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Ponad 40 osób wzięło udział  
w rowerowej grze plenerowej  
„W poszukiwaniu energii”,  
zorganizowanej przez Forum  
Inicjatyw Twórczych. Uczestnicy, 
podzieleni na cztery grupy mieli 
za zadanie odnalezienie  
na podstawie otrzymanych lub 
odnalezionych instrukcji kilku 
miejsc, w których czekały  
zadania i konkursy. Trasa  
przebiegała przez malownicze 
zakątki Gminy Parzęczew. 

Rowerzyści odwiedzili m.in.: Wio-
skę Indiańską w Chociszewie, „Arkę 
Noego” na terenie posiadłości Sta-
nisława Radomińskiego w Mariam-
polu, „Kawałek raju” pani Matyldy 
Leśnikowskiej (jak nazywa to miej-
sce właścicielka) w Nowomłynach, 
„Synowcówkę” w Tkaczewskiej Gó-
rze oraz stajnię „Tabun” pana Wój-
cickiego w Pustkowej Górze. Tam 
właśnie, zapowiadanym ogniskiem 
z kiełbaskami, zakończyła się gra. 
Tam też zsumowano punktację 
wszystkich konkurencji i wręczono 
nagrody członkom zwycięskiej dru-
żyny SŁOŃCE, którą stanowili miesz-
kańcy wsi Śniatowa. 

Serdecznie dziękuję wszystkim 
właścicielom miejsc, odwiedzanych 
przez uczestników gry za współpra-
cę przy jej organizacji. Wszyscy byli 
bardzo życzliwi i chętnie włączyli się 
do zabawy. Pani Eulalia Białobrzeska 
z Wioski Indiańskiej zaprosiła nas na 
swój teren, gdzie nieodpłatnie udo-
stępniła nie tylko miejsce, ale rekwi-
zyty niezbędne do przeprowadzenia 

„Podchody”  
na rowerach

niektórych konkurencji, np. strze-
lania z łuku. Z kolei pan Stanisław 
Radomiński czekał na każdą z grup 
z wodą mineralną i ptasim mlecz-
kiem. Chętnie też odpowiadał na py-
tania zaintrygowanych otoczeniem 
gości, szczególnie dotyczące inspi-
racji do wybudowania Arki Noego 
i innych obiektów na terenie jego 
posiadłości. Równie gościnna oka-
zała się pani Matylda Leśniakow-
ska, u której na podwórku ukryli-
śmy jedną z instrukcji. Uczestnicy 
gry zachwyceni byli zarówno uro-
kiem miejsca, jak i samej właścicielki. 
Pani Matylda podjęła gości zimnymi 
napojami i doskonale schłodzonym 
arbuzem. Piękne okoliczności przy-
rody towarzyszyły także kolejnym 
konkurencjom, zaplanowanym na te-
renie „Synowcówki” w Tkaczewskiej 
Górze. Tam gracze musieli odnaleźć 
puzzle, które po złożeniu okazały się 
mapą Gminy Parzęczew, na której za-
znaczono miejsca, w których zapla-
nowano budowę farm wiatrowych. 
Bardzo przychylnie podszedł też do 
naszej inicjatywy pan Emil Wójci-
cki, który swoich gości oprowadził 
po agromuzeum, zaprosił do stajni 
oraz umożliwił chętnym konne prze-
jażdżki. W pięknym stroju szlachcica 
uczestniczył we wręczaniu nagród, 
„dorzucając” od siebie przewodnik 
po Pustkowej Górze. Nagrody – gry 
planszowe dla wszystkich człon-
ków zwycięskiej drużyny ufundo-
wano w ramach projektu „Twórcza 
Natura”, współfinansowanego przez 
WFOŚ w Łodzi oraz juwi Energia 
Odnawialna.

Poniżej publikujemy przykła-
dowe wierszowane instrukcje, na 
podstawie których uczestnicy gry 
musieli się poruszać, nie mając zupeł-
nie wiedzy o przebiegu trasy i zapla-
nowanych miejscach postoju. Może 
czytelnicy także spróbują odgadnąć 
zagadki? Przypuszczam, że nie bę-
dzie z tym problemu (szczególnie 
po przeczytaniu tekstu powyżej…). 

Renata Nolbrzak

Instrukcja nr 1
(Start sprzed budynku FIT)

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!
Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
– z tej to lipy właśnie wieś Czarnolas słynie,
lip nie brakuje także w naszej gminie.
A Ty postój zrób sobie pod lipami trzema
są tam ławeczki, chociaż parku nie ma
miejsce położone w dwóch dróg rozwidleniu
a i pomodlić się możesz, by ulżyć sumieniu...
tam poszukaj w pobliżu koperty zielonej,
w niej wskazówki znajdziesz, w którą jechać stronę. 

Instrukcja nr 5
(Arka Noego – Mariampol)

Kieruj się teraz tam, gdzie tkają na szczycie,
Chociaż tkacza tam nie spotkasz – takie życie.
A po drodze będą dwa zakręty w lewo,
Oba przy kapliczkach, a gdzieniegdzie drzewo.
Tam, gdzie Bzura płynie, za mostem drewnianym
Zwolnij tempo i wypatruj kolorowej bramy.
Tam wjedź na podwórze Ty i Twoja świta.
Miło Was przed domem Matylda przywita.
Lecz i tak się od niej nie dowiesz niczego.
Pod literą A – tam szukaj Kolego.
I choć miejsce piękne, jak zaczarowane,
Jak znajdziesz kopertę, przekrocz szybko bramę

Instrukcja nr 6
(„Kawałek Raju” – Nowomłyny)

Dalej w głąb lasu jedź przed siebie śmiało,
Nic się nie bój, nic strasznego się nie będzie działo.
Potem skręcić musisz w pierwszą drogę w lewo,
Znakiem rozpoznawczym będzie jakieś drzewo.
A to żarcik taki – przecież jesteś w lesie
Jedź dalej przed siebie, gdzie droga poniesie.
Chyba, że w tym lesie spotkasz gajowego,
(spodziewaj się stroju jednak cywilnego).
Może on Ci wskaże jak dotrzeć do stawu,
Tam właśnie potoczy się dalsza zabawa.
W 3 miejscach nad stawem odnajdziesz schowane
Do złożenia z części mapy drukowane.
Pierwsze puzzle wygrzebać ze stosu sam musisz,
Drugie, gdzie zapach kiełbas, szynek Cię skusi,
Trzecie znajdziesz skryte skrzętnie pod pomostem
Złóż je razem i oddaj, to zadanie proste.
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Okres letni to dla Gminy Parzęczew 
czas realizacji kilku projektów z dzie-
dziny edukacji ekologicznej, współfi-
nansowanych ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pierw-
szy z nich pn. „Odnawialna energia dla 
klimatu i bioróżnorodności – utwo-
rzenie ogródka dydaktycznego przy 
Gimnazjum w Parzęczewie” pozwoli 
na urozmaicenie zajęć poprzez bezpo-
średni kontakt uczniów z naturą. Temat 
przewodni projektu, czyli „Odnawial-
ne źródła energii” oraz pozytywne od-
działywanie ogrodu mają rozwijać chęć 
aktywnego poznania najbliższego śro-
dowiska, jego walorów przyrodniczych, 
a także zagrożeń. Powstała w wyniku 
realizacji zadania „Zielona klasa” wraz 
z roślinnością wokół niej, poprawią 
nie tylko wygląd otoczenia budynku 
szkoły, ale także stworzą mikroklimat 
pełen różnorodnych gatunków drzew 
i krzewów przyjaznych człowiekowi. 
Ciekawy przyrodniczo zakątek usia-
ny m.in. kasztanowcami, berberysami, 
brzozami, krzewuszkami czy świer-
kami stworzy atmosferę pobudzającą 
kreatywność uczniów i nauczycieli. Bo-
gactwo roślin ogródka dydaktycznego 
stanie się również siedliskiem dla wielu 
gatunków zwierząt, wyzwalając jed-
nocześnie wśród gimnazjalistów, ale 
również wśród przedszkolaków oraz 
uczniów sąsiadującej Szkoły Podsta-
wowej aktywność badawczą oraz cie-
kawość świata przyrody. Dzięki podzia-

