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Z okazji Bożego Narodzenia  
pragniemy złożyć Wam, Drodzy Czytelnicy, 

najserdeczniejsze życzenia Świąt wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 

Niech świąteczny czas pozwoli Wam  
zregenerować siły, wzmocnić rodzinne więzi  
i radować się tym, co przynosi każdy dzień.  

Na nadchodzący Nowy Rok 2012 składamy życzenia  
sukcesów w realizacji wszelkich, podjętych życiowych wyzwań.

Władze Gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, 
Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz, 

Zarząd Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz Redakcja „Do Rzeczy”

W numerze:
Tak nam minął 2011 rok...
Podsumowanie najważniejszych wydarzeń  
i inwestycji w Gminie Parzęczew  
w poszczególnych kwartałach mijającego roku.

Szkolenia w „PRYM-ie” 
Księgowość w organizacjach pozarządowych 
Program „Europa dla Obywateli” 
Małe projekty – jak prawidłowo wypełnić  
wniosek o płatność

Puls literatury  
w Parzęczewie
25 listopada w Forum Inicjatyw Twórczych  
w Parzęczewie rozstrzygnięto  
VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Czarno  
na białym”, w którym wzięło udział  
193 twórców.

Drogi, mosty, boiska
O najważniejszych inwestycjach,  
zrealizowanych w roku 2011 w Gminie  
Wartkowice pisze Piotr Sikora. 

Porusza mnie język  
i historia Polski
Rozmowa z Amélie Bonnet – doktorantką Nauk 
Politycznych na Uniwersytecie Paris II-Assas  
o prowadzonych badaniach, różnicach  
kulturowych między Polską i Francją oraz  
francuskich tradycjach świątecznych.

Spartakiada  
w Parzęczewie
Ponad 400 uczestników wzięło udział  
w Halowych Igrzyskach Sportowo- 
-Rekreacyjnych LZS Województwa łódzkiego.

Znowu minął rok…
Inwestycje w szkołach, drogi, przydomowe 
oczyszczalnie – o tych i innych  
przedsięwzięciach zrealizowanych w 2011 r.  
w Gminie Łęczyca.

Kulinarne tradycje 
świąteczne na świecie
O tym, jak wygląda bożonarodzeniowy stół  
w Holandii, Anglii, Belgii, Szwecji, Norwegii  
i innych krajach świata pisze Milena Nolbrzak. 
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Departament Funduszu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi we współpracy 
z Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” zor-
ganizował szkolenie dla wnioskodaw-
ców działania „Małe projekty” w ra-
mach PROW 2007-2013. Spotkanie 
odbyło się w siedzibie Fundacji w dniu 
16 listopada br. i dotyczyło tematyki 
przygotowania wniosku o płatność. 
Szkolenie poprowadzili pracownicy 
Wydziału Płatności Departamentu 
FROW: Pani naczelnik Mirosława Ja-

W dniach 8 i 9 grudnia br. odby-
wały się w siedzibie Fundacji „PRYM” 
w Parzęczewie oraz w świetlicy Wiej-
skiego Ośrodka Kultury w Śniatowej 
warsztaty w ramach projektu pn. „Si-
ła motywacji siłą integracji” współ-
finansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Celem warsztatów było przede 
wszystkim zdobycie przez uczestni-
ków projektu nowych umiejętności 

Agencja Rynku Rolnego wypła-
ca pomoc plantatorom buraka cu-
krowego stanowiącą rekompensatę 
części kosztów zakupu nowych ma-
szyn i urządzeń do produkcji rolnej 
ze środków Tymczasowego Fundu-
szu Restrukturyzacji wchodzącego 
w skład Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji (EFRG).

 Wnioski o wypłatę mogą składać 
wnioskodawcy, którzy zakupili nowe 
maszyny lub urządzenia zgodnie z za-
wartą umową o przyznanie i wypłatę 
pomocy w ramach działania „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych” Krajo-
wego Programu Restrukturyzacji.

Aby otrzymać pomoc w marcu 
2012 r., wnioski o wypłatę pomocy 

Informacja dla plantatorów 
buraka cukrowego

należy składać do 31 grudnia 2011 
roku w Oddziałach Terenowych 
Agen cji Rynku Rolnego właściwych 
ze względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę wnioskodawcy. 

Formularze wniosków są dostęp-
ne na stronie internetowej ARR: www.
arr.gov.pl i w Oddziałach Terenowych 
ARR.

Do wniosku o wypłatę pomocy 
należy załączyć:

oryginały faktur VAT,• 
oraz 

oryginały dowodów dokonania za-• 
płaty, tj. w szczególności oznaczone 
datą wyciągi lub przelewy, potwier-
dzające poniesienie przez wniosko-
dawcę kosztów kwalifikowalnych.

