godz. 15.00) drużyna „Or-
ła” Parzęczew zainaugurowała roz-
grywki piłkarskie sezonu 2011/2012, 
zwyciężając 1:0. Drużyna rozpoczy-
na nowy sezon w następującym 
składzie: 

Bramkarze: 
Segun Solgbade, Karol Łuczak,  
Artur Król, Daniel Kierzek

Obrońcy: 
Jacek Błaszczyk, Jacek Pietrzak, 
Adam Idczak, Tomasz Charuba,  
Antek Opas, Adrian Kujawiak,  
Damian Krawczuk, Patryk  
Kalkowski, Łukasz Tarnowski

Pomocnicy: 
Patryk Pisera, Hubert Pisera,  
Marcin Biśtyga, Sławomir 
Michalak, Damian Ciesielski, 
Kamil łuczak, Kamil 
Zawistowski, Adrian Kujawa, 
Mateusz Gieraga, Michał Dębski,  
Artur Góralczyk, Rafał Kierzek,  
Jakub Mrowiński, Grzegorz 
Mędra,

Napastnicy: 
Grzegorz Itczak, Daniel Raj, 
Artur Garbacz, Michał Grzywacz, 
Damian Bąk, Piotr Barański, 
Sobczak Kamil

Trenerzy: 
Tomasz Karasiński, Grzegorz 
Brygier

Zwycięska 
inauguracja

Przygotowując się do sezonu ze-
spół „Orła” rozgrywał mecze sparin-
gowe, w których osiągnął następujące 
wyniki:

Rosanów – Orzeł 3:5; 
bramki strzelali: Kamil Sobczak – 2, 
Tomasz Charuba – 1, Kam)il Łuczak  
– 1, Artur Garbacz – 1;
Uniejów – Orzeł 1:1; 
bramkę dla naszego zespołu strzelił 
Patryk Pisera;
Rąbień – Orzeł 2:3; 
bramki strzelali: Kamil Łuczak  
– 2, Artur Garbacz – 1;
Sokół II Aleksandrów – Orzeł 0:0;
Włókniarz Zgierz – Orzeł 3:0;
LKS Sarnów – Orzeł Parzęczew 6:5; 
bramki: Artur Garbacz – 2,  
Kamil Łuczak – 1, Patryk  
Pisera – 1, Damian Ciesielski – 1,

Ponadto miło nam poinformować, 
że seniorzy LKS „Orzeł” Parzęczew za-
jęli pierwsze miejsce w Turnieju Pił-
karskim o Puchar Starosty Zgierskiego. 
W finale rozgrywanym w Sobieniu na-
sza drużyna pokonała Zamek Skotniki 
4:3. W drodze do finału nasi zawodni-
cy pokonali zespół LKS „Orlik” Sobień 
wygrywając 4:0 (bramki dla naszego 
zespołu strzelali Kamil Sobczak – 2, 
Damian Ciesielski – 1, Patryk Pisera 
– 1) oraz Kadrę Gminy Ozorków 1:5 
(bramki: Kamil Sobczak – 2, Artur Gar-
bacz – 2, Damian Ciesielski – 1).

Sławomir Michalak

Kalendarium  
imprez

21. 08. 2011 r. (niedziela)  – Święto Plonów  
         w Starym Gostkowie

28. 08. 2011 r. (niedziela)   – Dożynki Gminne w Parzęczewie

28. 08. 2011 r. (niedziela)   – Dożynki Powiatowo-Gminne  
         w Lutomiersku

28. 08. 2011 r. (niedziela)   – Dożynki Gminne w Dzierżąznej

02-04. 09. 2011 r.  
(piątek-niedziela)       – VIII Jarmark Wojewódzki  
         na  ul. Piotr kowskiej w Łodzi  
           (serdecznie  zapraszamy  
           na stoisko Fundacji „PRYM”)

04. 09. 2011 r. (niedziela)   – Dożynki Gminne w Dalikowie 

04. 09. 2011 r. (niedziela)   – Gminny Piknik Dożynkowy  
          w Lubieniu

17. 09. 2011 r. (sobota)       – V Regionalny Przegląd Kapel  
        i Śpiewaków Ludowych   
        Siedlisko”  w Aleksandrowie  
          Łódzkim

25. 09. 2011 r. (niedziela)   – Dożynki Prezydenckie w Spale  
          (wieniec Fundacji „PRYM”  
        uczestniczy w konkursie  
        na najpiękniejszy wieniec 
          dożynkowy) 

„Zabytki sakralne Ziemi Łęczyckiej” to temat przewodni V Pleneru 
Malarsko-Rzeźbiarskiego, który trwał od 14 do 21 czerwca 2011 
w Karsznicach. 

nego dnia powstawały prace w to-
nacji niebieskiej, drugiego dnia się 
zazieleniło, a trzeciego dnia królo-
wała czerwień. Powstały różnorod-
ne prace, zarówno obrazy olejne, jak 
i pastele czy rzeźby, które można było 
podziwiać i zakupić najpierw w ko-
legiacie w Tumie, a później na wer-
nisażu w Klubie Wojskowym w Leź-
nicy Wielkiej. 