łowi na 3 strefy tematyczne będzie on 
wspaniałym zapleczem do realizacji 
programu edukacji ekologicznej z wy-
korzystaniem aktywizujących metod 
nauczania. Pierwsza strefa „Rekreacyj-
na” wyposażona będzie m.in. w wiatę, 
stoły, ławy oraz drewniane słupy do 
zawieszenia siatki. W drugiej strefie 
pn. „Ścieżka dydaktyczna” znajdą się: 
stacja pogody, tabliczki do znakowania 
roślin, zegar słoneczny, gra terenowa 
„Kółko i krzyżyk”, dendrofon, „ścież-
ka zmysłów” czy wiatromierz. Strefę 
ozdobi również skalniak wykonany ze 
skał z naszego regionu przez uczniów 
Gimnazjum. Natomiast strefa trzecia 
„Zielony ogródek” będzie składała się 
z ogródków uprawnych i wyposażona 
będzie w narzędzia ogrodnicze oraz 
kompostownik. Ponadto, w ramach 
projektu zostaną zakupione ciekawe 
pomoce dydaktyczne, które zostaną 
wykorzystane w trakcie realizowanych 
zajęć. Wszystkie te działania oraz du-
że zaangażowanie kadry pedagogicz-
nej Gimnazjum, pozwolą wyzwolić 
aktywność badawczą uczniów, do-
skonalić umiejętność rozpoznawania 
gatunków oraz kształtować szacunek 
wobec przyrody. Kto wie, możliwe, że 
w przyszłości, uczniowie dzięki reali-
zacji programu edukacji ekologicznej 
opartego na wykorzystaniu przyszkol-
nego ogródka dydaktycznego, będą po-
dejmować nowe inicjatywy na rzecz 
ochrony i poprawy stanu środowiska, 
angażując się świadomie w różnorod-

Ekologiczne przedsięwzięcia 
w Gminie Parzęczew

ne działania o charakterze proekolo-
gicznym. Wartość projektu opiewa na 
kwotę 45 900,00 zł, z czego dofinan-
sowanie ze środków WFOŚIGW w Ło-
dzi wyniesie 39 300,00 zł, a pozostałą 
kwotę stanowić będą darowizny: Rady 
Rodziców przy Gimnazjum w Parzę-
czewie (500 zł), Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwi-
ma (500 zł), rodziców dzieci uczęsz-
czających do przedszkola (ok. 400 zł), 
firmy „JUWI” Energia Odnawialna sp. 
z o. o. – (4 000 zł) oraz wkład własny 
Gminy Parzęczew. Zakończenie reali-
zacji zadania planowane jest na koniec 
października tego roku. 

Drugim projektem, który otrzyma 
dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 
w Łodzi w kwocie 45 000,00 zł. (wkład 
własny Gminy Parzęczew 4 500 zł oraz 
darowizna firmy „ALWIKOR” Aleksan-
der Ostrowski 500 zł.) jest utworzenie 
nowej ekopracowni w Szkole Podsta-
wowej im. Juliana Tuwima w Parzęcze-
wie. Planowana ekopracownia będzie 
pracownią nowoczesną wyposażoną 
m.in. w tablicę interaktywną wraz 
w projektorem, zestaw komputero-
wy, kamerę mikroskopową oraz szereg 
atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, 
których wykorzystanie pozwoli ucz-
niom naszej placówki rozbudzić cieka-
wość i zainteresowanie światem przy-
rody. Ponadto, pomieszczenie przyszłej 
ekopracowni przejdzie remont gene-
ralny. W ramach prac remontowych 
planuje się odnowienie ścian i sufitu, 

Na parzęczewskim rynku stanęły nie-
dawno dwa nowe przystanki autobu-
sowe. Zastąpiły one wysłużone już, 
stare wiaty. Niestety niedługo mogli-
śmy cieszyć oko ich wyglądem. Kilka 
dni po montażu w jednym z przystan-
ków została stłuczona szyba. Trochę 
to przykre, że niektóre osoby nie po-
trafią uszanować tego, co jest naszym 
wspólnym dobrem. Czasem narzekamy, 
że tak mało dzieje się dobrego, a kie-
dy już uda się coś zrobić okazuje się, 
że zawsze znajdzie się ktoś, komu to 
„przeszkadza”. 

Nowe, ale jak stare…

Ciepły, odnowiony budynek z wysoką 
efektywnością energetyczną to jeden 
z rezultatów projektu realizowanego 
przez Gminę Parzęczew. W połowie 
lipca ruszyły prace termomoderni-
zacyjne Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Parzęczewie. Projekt współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkie-
go na lata 2007–2013, zakłada m.in. 
docieplenie ścian zewnętrznych, do-
cieplenie stropodachu, wymianę sto-
larki okiennej i drzwi zewnętrznych 

oraz wymianę grzejników c.o. Dzięki 
dociepleniu budynku obniżą się kosz-
ty energii cieplnej szczególnie w okre-
sie zimowym, kiedy to nieszczelny 
budynek należało dodatkowo dogrze-
wać. Z przeprowadzonego audytu 
energetycznego wynika, iż po reali-
zacji projektu roczne zapotrzebowa-
nie na energię zmniejszy się aż o ok. 
43%. Ponadto, zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń wpłynie pozytywnie 
na warunki zdrowia i życia mieszkań-
ców. Budynek Ośrodka Zdrowia zyska 
również nowy wygląd, co z pewnoś-

cią poprawi walory estetyczne Parzę-
czewa. Wszystko to powoduje, iż ter-
momodernizacja Budynku Gminnego 
Ośrodka Zdrowia jest jedną z ważniej-
szych inwestycji Gminy w tym roku. 
Wartość całej inwestycji to koszt bli-
sko 692 tys. zł., z czego 85% kosztów 
kwalifikowanych stanowi dotacja ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Zakończenie 
realizacji inwestycji planuje się na 31 
października br.