Siła motywacji
siłą integracji

w dziedzinie rękodzieła ludowego, 
wzrost ich samooceny, rozwój oso-
bisty oraz integracja społeczna.

Pierwszy dzień wizyty uczestni-
cy warsztatów spędzili w siedzibie 
Stowarzyszenia „Wiejski Ośrodek 
Kultury” w Śniatowej, gdzie mogli 
dowiedzieć się o działalności orga-
nizacji, historii jej powstania oraz 
planowanych przedsięwzięciach. Pa-
ni Elżbieta Gieraga – Prezes Stowa-

Szkolenia w „PRYM-ie”
23 listopada br. w siedzibie Fun-

dacji „PRYM” odbyło się szkolenie po-
święcone tematyce Programu „Euro-
pa dla Obywateli”. Organizatorem był 
Urząd Gminy Zgierz i Punkt Kontak-
towy Europa dla Obywateli. W szko-
leniu uczestniczyli przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oraz pra-
cownicy urzędów gmin partnerskich 
Fundacji „PRYM”. Uczestnicy szkole-
nia zdobyli wiedzę na temat zasad 
i kryteriów ubiegania się o wsparcie 
finansowe oraz wypełniania wniosku 
o przyznanie pomocy. Odbyły się rów-
nież praktyczne warsztaty z zakresu 
przygotowania projektów.

Program „Europa dla Obywateli” 
na lata 2007-2013 został uruchomio-
ny w grudniu 2006r. jako narzędzie 
do pobudzania aktywności obywateli 
Europy i zaangażowania ich w reali-
zację wspólnych projektów. Program 

Program „Europa dla Obywateli”
adresowany jest przede wszystkim do 
osób aktywnie działających na rzecz 
społeczności lokalnej, potrafiących 
najbardziej efektywnie odpowiadać 
na jej oczekiwania i angażować do 
działania jej członków.

Główne cele Programu to: rozwi-
janie obywatelstwa europejskiego 
poprzez umożliwienie współpracy 
i uczestnictwa w budowaniu demo-
kratycznej, różnorodnej kulturowo, 
otwartej na świat Europy; rozwija-
nie poczucia tożsamości europejskiej 
opartej na wspólnych wartościach, 
historii i kulturze; umacnianie poczu-
cia odpowiedzialności za UE wśród 
obywateli oraz pogłębianie tolerancji 
i wzajemnego zrozumienia między 
obywatelami Europy.

Więcej informacji o Programie „Eu-
ropa dla Obywateli” na stronie interne-
towej www.europadlaobywateli.pl. 

W dniach 12-14 grudnia na terenie 
gmin partnerskich Fundacji „PRYM” 
odbył się cykl 7 spotkań informacyjno
-szkoleniowych dla organizacji poza-
rządowych poświęconych tematyce 
prowadzenia księgowości w tych or-
ganizacjach, przygotowania bilansu 
i rachunku wyników. Szkolenia były 
skierowane głównie do tych organi-
zacji, które realizują bądź zamierza-
ją w przyszłości realizować projekty 
współfinansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-

mach działania „Małe projekty”. 
Dodatkowo dla mieszkańców 

i podmiotów z terenu gminy Aleksan-
drów Łódzki i Lutomiersk (które po raz 
pierwszy w najbliższym naborze mogą 
aplikować o te środki) część szkolenia 
została poświęcona tematowi przygo-
towania wniosku o przyznanie pomocy 
właśnie do działania „Małe projekty” 
objętego PROW na lata 2007-2013. 

Spotkania zostały zorganizowa-
ne w ramach współpracy Fundacji 
„PRYM” z Instytutem Europejskim 
w Łodzi.

Księgowość w organizacjach pozarządowych

Małe projekty – jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność
kiel oraz Pani Dorota Łęgocka i Pan 
Mariusz Kurzawski.

Beneficjenci mogli się dowiedzieć, 
jak krok po kroku wypełnić wszyst-
kie punkty wniosku o płatność, jak 
powinna wyglądać prawidłowo wy-
stawiona faktura i jak przygotować 
sprawozdanie z realizacji projektu. 
Na podsumowanie Pani Mirosława 
Jakiel wyraziła nadzieję, że szkolenie 
wpłynie wyraźnie na jakość składa-
nych wniosków o płatność i pozwoli 
uniknąć błędów popełnianych przy 

ich przygotowywaniu, co w konse-
kwencji przyspieszy proces ich we-
ryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim 
i tym samym wypłatę środków.