Kolejny plener można zaliczyć 
do udanych, gdyż z całą pewnością 
przyczynił się do rozwoju artystycz-
nego uczestników,. Dzięki niemu zo-
stała uwieczniona także piękna ar-
chitektura sakralna naszej „małej 
ojczyzny”. 

Katarzyna Mielimonka
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Sprzedaż opału (workujemy ekogroszek), 
pasz i nawozów, także ogrodniczych 

Baza handlowa Parzęczew 
ul. Południowa 7/9

tel. 519 330 856, 519 330 859

ogłoszenia „REMOMARK”  
– Marek Kędzia

REMONTY, 
WYKOŃCZENIA,
DOCIEPLENIA, 

PODBITKA

tel. 606-907-479
malowanie • 
gładzie gipsowe• 
zabudowy z płyty g/k  • 
oraz biały montaż
ścianki działowe typu YTONG• 
montaż paneli • 
montaż okien, drzwi• 
przeróbki instalacji elektrycznych• 
przeróbki instalacji hydraulicznych• 

Firma ALBARO 
poleca:

nowoczesne kuchnie• 
zamówienia pod indywidualne • 
projekty 
szafy i garderoby• 
meble użyteczności publicznej  • 
(recepcje, bary, meble apteczne)
schody i wyroby z drewna • 
nietypowe zabudowy• 

Zapewniamy:
fachowe doradztwo• 
pomiar pomieszczenia, • 
dostawa mebli, montaż, • 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny• 
funkcjonalne rozwiązania• 
ciekawe wzornictwo• 

tel.: 667-118-169
Niskie ceny!
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Sprzedam tanio 
działkę budowlaną 

nad Jeziorskiem 
(800 m. od wody). 

Media w ulicy. 
Tel. 502 132 144

 
Posiadam 23 ha ziemi na sprzedaż 
we wsi Skórka. Są to grunty rolne, 
las oraz działka budowlana. 
Zainteresowane osoby proszę  
o kontakt pod numerem telefonu 
komórkowego 668 575 581. 

– Spadło ci.
– Co mi spadło do cholery?!  
Tylko nie mów, ze poparcie.
W sali Królikarni, bo sztab wyborczy 
Pana Prezydenta mieścił się 
w Królikarni, pięknym pałacyku na 
Mokotowie, zapadła śmiertelna cisza. 
– Jest 72% według CBOS-u. Inne 
pracownie plasują cię jeszcze niżej  
– zdobyła się na odwagę wicesze-
fowa sztabu i podniosła jako dowód 
kartkę z wynikami badań. 
W ten zabawny sposób pisze 
o przedwyborczych rozterkach 
najważniejszego polityka w kraju 
(w tym przypadku prezydent 
jest oczywiście postacią jedynie 
literacką) Cezary Harasimowicz 
w swojej książce „Nieoczekiwana 
zmiana płci”. Do przypomnienia 
tej powieści skłoniła mnie 
lektura ostatnich doniesień 
w mediach przywołujących wyniki 
przeróżnych sondaży, dotyczących 
wyników zbliżających się 
wyborów parlamentarnych. I nie 
zamierzam oczywiście analizować 
sondaży pod kątem rozkładu sił 
politycznych w Sejmie następnej 
kadencji. Interesuje mnie raczej 
potencjał manipulacyjny, jaki 
tworzą podawane wyniki badań. 
Wystarczy prześledzić tytuły.  
Oto niektóre z nich: Wyborcy 
upatrują alternatywy w SLD  
oraz PSL, PO nokautuje PiS,  
Rośnie tylko PO, PSL ledwo 
przekro czy próg. (Nota bene 
już sam wybór tytułów mógłby 
być manipulacją; siłą rzeczy 
zastosowana wybiórczość wpływa 
na odbiór przez czytelnika). 
Zmieniając ten humorystyczny 
nieco ton na całkiem poważny, 
stwierdzam, że coraz bardziej 
brutalnie manipuluje się wynikami 
sondaży. Wiadomo bowiem, że 
badania opinii publicznej mogą 
wpływać na samą opinię publiczną. 
Sondaż w ręku sprawnego 
manipulatora może być świetnym 
narzędziem wpływu. Odpowiedni 
sposób prezentowania wyników, 
medium, w którym przedstawia 
się sondaże, to, kto je przedstawia 
– wszystkie te czynniki mogą mieć 
wpływ na odbiorców komunikatu. 
Ważna jest również metoda 
zadawania pytań, jak również  
samo sformułowanie pytania.
13 lipca br. media opublikowały 