Marta Gmerek

W trosce 
o środowisko

wymianę drzwi wejściowych, moder-
nizację instalacji hydraulicznej oraz 
instalacji elektrycznej, w tym wymia-
nę oświetlenia. W oknach zostaną za-
montowane nowe rolety tkaninowe, 
a stare meblościanki zostaną zastą-
pione nowymi, pojemnymi szafami, 
które nadadzą estetyczny wygląd po-
mieszczeniu. Ekopracowania zostanie 
również wyposażona w pojedyncze 
ławki i krzesła o regulowanej wyso-
kości, co z pewnością ułatwi pracę 
w grupach i korzystanie z pracowni 
dzieciom w różnym wieku i różnego 
wzrostu. Projekt „Odpowiedzialni za 
Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Parzęczewie im. Juliana Tuwima” to 
również ciekawe tematy z dziedziny 
edukacji ekologicznej, liczne konkursy, 
zajęcia terenowe, akcje proekologiczne 
oraz wycieczka do rezerwatu przyro-
dy. Głównym mottem programu rea-
lizowanego z wykorzystaniem nowej 
ekopracowni będą słowa Floriana Plita 
„Mamy tylko jedną ziemię, a jej przy-
szłość zależy (…) od każdego z nas.” 

Dlatego też, zajęcia których realizacja 
ruszy już na początku roku szkolnego 
2013/2014, będą miały na celu wzbu-
dzenie wśród uczniów świadomości 
ekologicznej, uczenie ich szacunku 
dla przyrody i potrzeby jej ratowania. 
Jesteśmy pewni, że dzięki odnowio-
nej, bogato wyposażonej i nowoczes-
nej ekopracowni oraz zaangażowaniu 
nauczycieli wykorzystujących aktywne 
metody nauczania w oparciu o tech-
nologię informacyjną cel ten zostanie 
osiągnięty! Prace w ekopracowni ru-
szyły już w wakacje, a planowany ter-
min ich zakończenia to grudzień 2013 r.

Ponadto realizowane są w gminie 
także inne projekty, dotyczące ochrony 
środowiska: jeden obejmujący upo-
rządkowanie gospodarki wodno – ście-
kowej w Gminie Parzęczew i drugi – 
projekt edukacyjny: Twórcza Natura, 
realizowany przez Forum Inicjatyw 
Twórczych. Obydwa opisane są w od-
dzielnych tekstach.

Ewa Maślińska

Niestety, do takich aktów wandali-
zmu dochodzi z reguły w późnych go-
dzinach wieczornych i nocnych, dlatego 
trudno zidentyfikować ich sprawców, 
przez co czują się oni zupełnie bezkar-
ni. Pytanie tylko, dlaczego to robią? Czy 
jest to zwykła głupota, a może nuda 
i brak pomysłu na spędzanie wolnego 
czasu. Jedno jest pewne, wszyscy po-
winniśmy dbać o wspólne dobro oraz 
reagować, kiedy jesteśmy świadkami 
wandalizmu i chuligaństwa. 

Marta Gmerek
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Uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej w Gminie Parzęczew 
to projekt, którego realizacja do-
biegła właśnie końca. Projekt roz-
począł się pod koniec 2012 roku od 
rozbudowy stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Orła. Dzięki rozbudo-
wie wydajność stacji zwiększyła się 
o 250 m3/d. Kolejnym etapem było 
wybudowanie wodociągów w miej-
scowościach Orła, Krzemień, Duraj, 
Pustkowa Góra oraz wykonanie ka-
nalizacji sanitarnej wraz z budową 
wodociągu na ul. Ogrodowej w Pa-
rzęczewie. Efektem zrealizowane-
go projektu jest 5 352,80 m.b. nowo 
wybudowanej sieci wodociągowej 
oraz 370 m.b. wybudowanego ka-
nału sanitarnego. Inwestycja przy-
czyniła się również do zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy 
poprzez zainstalowanie 31 hydran-

tów przeciwpożarowych. Projekt 
był dla Gminy Parzęczew zadaniem 
kluczowym wpływającym nie tylko 
na poprawę stanu środowiska na-
turalnego, ale również pobudzają-
cym rozwój społeczno-gospodarczy 
gminy poprzez poprawę stanu infra-
struktury technicznej oraz wyelimi-
nowanie ograniczeń wynikających 
z braku dobrej jakości wody. Wartość 
inwestycji to wynosi 1 909 360,29 
zł., z czego 1 169 419,00 zł. stano-
wi dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, natomiast kwo-
ta 251 077,95 zł. to dotacja z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
oraz kwota 376 616,95 zł. to pożycz-
ka z WFOŚIGW w Łodzi.

Małgorzata Posiła

Pomoc dla rolników
W wyniku długotrwałych i intensyw-
nych opadów w czerwcu na wielu po-
lach wystąpiły podtopienia, skutkiem 
czego wiele upraw uległo zniszcze-
niu. Szczególnie na glebach o podłożu 
gliniastym, nieprzepuszczalnych, da-
ło się zauważyć zahamowanie wzro-
stu, a nawet wyginięcie zbóż jarych, 
ziemniaków, młodych sadzonek wa-
rzyw. W wyjątkowo trudnej sytua-
cji znaleźli się właściciele łąk poło-
żonych nad Nerem, Zianem i Bzurą, 
którzy nie byli w stanie sprzątnąć 
w terminie I pokosu, w kwitnących 
już trawach stagnowała woda i wej-
ście z jakimkolwiek sprzętem było 
niemożliwe. Jak zwykle w takich sy-
tuacjach, powtarzających się niemal 
co roku, zostały powołane gminne 
komisje szacujące szkody, a do gmin 
zaczęli zgłaszać się rolnicy, których 
uprawy zostały zniszczone. 

Do Urzędu Gminy w Łęczycy 
wpłynęło prawie 340 wniosków 
o oszacowanie szkód, które wystąpi-
ły w wyniku niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych. Wnioski te musiały 
zawierać dokładne dane dotyczące 
nie tylko upraw uszkodzonych, ale 
całej struktury zasiewów i produkcji 
zwierzęcej. Dane dotyczące zasie-
wów musiały być zgodne z wnioska-
mi składanymi do ARiMR o dopłaty 
obszarowe i wnioskodawca był zo-
bowiązany dostarczyć potwierdzoną 
przez ARiMR kopię tego wniosku jako 
załącznik. W związku z krótkim ter-
minem zrobiło się tłoczno i nerwowo 
zarówno w ARiMR jak i w gminie, 
gdzie rolnicy składali wnioski o sza-
cowanie szkód. 

Pomoc, jaką oferuje Państwo to 
tradycyjnie niskooprocentowane 
kredyty klęskowe. Mogą je otrzymać 
właściciele gospodarstw, w których 
szkody przekraczają 30% średniej 
rocznej produkcji z trzech lat, przy 
czym jest to cała produkcja roślin-
na i zwierzęca. Obecnie trwają wy-
liczenia dla poszczególnych gospo-
darstw. Z wstępnego rozeznania 
wynika, że niewiele osób poniosło 
straty przekraczające 30% produkcji 
rolnej. W najmniej korzystnej sytua-

cji znaleźli się ci rolnicy, którzy mają 
dużo łąk i przeważnie dużo bydła. 
Łąki szacowane są kwotowo nisko, 
a produkcja zwierzęca jest znaczna 
i co za tym idzie, według obowiązują-
cych przeliczników, straty są poniżej 
30%, zatem na kredyt klęskowy nie 
ma co liczyć. 