Szkolenie w Parzęczewie rozpo-
częło cykl spotkań organizowanych 
przez Departament Funduszu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi we współpra-
cy z Lokalnymi Grupami Działania 
w województwie łódzkim.

Renata Jesionowska-Zawadzka

rzyszenia opowiadała o współpracy 
z Fundacją „PRYM”, możliwościach 
pozyskiwania środków finansowych 
z funduszy unijnych, o inwestycjach 
i działaniach już zrealizowanych, jak 
również o zaangażowaniu i ciężkiej 
pracy wszystkich członków stowa-
rzyszenia. Beneficjenci malowali 
kartki świąteczne farbami żelowy-
mi, lepili anioły z masy papierowej, 
uczyli się dekorować stoły i robić bu-
kiety z bibuły.

Drugi dzień wyjazdu studyjne-
go odbywał się w siedzibie Funda-
cji „PRYM” w Parzęczewie. Prezes 
Jolanta Pęgowska mówiła o działal-
ności Fundacji, o zrealizowanych do 
tej pory przedsięwzięciach i inicja-
tywach podejmowanych w związku 
z realizacją Lokalnej Strategii Roz-
woju na obszarze Fundacji „PRYM”. 
Panie: Donata Bugajska i Bogna Stę-
pień uczyły gości technik malowania 
na szkle, wykonywania ozdób z fil-
cu (kolczyków, korali, broszek) jak 
i ozdabiania doniczek, łyżek i desek 
metodą de coupage.

Pani Bogna Stępień wykonała dla 
wszystkich uczestników warsztatów 
piękne drewniane anioły, ręcznie zdo-
bione, które na pewno pozostaną mi-
łym wspomnieniem z wyjazdu.

Edyta Wójcik

Chcesz otworzyć spółdzielnie socjalną? 
Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy!

W związku z rozpoczęciem przez Fundację Studiów Europejskich – In-
stytut Europejski w Łodzi projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie – spół-
dzielnia socjalna” z dniem 1 stycznia 2012 roku, zapraszamy na spotkanie 
informacyjno-doradcze, które odbędzie się w styczniu 2012 roku w Cen-
trum Odnowy Wsi w Parzęczewie. 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych z obszaru województwa łódz-
kiego oraz do delegatów osób prawnych (stowarzyszenia, fundacje etc.).

Podczas spotkania animacyjnego zostaną przybliżone zagadnienia zwią-
zane z przedsiębiorczością społeczną (spółdzielnie socjalne) oraz istotne in-
formacje związane z realizacją projektu m.in. oferta szkoleniowa, zasady na 
jakich zostanie udzielone wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej.

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z koordynatorką projek-
tu Katarzyną Kędzierską pod numerem telefonu (42) 291 03 42 bądź drogą 
elektroniczną: kkedzierska@ie.lodz.pl
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Nowe mosty na rzece Gnida, droga 
w miejscowości Biernacice, droga 
Sucha – Parądzice – Krzepocinek, 
kompleks boisk sportowych, prze-
budowa ogrodzenia wokół parku 
w Starym Gostkowie to tylko kilka 
z wielu inwestycji, które zostały 
zrealizowane w Gminie Wartko-
wice w roku 2011. 

W dniu 21 listopada br. odby-
ło się przekazanie do użytkowania 
dwóch obiektów połączonych ze so-
bą, zrealizowanych w bieżącym roku, 
a mianowicie: mostu na rzece Gni-
da (Zian) oraz drogi gminnej Sucha
-Parądzice-Krzepocinek. W uroczy-
stości otwarcia, prócz mieszkańców 
i władz gmin: Wartkowice i Łęczyca, 
udział wzięli: Piotr Polak – Poseł na 
Sejm RP, Marcin Szmaja – Dyrektor 
Biura Wojewody Jolanty Chełmiń-
skiej, Bogumił Kazulak – Dyrektor 
Wojewódzkiego Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych w Łodzi re-
prezentujący Artura Bagieńskiego 
Wicemarszałka Województwa oraz 

Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
W ramach projektu unijnego wykona-
no w bieżącym roku przebudowę dro-
gi długości ok. 2,5 km., co kosztowało 
prawie milion siedemset tysięcy zło-
tych. W kolejnych latach przewidzia-
no przebudowę drogi gminnej Ner 
Kolonia-Mrówna-Brudnówek-Świato-
nia długości 7,5 km oraz przebudowę 
drogi długości ok. 2 km w miejscowo-
ści Pełczyska.