nowy sondaż TNS OBOP.  
PO uzyskała w nim 45%, PiS 28%, 
SLD 13%, a PSL 6%. Dane te były 
jednak bardzo różnie podawane 
i komentowane. W mediach 
przychylnych PO nie było odniesie-
nia do poprzedniego badania 
czyli informacji o tenden cji (PO 
zyskała w tym sondażu 1%, a PiS 
3%). Z kolei inni dziennikarze 
koncentrowali się tylko na tym, 
że wzrost poparcia dla PiS jest 
większy niż dla PO, pomijając fakt, 
że przecież Platforma ma prawie 
dwukrotnie wyższe notowania. 
Pisze o tym i innych sposobach 
przedstawiania sondaży Filip 
Stankiewicz na stronie „Salon 24. 
Niezależne Forum Publicystów”. 
Z jego tekstu wynika, że niektórzy 
dziennikarze nie tylko wybiórczo, 
ale i nierzetelnie przedstawiają 
wyniki sondaży. 
Lepszym manipulatorem opinii  
publicznej był już tylko 
niezapomniany Jerzy Urban. 
Pozwolę sobie na konkretny 
przykład jego „mistrzostwa” w tej 
dziedzinie. Urban, komentując 
sondaż z 1986 roku na temat 
zadowolenia Polaków z minionego 
roku, mówił: „Widać wyraźny 
wzrost optymizmu, zaufanie do 
polityki rządu wyraziło 66% 
badanych”. Tymczasem komunikat 
CBOS mówił: zmniej szył się o kilka 
punktów do 66% odsetek badanych 
deklarujących zaufanie do rządu. 
Urban w świetny sposób potrafił 
manipulować niekorzystnymi dla 
rządu wynikami sondaży. Swe 
wystąpienia opierał na sprawnej 
retoryce, dobrym dobieraniu 
słów i oczywistych kłamstwach. 
Tych ostatnich nie spotyka się 
już na szczęście w dzisiejszych, 
demokratycznych, wolnych mediach.
W pierwotnej wersji mojego 
tekstu na końcu poprzedniego 
akapitu znalazł się wielokropek. 
Jednak w momencie, kiedy użyłam 
tego znaku interpunkcyjnego, 
przypomniał mi się felieton 
jednego z moich Mistrzów  
– Umberto Eco ze zbioru:  
„Zapiski na pudełku od zapałek”. 
(Na marginesie, a raczej w nawiasie, 
zamieszczone tam felietony nie są 
formą tak skróto  wą, jak wskazuje 
tytuł zbioru). Otóż Eco w jednym ze 
swoich felietonów zadaje pytanie  

(i odpowiada na nie): „Jak stawiać 
wielokropek”: Pisarze niedzielni 
używają wielokropka, żeby 
usprawiedliwić zbyt śmiałą figurę 
retoryczną. (...) Pisarz bierze na 
siebie odpowiedzialność za zuchwałą 
nawet metaforę. (…) Nie-pisarz 
boi się (często niepotrzebnie), że 
jego czytelnicy nie zrozumieją 
lub nie wybaczą mu takiej 

Wielokropek śmiałości, jakby chciał powiedzieć: 
„Oczywiście chodzi o żart”. (…) 
Co stałoby się z naszą literaturą 
gdyby pisarze byli nieśmiali? (…) 
(Wielokropki w nawiasach pełnią 
oczywiście zupełnie inną funkcję. 
Niewykluczone, że pewnego 
razu poświęcę temu zjawisku 
oddzielny felieton). Zatem z wiarą 
w inteligencję czytelnika, „swój” 

wielokropek z poprzedniego 
akapitu wyrzuciłam. Ale ponie-
waż pokonywanie własnej 
nieśmiałości to skomplikowany 
proces, proszę mi wybaczyć, gdy 
jednak w kolejnym jakimś moim 
tekście (a kto wie, czy jeszcze nie 
w tym samym) pojawi się jednak 
wielokropek... 

Renata Nolbrzak