Dodatkową pomocą oferowaną 
przez Państwo jest bezzwrotna kwo-
ta 100 złotych na 1 hektar uprawy 
rolnej, która zakwalifikowała się do 
likwidacji. Jest to taka uprawa, gdzie 
szkody przekraczają 80%. Ale to nie 
wszystko – rolnicy, którzy nie mie-
li ubezpieczonych upraw otrzymają 
jedynie połowę tej kwoty, czyli zale-
dwie 50 zł za 1 hektar uprawy znisz-
czonej. Łąki, na których nie sprząt-
nięto I pokosu nie są zaliczane do tej 
pomocy, chyba że zostaną ponownie 
przeorane i zasiane. 

Pomoc ta będzie przyznawana 
w drodze decyzji administracyj-
nej kierownika biura powiatowego 
ARiMR, właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania, albo siedzi-
bę producenta rolnego, na wniosek 
tego producenta, złożony w terminie 
do 30 września 2013 r. na formula-
rzu opracowanym i udostępnionym 
przez ARiMR.

Niewiele osób miało straty prze-
kraczające 80%. Dla przykładu – jeśli 
Janowi Kowalskiemu wymokło 30 
arów ogórków i 50 arów kapusty, to 
po złożeniu wniosku (wraz z proto-
kołem komisji gminnej i innymi za-
łącznikami) od ARiMR może oczeki-
wać 80 złotych pomocy. Oczywiście 
jeśli był ubezpieczony, bo jeśli nie, to 
musi się zadowolić połową tej kwo-
ty, czyli 40 zł. Komisje gminne spo-
rządzają protokoły dla wszystkich 
składających wnioski, bez względu 
na to czy byli ubezpieczeni, czy nie. 
Protokoły te mogą być wykorzystane 
przez zainteresowanych na przykład 
w KRUS w celu przełożenia terminu 
składki ubezpieczeniowej, w banku 
– przełożenie raty kredytu i w innych 
instytucjach.

Zofia Dziwisz

Od 1 lipca weszła w życie nowa 
ustawa „śmieciowa”, która  
dotyczy wszystkich. Jak prze-
biega jej realizacja w gminie 
Łęczyca? 

W drodze przetargu została wyłonio-
na firma REMONDIS, która zajmuje 
się odbiorem odpadów od miesz-
kańców i z tak zwanych gniazd, czyli 
punktów selektywnej zbiórki odpa-
dów. Jest ich obecnie 60 i każdy kto 
zadeklarował segregowanie śmieci 
ma możliwość korzystać z punktów 
zbiórki nieodpłatnie. W miejscowo-
ści Borek, przy wysypisku odpadów 
komunalnych Gmina urządziła Cen-
tralny Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów. Mieszkańcy mogą nieod-
płatnie odstawiać tam zniszczone 
meble, zużyty sprzęt elektroniczny, 
stare opony, folie, przeterminowa-

ne lekarstwa, złom, zużyte baterie. 
Punkt jest czynny raz w tygodniu, 
w poniedziałki w godzinach 10.00–
18.00. Działa od niedawna, ale już 
znalazły się w nim spore ilości folii 
ogrodniczej, kilka telewizorów i stos 
opon, które wyglądają w tym miej-
scu znacznie lepiej, niż w lesie albo 
w płonącym i cuchnącym ognisku. 
Mieszkańcy zostali poinformowani 
o terminach odbioru śmieci sprzed 
domów. W pierwszym miesiącu by-
ło nieco zamieszania, gdyż niektóre 
obejścia zostały pominięte. Po infor-
macji od zawiedzionych mieszkań-
ców zgłoszono reklamację do firmy, 
która szybko błędy te skorygowała. 
Trzeba chyba wykazać nieco wyrozu-
miałości w tym względzie, bo teren 
jest jeszcze kierowcom mało znany. 
Myślę, że takich uwag będzie coraz 
mniej. 

Usuwanie śmieci po nowemu

Część osób niestety, nie zdążyło 
zaopatrzyć się w pojemniki na od-
pady, nie tylko zresztą w gminie Łę-
czyca. Po rozmowach z przedstawi-
cielem REMONDIS ustalono, że firma 
wydzierżawi zainteresowanym takie 
pojemniki za 3,69 zł miesięcznie. 

Większość mieszkańców – 1835 
gospodarstw domowych, zadeklaro-
wało, że będzie zbierać odpady se-
lektywnie (stawka 4 zł od osoby), 
natomiast 270 gospodarstw zdecy-
dowało się płacić większą stawkę, 
czyli 8 zł od osoby miesięcznie i nie 
segregować śmieci. Należy mieć na-
dzieję, że śmieci znajdą się we właś-
ciwym miejscu, część z nich zostanie 
przetworzona, a nasze okolice będą 
czystsze.

Zofia Dziwisz
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23 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół 
w Wartkowicach odbył się II Festyn 
Rodzinny. Celem imprezy było pro-
pagowanie zdrowego stylu życia 
oraz integracja społeczności lokalnej. 
W przedsięwzięcie to zaangażowało 
się wiele osób: rodzice, nauczyciele, 
uczniowie, a także sponsorzy i przy-
jaciele szkoły. Tegoroczny festyn zo-
stał zorganizowany we współpracy 
z Urzędem Gminy w Wartkowicach 
i Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Można by-
ło wziąć udział w licznych konkuren-
cjach sportowych, w których spraw-
dzili się nie tylko najmłodsi, ale także 
ich rodzice. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz sztuki samoobrony, 
prowadzony przez Maję Ostrowską 
i jej zawodników.

Panowie mogli podziwiać zabyt-
kowe motocykle na stoisku motoryza-
cyjnym. Panie z kolei nie mogły ode-
rwać oczu od wyrobów z masy solnej 
i papieru. Podczas imprezy mogliśmy 
raczyć się smakołykami z grilla, ze sto-

Od września 2013 r. dziesięcioro dzie-
ci z Publicznego Przedszkola w Wart-
kowicach rozpocznie naukę w klasie 
I. Rozpoczną naukę bez stresu, bo już 
w przedszkolu osiągały sukcesy. Pod 
kierunkiem nauczycielek Anny Grodz-
kiej i Inez Solarskiej – Pietruszka brały 
udział w wielu konkursach i zajmowa-
ły w nich czołowe miejsca.

Pasmo sukcesów zapoczątko-
wała 6-letnia Wiktoria Nowak, 
wygry wając powiatowy konkurs 

recytatorski”Literatura Ukraińska”. 
Potem były sukcesy w konkursach 
plastycznych. Wyróżnienie dla Wik-
torii Bierzyńskiej w powiatowym kon-
kursie pt. „Miś w wierszu i piosence”, 
I miejsce Kacpra Dzieni w powiatowym 
konkursie na ilustrację do utworu M. 
Konopnickiej oraz I i II miejsce Szy-
mona Matusiaka i Artura Paprockie-
go w powiatowym konkursie „Czyste 
powietrze wokół nas”. Największym 
sukcesem było jednak pokonanie 

Utalentowane przedszkolaki

wszystkich współuczestników i zdo-
bycie I, II i III miejsca przez Igę Sikorę, 
Kamila Stasiaka i Wiktorię Bierzyńską 
w powiatowym konkursie „Biblioteka 
w oczach dziecka”.

Szczęścia nie zabrakło naszym 
przedszkolakom także w konkursach 
recytatorskich. III miejsce w gmin-
nym konkursie pt. „Podróż z Tuwi-
mem” zdobyła Iga Sikora, a pierwsze 
dwa miejsca w powiatowym kon-
kursie sztuki recytatorskiej przy-

łu wiejskiego, zdrowymi sałatkami lub 
wykwintnymi ciastami. Najmłodsi ob-
legali stoiska, gdzie można było poma-
lować sobie twarz, zrobić wystrzało-
wą fryzurę czy wykąpać się w basenie 
z piłkami. Stoisko z bogatymi fanta-
mi przyciągnęło „małych” i „dużych”, 
a emocje towarzyszące losowaniu 
udzieliły się wszystkim zebranym. 
Gwoździem programu był spektakl 
pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu kras-
noludków” w wykonaniu rodziców, na-
uczycieli i pracowników szkoły. Wielu 
z nich odkryło w sobie tego dnia talent 
aktorski.

W finale widowiska królewna 
i książę zaprosili zebranych na tort we-
selny. Po występach dorosłych, mikro-
fon przejęli „milusińscy”. Zaprezento-
wali się w tańcu i recytacji. Słoneczna 
pogoda i bogaty program plenerowej 
imprezy sprawiły, że wszyscy dosko-
nale się bawiliśmy.

Marta Kubis-Mikołajczyk,  
Anita Stelmach

padły Wiktorii Nowak i Wiktorii 
Bierzyńskiej.

Przedszkolaki utalentowane są tak-
że muzycznie. W powiatowym Festiwa-
lu Piosenki „Solla 2013” Kacper Dzienia 
zdobył II miejsce. Jeżeli dodamy do tego 
wyróżnienie zdobyte w powiatowym 
przeglądzie teatrzyków „Kolorowa 
scena” za bajkę „Brzydkie kaczątko” 
i zajęcie I miejsca w II Gminnej Spar-
takiadzie Przedszkolaków to można 

stwierdzić, że dzieci utalentowane są 
wszechstronnie. Naszym „małym talen-
tom” należą się wielkie słowa uznania. 
Miejmy nadzieję, że szczęście w zdoby-
waniu nagród nie opuści przedszko-
laków i kolejne sukcesy będą odnosić, 
reprezentując już szkołę.

Serdecznie gratuluję dzieciom, ich 
rodzicom i życzę dalszych osiągnięć. 

Małgorzata Pastuszka

Zdrowy styl życia i integracja
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W życiu społecznym i gospodarczym 
w Polsce po wejściu do Unii Euro-
pejskiej nastąpiło szereg istotnych 
przemian, także z punktu widzenia 
interesów wsi. Do najistotniejszych 
zaliczyć można:
–  restrukturyzację przemysłu
–  wzrost funkcji różnego typu 

usług (gastronomicznych,  
handlowych, bankowych itp.)

–  przemieszczanie się ludności 
z aglomeracji miejskich na wieś

–  w rolnictwie wzrost udziału  
dużych gospodarstw i narastanie 
problemów ze znalezieniem  
pracy przez młodzież wiejską

–  powstawanie bezrobocia u ludzi 
młodych z wykształceniem  
średnim i wyższym

–  szukanie pracy na wolnym rynku 
poza Polską
Zasygnalizowane powyżej zjawi-

ska mają swoje konsekwencje także 
na terenie gminy Parzęczew. 

Jak tworzyć nową rzeczywistość na 
terenach wiejskich? Poniżej przyta-
czam spostrzeżenia i uwagi w tym 
przedmiocie. Wieś polska z powo-
dzeniem przy pomocy środków unij-
nych wykorzystuje bogactwo natu-
ralne ziemi związane z produkcją 
żywności. Jednakże wieś dysponu-
je także wielkim bogactwem, jakim 
jest przyroda i natura środowiska 
wiejskiego. Umożliwiają one wypo-
czynek na wsi ludności aglomeracji 
miejskich. Czyste powietrze, zieleń, 
obcowanie z żywą przyrodą oraz 
folklorem to atrybuty polskiej wsi. 
Dotyczy to szczególnie wsi położo-
nych w pobliżu dużych aglomeracji 
miejskich, jakimi są także wsie Gminy 
Parzęczew. Agroturystyka i wypoczy-
nek na wsi jako usługa może dawać 
szansę znajdowania pracy i zarobku 
dla wielu młodych ludzi. Do wypeł-
nienia tej funkcji ludność i środo-
wisko wiejskie muszą być dobrze 
przygotowane. Potrzebna jest świa-
domość korzyści, jakie można na tym 

polu osiągnąć. Jednakże aby korzyści 
te osiągnąć konieczne jest posiadanie 
pewnych umiejętności. Nie uczą ich 
jednak nasze szkoły. Umiejętności 
te dotyczą:
– kultury obsługi i żywienia 

wypoczywających,
– stwarzania warunków  

do wypoczynku,
– umiejętności prezentowania  

walorów ekologicznych i przy-
rodniczych wsi,

–  prezentowania folkloru i wiej-
skich tradycji,

–  wzbudzania zainteresowania 
różnymi formami obcowania 
z przyrodą,

–  poznawania ciekawych form 
sztuki i rzemiosła ludowego.
Tych nowych umiejętności po-

winno się uczyć głównie ludzi mło-
dych. 

Ciekawymi formami wypoczynku na 
wsi jest obcowanie z żywą przyro-
dą, np. wędkowanie, zbieranie owo-
ców, grzybobranie itp. Ale szczególne 
miejsce wśród różnych sposobów 
czynnego wypoczynku na wsi jest 
kontakt z końmi, m.in. hipoterapia. 
Koń od tysiącleci towarzyszył czło-
wiekowi. Służył jako środek trans-
portu, przyjaciel w walce, siła po-
ciągowa, partner w sporcie, czy też 
przedmiot natchnienia różnego ro-
dzaju twórców sztuki: malarstwa, 
rzeźby czy nawet poezji. Ostatnie 
badania i odkrycia naukowców zaj-
mujących się terapią ludzi zestreso-
wanych czy przemęczonych pracą 
umysłową wykazują, że kontakt z ko-
niem umożliwia szybszy powrót do 
zdrowia i równowagi emocjonalnej. 
Hipoterapia jest stosowana, jak wia-
domo, do leczenia różnych schorzeń 
i chorób, przede wszystkim u dzieci. 
Walory uprawiania jeździectwa i zaj-
mowania się końmi doceniane są od 
dawna w krajach Europy Zachodniej. 
W Anglii jest nawet specjalne mini-
sterstwo do spraw koni. W Polsce 

Nie tylko pogoda sprawiła, że III Bie-
siada Strażacka, zorganizowana w nie-
dzielę 11 sierpnia przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Jankowie była udaną 
imprezą.

Licznie przybyli mieszkańcy Jan-
kowa i okolicznych wsi mieli okazję 
poznać nowoczesny sprzęt rolniczy 
i artykuły do produkcji rolnej, które 
prezentowały firmy zajmujące się ich 
dystrybucją. Dzieci z zapałem korzy-
stały z takich atrakcji jak dmuchana 
zjeżdżalnia, trampolina i kolejka. Wy-
stąpiła orkiestra z OSP z Błonia, znana 
z licznych wyróżnień w konkursach 
orkiestr dętych. Jednostka ratowni-
czo-gaśnicza z OSP z Leźnicy Małej 
demonstrowała swoje umiejętności 
w zainscenizowanej kolizji drogowej 
dwóch płonących samochodów. Było 

Sportowa rywalizacja, miła  
atmosfera oraz gorący doping  
towarzyszyły tegorocznym  
Gminnym Zawodom Sportowo- 
-Pożarniczym, które odbyły się  
14 lipca w miejscowości Zelgoszcz 
w Gminie Wartkowice.
Organizatorem zawodów był Samorząd 
Gminy Wartkowice oraz Zarząd Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Wartkowi-
cach, a gospodarzem Ochotnicza Straż 
Pożarna w Zelgoszczy. Nad prawidło-
wym przebiegiem zawodów czuwał 
przedstawiciel Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pod-
dębicach – mł. kpt. Błażej Berliński.

O miano najlepszych walczyło 10 
drużyn męskich i dwie drużyny żeńskie 
w dwóch kategoriach: sztafeta pożarni-
cza z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. 
Zawodnicy wykazali się bardzo dobrą 
techniką w pokonywaniu toru prze-
szkód, doskonałą precyzją i szybko-
ścią w wykonywaniu zadania bojowego 
oraz świetnym zgraniem zespołowym.

Po podsumowaniu czasów z po-
szczególnych konkurencji najlepszy 
wynik wśród seniorów uzyskała druży-
na z OSP Zelgoszcz zajmując I miejsce, 
II miejsce zajęła drużyna z OSP Pełczy-
ska, natomiast na ostatnim miejscu na 
podium uplasowała się drużyna z OSP 
Tur. W kategorii żeńskich drużyn stra-
żackich I miejsce zajęła drużyna z OSP 
Zelgoszcz, II miejsce przypadło druży-
nie z OSP Biernacice.

władze województwa łódzkiego do-
strzegły ważność tej dziedziny życia 
i wytyczyły Łódzki Szlak Konny, liczą-
cy ponad 1800 km. Przeznaczono na 
to znaczne środku finansowe i zbudo-
wano specjalną infrastrukturę z tym 
związaną. Wytyczono i oznakowano 
trasy przejazdu wycieczek konnych 
oraz określono miejsca postoju i wy-
poczynku dla jeźdźców i koni. Łódzki 
Szlak Konny prowadzi także przez 
tereny gminy Parzęczew, jednakże 
korzystanie z niego przez miejsco-
wych miłośników koni i turystów 
jeszcze praktycznie się nie rozpo-
częło. Wymaga to podjęcia zdecydo-
wanych kroków dla popularyzacji tej 
dziedziny wypoczynku przez władze 
lokalne i miejscowe szkoły. Jakimi 
sposobami i metodami popularyzo-
wać jeździectwo jako część składową 
agroturystyki na tutejszym terenie – 
to odrębne zagadnienie do dyskusji. 
Istnieje już szereg pomysłów, które 
być może zostaną zaprezentowane 
po konsultacjach z zainteresowanymi 
instytucjami i osobami prowadzący-
mi gospodarstwa agroturystyczne. 
Na pewno jednak w perspektywie 
czasowej może to być źródło docho-
du i dać zatrudnienie pewnej liczbie 
ludzi, głównie młodych, szukających 
pracy. W innych gminach wojewódz-
twa łódzkiego podjęto już stosowne 
działania i wywołały one duże zain-
teresowanie nawet u turystów z Nie-
miec i Austrii.

Na terenie gminy Parzęczew 
w miejscowości Pustkowa Góra przy 
Łódzkim Szlaku Konnym istnieje 
Ośrodek Jazdy Konnej „Tabun”, któ-
ry popularyzuje jeździectwo konne 
wśród agroturystów. Przy ośrodku 
zorganizowano także agromuzeum 
pojazdów konnych i narzędzi rolnych. 
Goście mogą podziwiać uroki okolicy, 
nauczyć się konnej jazdy rekreacyj-
nej oraz zobaczyć używane dawniej 
pojazdy rolnicze.

Emil Wójcicki

to dość widowiskowe i działało na wy-
obraźnię. Zapewne niejeden kierowca 
zweryfikuje swoje postępowanie na 
drodze, widząc jakie mogą być skut-
ki niebezpiecznych zachowań, a nie-
jeden z młodych widzów zechce być 
dzielnym strażakiem skutecznie wal-
czącym z ogniem i ratującym z wraku 
ofiary wypadku. 

Biesiada była też okazją do spot-
kania sąsiadów i dawno nie widzia-
nych znajomych z dalszych miejsco-
wości, pogawędek przy grochówce, 
grillowanej kiełbasie oraz przy kuflu 
piwa. Dla młodszych gości zorganizo-
wano napoje bez procentów. Imprezę 
zakończyła dyskoteka, która trwała do 
późnych godzin wieczornych.

Zofia Dziwisz

Klasyfikacja generalna zawodów 
przedstawia się następująco:

Męskie drużyny pożarnicze:
I miejsce – OSP Zelgoszcz 107 pkt
II miejsce – OSP Pełczyska 110 pkt
III miejsce – OSP Tur 113 pkt
IV miejsce – OSP Sędów 121 pkt
V miejsce – Biała Góra 122 pkt
VI miejsce – Wartkowice 126 pkt
VII miejsce – Biernacice 127 pkt
VIII miejsce – Powodów Trzeci 135 pkt
IX miejsce – Grabiszew 140 pkt
X miejsce – OSP Truskawiec 186 pkt

Żeńskie drużyny pożarnicze:
I miejsce – OSP Zelgoszcz 135 pkt
II miejsce – OSP Biernacice 164 pkt

Wszystkie drużyny biorące udział 
w zawodach otrzymay z rąk Wójta Gmi-
ny Wartkowice – Piotra Kuropatwy, 
Przewodniczącego Rady Gminy Wart-
kowice – Leonarda Świątczaka, Prezesa 
Oddziału Gminnego ZOSP RP – Jerze-
go Szopy oraz Zastępcy Komendanta 
Powiatowego PSP w Poddębicach – st. 
kpt. Wiesława Wydrzyńskiego okolicz-
nościowe puchary i dyplomy, a także 
nagrody finansowe.

Po wręczeniu nagród i podsumo-
waniu zawodów, strażaków oraz kibi-
ców poczęstowano strażacką grochów-
ką, przygotowaną przez gospodarzy 
zawodów.

Beata Burska

Impreza strażacka 
w Jankowie

Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Agroturystyka 

– garść refleksji
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Stanisław Szymczyk z Karkos 
rzeźbi niemal od zawsze. Jego 
prace wzbogacają zbiory w dzia-
łach etnograficznych muzeów: 
w Łodzi, Toruniu, Warszawie,  
kolekcje prywatnych osób  
w kraju i za granicą. Można je 
spotkać przy drogach w postaci 
świątków umieszczonych  
w kapliczkach. W muzeum  
w Łęczycy można podziwiać  
Borutę w różnych wersjach:  
z orkiestrą w łęczyckich strojach 
ludowych, jako siłacza, w stroju 
szlacheckim. Jest też zabawna 
scenka przedstawiająca diabła 
niosącego na plecach czarowni-
cę. Artysta bierze udział w wy-
stawach, konkursach, plenerach, 
kiermaszach, zdobywając  
nagrody, dyplomy i wyróżnienia. 

Jak to się stało, że zaczął się pan 
zajmować rzeźbą?
Lubiłem rysować. Malowałem i ryso-
wałem z łatwością i przyjemnością, 
wykonywałem różne obrazki dla ko-
legów. Kiedyś moje prace zobaczyła 
pani Jadwiga Grodzka – kustosz łę-
czyckiego muzeum. Zobaczyła i chy-
ba ją zainteresowały, bo namówiła 
mnie, abym spróbował rzeźbić. To 
było wtedy, gdy byłem uczniem łę-
czyckiej szkoły, miałem 17 lat, kiedy 

wykonałem pierwszą rzeźbę, chyba 
kowala, ale był też siewca i kościół. 

Czy brał pan wcześniej  
jakieś lekcje rzeźby, obróbki 
drewna? 
Skądże! Jak się zna rysunek, to rzeź-
bienie nie stwarza trudności.

Jakie były następne prace?
Oj, nie pamiętam, różne! Rzeźbiłem 
diabły, anioły, ludzi, dużo tego było. 
W tym czasie w regionie było wielu 
rzeźbiarzy, których poznałem. Cie-
kawą postacią był Bolesław Grabski 
z Leśmierza, który nie tylko rzeźbił, 
ale interesująco opowiadał rozmaite 
historie i legendy. Znałem też Igna-
cego Kamińskiego z Oraczewa, Stani-
sława Kopkę z Dzierzbiętowa i wielu 
innych twórców.

Czy ich warsztat był dla pana 
wzorcem?
Nie, po prostu ich znałem i lubiłem 
kontakty z nimi, ale pracowałem po 
swojemu. Nie miałem zbyt dużo cza-
su na rzeźby, początkowo pracowa-
łem przy elektryfikacji wsi, jeździłem 
po kraju, później zacząłem prowadzić 
bardziej osiadły tryb życia, dojeż-
dżałem do pracy w Łodzi, w Łęczycy. 
Od trzech lat jestem na emeryturze 
i mam trochę więcej czasu.

Jakie są pana ulubione tematy 
prac? Bardzo ładna jest  
kapliczka przy drodze do lasu 
w Zdunach… 
Nie mam specjalnie ulubionych, to 
zależy od sytuacji. W latach 2006-
2012 realizowany był program pod 
nazwą „Pejzaż Wszystkich Świętych 
– rekonstrukcja krajobrazu kultu-
rowego”. Polegał on na odtworzeniu 
małej architektury sakralnej, cha-
rakterystycznej dla polskiej wsi, re-
konstrukcji według ocalałych opisów, 
fotografii. Jedną z nich była kaplicz-
ka w Zdunach. W ramach tego pro-
gramu wykonałem też kapliczki dla 
Rudnik w gminie Pęczniew, Stobnicy 
w gminie Ręczno koło Piotrkowa Try-
bunalskiego, Gór Mokrych (powiat 
radomszczański), Majkowic (gmina 
Przedbórz). Podobają mi się drewnia-
ne kapliczki, harmonizują z wiejskim 
krajobrazem, ale czasy się zmienia-
ją i ludzie budują bardziej okazałe, 
„bogatsze”.

(W prezencie od mojego roz- 
mówcy dostałam książkę:  
„Pejzaż Wszystkich Świętych” 
autorstwa Piotra Wypycha 
i Andrzeja Białkowskiego.  
Jest to opracowanie etnograficzne, 
opisujące założenia oraz  
przebieg projektu, a także 
informacje dotyczące powstałych 
48 obiektów małej architektury 
sakralnej – krzyże, kapliczki, 
figury przydrożne. Bardzo 
ciekawa lektura, polecam 
zainteresowanym.)

Jakie rzeźby teraz powstają?
Właśnie mam zamówienie od pewne-
go kolekcjonera na figury świętych. 
Trochę jest kłopotu, aby poszczegól-
ne postaci świętych wyposażyć w od-
powiednie atrybuty, ale korzystam 
z literatury. Gorzej jest z barwami 
szat, ale i z tym sobie radzę. Ludzie 
często zamawiają rzeźby na prezen-
ty. Wszystko można kupić, wszyst-
ko jest powtarzalne, a rzeźba to coś 
oryginalnego. 

Czary z drewna

Przed domem stoi okazała 
postać, ale to nie jest chyba 
święty?
Nie, to jest skrzat polny. Wyrzeźbi-
łem go z drewna gruszy, przedtem 
była inna rzeźba, ale zaczęła niszczeć, 
więc ją wymieniłem. 

Dziękuję za rozmowę i życzę 
wielu udanych dzieł. 

rozmawiała Zofia Dziwisz
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Na zaproszenie organizatorów – Cen-
trum Kultury Młodych i Widzewskich 
Domów Kultury przyjeżdżają od lat do 
Łodzi artyści ludowi z różnych krajów 
świata i przez kilkanaście dni kon-
certują w Łodzi i okolicznych miej-
scowościach. Jak mówiła na łamach 
Dziennika Łódzkiego Krystyna Wein-
tritt – dyrektor Centrum Kultury Mło-
dych, festiwal odbywa się co dwa lata, 
ale jest tak intensywny i kolorowy, że 
nie sposób przejść obok niego obo-
jętnie. Gmina Parzęczew zaprasza 
uczestniczące w warsztatach zagra-

Forum Inicjatyw Twórczych
oraz KGW z Chrząstowa Wielkiego organizują  

wyjazd na

Winobranie do Zielonej Góry
w dniach 12-14 września 2013r.

Całkowity koszt wycieczki wynosi 270 zł i obejmuje  
koszty transportu, noclegów i wyżywienia  

(śniadania, obiadokolacja, grill).

Zapisy i wpłaty w FIT do 5 września 2013 r.
Szczegółowe informacje:  

tel. 42 235 32 70 lub 500 108 816
Zapraszamy wszystkie chętne osoby.

niczne zespoły od kilkunastu lat. Dzię-
ki temu Parzęczewianie mają okazję 
poznać folklor zarówno naszych sąsia-
dów, jak i krajów leżących na innych 
kontynentach. W tym roku gościliśmy 
w Parzęczewie cztery zespoły: JOVAN 
POPOWIĆ z Serbii, HLADOS z Ukrai-
ny, CHAVDAR z Bułgarii oraz zespół 
SIQA z Gruzji. 

Zespół „Jovan Popović” gościł 
w Parzęczewie po raz drugi. To zespół 
z długimi tradycjami, powstał bowiem 

w 1950 r.  Grupa do tej pory występo-
wała w Niemczech, Szwajcarii, Bułga-
rii, Macedonii, Bośni i Hercegowinie 
oraz w Polsce. „Jovan Popović” otrzy-
mał wiele dyplomów za całokształt 
pracy kulturalnej zarówno w miejsco-
wości w której działa, jak również za 
granicą. Zespół był również gościem 
wielu programów telewizyjnych oraz 
parad i festiwali w Serbii.

Natomiast ukraińska grupa Hla-
dos to młody zespół, działający od 
kilku lat. Składa się on z 50 uczniów 
w wieku od 11 do 17 lat. Występ ze-

społu „Hlados” był pięknym, bar-
wnym spektaklem, który urzekł pa-
rzęczewską publiczność. „Hlados” jest 
uczestnikiem lokalnych, regionalnych, 
krajowych i międzynarodowych kon-
kursów oraz festiwali. Jest zdobywcą 
wielu nagród, na przykład nagrody 
głównej VII i VIII Międzynarodowego 
Festiwalu Folkowego „Radość i na-
dzieja” (Nidzica, Polska) oraz Mię-
dzynarodowego Festiwalu „Spotkania 
Kultur” (Szczecin, Polska).

W dniach 25 czerwca – 1 lipca br. Gmina Wartkowice gościła artystów z Polski, Niemiec i Francji, którzy wzięli udział  
w VI edycji pleneru malarskiego ,,Pejzaż malowany ziemi łódzkiej – spotkajmy się w powiecie poddębickim”, organizowa-
nego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Artyści malowali pałac w Starym Gostkowie oraz dworek Marii 
Konopnickiej w Bronowie. Podsumowaniem pleneru będzie katalog powystawowy, w którym znajdą się zdjęcia wszystkich 
obrazów powstałych w trakcie pleneru. Zorganizowany zostanie także wernisaż otwierający Jarmark Wojewódzki.

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne w Parzęczewie

Znakomite taneczne umiejętno-
ści zaprezentował Zespół Tańca Lu-
dowego „Chavdar”, funkcjonujacy od 
1946 roku. Pierwszym sukcesem ze-
społu był złoty medal i Puchar Buł-
garii na „First Festival of Activities” 
w... 1948 roku. To był pierwszy raz, 
gdy tancerze „Chavdar” zaprezento-
wali bułgarskie tańce ludowe i pieśni 
za granicą. Od 1979 roku aż do teraz 
głównym choreografem zespołu jest 
Boris Ganchev.  Zespół Tańca Ludowe-
go „Chavdar” promuje bułgarski folklor 
i obyczaje zarówno w kraju, jak i poza 
nim. Tancerze „Chavdaru” uczestniczyli 
z powodzeniem w wielu koncertach, 
przeglądach i festiwalach, zdobywając 
liczne medale oraz nagrody. Obecnie 
„Chavdar” jest jedną z najlepszych grup 
tanecznych w Bułgarii.

Niezwykle barwny i energetycz-
ny był koncert gruzińskiego zespołu 
SIQA. The Folk Group SIQA powstała 
na bazie organizacji pozarządowej 
NGO SIQA – Georgian Association of 
Educational Initiatives. NGO SIQA 
z ogromnym powodzeniem funkcjo-

nuje w Gruzji i za granicą od 1999 
roku. The Folk Group SIQA wykonu-
je pieśni i tańce z różnych regionów 
Gruzji, prezentując w ten sposób peł-
ną różnorodność gruzińskiej kultury, 
tradycji, strojów i polifonii. Do gru-
py SIQA należy około 30 gruzińskich 
tancerzy, śpiewaków i muzyków lu-
dowych. Zespół wziął udział w mię-
dzynarodowym festiwalu w Armenii 
„Cultural Bridge”, gdzie zaprezento-
wał kulturę gruzińską społeczeństwu 
Armenii oraz wolontariuszom Peace 
Corp z Gruzji i z Armenii.

Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejną edycję warsztatów za dwa la-
ta. W związku z jubileuszem 30-lecia 
imprezy gratulujemy pomysłodawcy 
przedsięwzięcia – Leszkowi Wosz-
czyńskiemu – kierownikowi Zespo-
łu Pieśni i Tańca Anilana. Dzięki tej 
inicjatywie, nie tylko łodzianie, ale 
także mieszkańcy naszej gminy mogą 
poznawać folklor, tradycje i obyczaje 
innych narodów.

Renata Nolbrzak

Tętniące energią zespoły „Jovan Popović” 
z Serbii, HLADOS z Ukrainy, CHAVDAR z Bułgarii 
oraz Zespół Ludowy SIQA z Gruzji wystąpiły  
13 lipca nad zale wem w Parzęczewie w ramach 
jubileuszowych 30. Międzynarodowych 
Warszta tów Folklorystycznych. 
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Odkąd sięgnąć pamięcią sołectwa z te-
renu Gminy Parzęczew bardzo aktyw-
nie włączały się w życie gminy, także 
na płaszczyźnie kulturalnej. Dotąd 
odbywało się to głównie za pośred-
nictwem Kół Gospodyń Wiejskich. 
Wraz ze zmianami polskiej rzeczy-
wistości społecznej, aktywizuje się 
także nasze społeczeństwo. Powstają 
nowe organizacje, formalne i niefor-
malne, uaktywniają się rady sołeckie. 
Tworzy się nowe forum pomysłów i 
inicjatyw. Pojawiają się także nowe 
możliwości finansowania działalności 
– programy unijne i krajowe, fundusz 
sołecki. Tylko w tym roku podjęto co 
najmniej kilka inicjatyw kulturalnych 
lub rekreacyjnych, które powstały na 
poziomie sołectw, zwykle z udziałem 
kilku podmiotów. Doskonałym przy-
kładem jest Jarmark Chociszewski, 
który zorganizowały wspólnie: So-
łectwo Chociszew i Stowarzyszenie 
Przyjazne wsie: Chociszew, Mikoła-
jew, Tkaczewska Góra. Inną inicjaty-
wą mieszkańców naszej gminy była 
Trojańska Biesiada Świętojańska, wy-

Nowe forum inicjatyw
myślona i zorganizowana przez Sołe-
ctwo Trojany. Ciekawy pomysł mieli 
także mieszkańcy Tkaczewskiej Góry 
– zaproszono grupę teatralną, która 
w pięknym plenerze na terenie „Sy-
nowcówki” zaprezentowała spektakl 
„Calineczka” poprzedzony mini szko-
leniem z zakresu edukacji teatralnej. 
Wszystko przekazane w bardzo cie-
kawy, niebanalny sposób, angażujący 
uczestników imprezy. Przykładem so-
łeckiej kreatywności jest też rajd ro-
werowy zakończony ogniskiem, który 
zorganizowały sołectwa: Chociszew 
i Wielka Wieś. Jeszcze inny pomysł 
miało nowo powstałe Koło Gospodyń 
Wiejskich z Chrząstowa Wielkiego, 
które zainicjowało zorganizowanie 
wycieczki do Zielonej Góry, w terminie 
w którym odbywa się tam rozsławione 
już święto Bachusa czyli Winobranie.

We wszystkie te przedsięwzięcia 
włączyło się także Forum Inicjatyw 
Twórczych, zarówno ze wsparciem 
organizacyjnym, jak i finansowym. 

Renata Nolbrzak

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
AUTOHOLOWANIE
Godziny otwarcia:

PN-PT. 7.00 – 16.00
SOB. 7.00 – 14.00

Ceny konkurencyjne
608-628-492

Parzęczew, ul. Południowa 7

Łódzki Regionalny Program  
Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej  

– II edycja

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego informuje, iż 16 września 2013 r. (poniedziałek) rozpocznie się 
kolejny nabór Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014. 
Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku do dnia 
30 września 2013 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00-18.00.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; BIURO PODAWCZE (parter 
budynku)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem przyzna-
wania i przekazywania stypendiów w ramach „Łódzkiego Regionalnego Progra-
mu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”, który dnia 24 
czerwca br.  został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Na wszelkie 
Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Funduszy w Departamen-
cie Kultury i Edukacji pod numerami telefonów: 42 291 97 19, 42 291 97 20.

Więcej informacji na stronie www.stypendium.info.pl

Pokaz teatralny w Tkaczewskiej Górze