W bieżącym roku w ramach usu-
wania skutków powodzi z 2010 roku 
Gmina Wartkowice odbudowała jesz-
cze kilka innych obiektów:

most żelbetowy na rzece Gnida • 
w miejscowości Powodów Trzeci 
z drogą dojazdową o nawierzchni 
tłuczniowej długości 600m,
drogę gminną Pełczyska – Borek • 
o nawierzchni tłuczniowej na dłu-
gości 650m z remontem przepu-
stu rurowego 
dwa przepusty rurowe w ciągu • 
drogi Truskawiec – Plewnik,

Drogi,  mosty,  boiska…

przedstawicielki Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi. Poświęcenia obiektów doko-
nał proboszcz parafii Leźnica Wielka 
– ks. Tadeusz Zatorski.

Most na rzece Gnida (Zian) zlo-
kalizowany w miejscowościach Krze-
pocinek i Krzepocin Drugi na granicy 
dwóch gmin: Wartkowice i Łęczyca, 
który uległ całkowitemu zniszczeniu 
w trakcie powodzi w maju 2010 ro-
ku, został odbudowany przy udziale 
środków z budżetu państwa (ponad 
400 tys.) przeznaczonych na likwida-
cję skutków klęski żywiołowej. Pozo-
stałe wydatki (ok. 70 tys.) sfinanso-
wane zostały w równych częściach 
przez Gminę Wartkowice i Gminę 
Łęczyca.

Odbudowany most znajduje się 
w ciągu drogi gminnej Parądzice-Su-
cha-Krzepocinek, zbudowanej w bie-
żącym roku w ramach projektu pn. 
„Przebudowa układu komunikacyjne-
go gminy Wartkowice” współfinan-
sowanego w 75 % ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 

przepust rurowy w miejscowości • 
Biernacice.
Łączna wartość tych obiektów wy-

nosi 738 tys., część wydatków w kwo-
cie blisko 500 tys. została sfinansowa-
na ze środków budżetu państwa.

Inne zadania inwestycyjne zrea-
lizowane przez Gminę Wartkowice 
w 2011 roku:

Budowa drogi gminnej w miejsco-• 
wości Biernacice długości ponad 
2 km, zrealizowana w ramach Na-
rodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008-2011. 
Wartość inwestycji wynosi milion 
czterysta tysięcy złotych. Udział 
środków finansowych budże-
tu państwa to kwota ponad 700 
tys. zł. Pozyskano również dotację 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych w wysokości 457 tys. zł
Budowa kompleksu boisk sporto-• 
wych w Wartkowicach w ramach 
programu „Moje Boisko -Orlik 
2012”. Zakres inwestycji obejmu-
je: boisko piłkarskie o nawierzch-
ni z trawy syntetycznej, boisko 

wielofunkcyjne do koszykówki 
i piłki siatkowej o nawierzch-
ni poliuretanowej, budynek sa- 
nitarno-szatniowy, skocznię 
w dal, ogrodzenie i oświetlenie 
kompleksu. Dotacja z budżetu 
państwa przyznana na tę in-
westycję przez Ministra Sportu 
i Turystyki wynosi 500.000 zł, 
natomiast z budżetu Wojewódz-
twa Łódzkiego pozyskano ponad 
300 tys. złotych. Około 350 tys. 
wyłożyła na to zadanie gmina 
Wartkowice.
Przebudowa ogrodzenia wokół • 
parku w Starym Gostkowie w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój 
Wsi” objętego PROW 2007-2013. 
W ramach inwestycji ogrodzenie 
z płyt betonowych zasłaniające 
zabytkowy kompleks pałacowo- 
-parkowy zastąpiono ogrodze-
niem ażurowym. Od strony drogi 
wojewódzkiej wykonano ogro-
dzenie z elementów stalowych 
na odcinku 280mb, na pozosta-

łym odcinku zastosowano siatkę 
ogrodzeniową. Koszt inwestycji 
wyniósł prawie 140 tys. złotych, 
kwota dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej – około 84 
tys. złotych.

Ponadto realizowane jest zadanie 
wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Wartkowi-
ce” współfinansowane ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013. W 2011 roku wykonano 
ok. 6,8 km sieci kanalizacyjnej w miej-
scowościach Pełczyska, Wólka, Stary 
Gostków, Ner Kolonia, Ner, Ner Par-
cel i Zawada. Na realizację zadania 
w bieżącym roku poniesiono wydatki 
w kwocie 2 mln 845 tys. zł, z czego 
udział środków Unii Europejskiej wy-
nosi 1 mln 965 tys. złotych. Zakończe-
nie projektu unijnego przewidziano 
w 2012 roku.

Piotr Sikora
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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Łęczycy jako jednostka or-
ganizacyjna Gminy Łęczyca realizuje 
zadania gminy wynikające między 
innymi z ustaw: o pomocy społecznej, 
świadczeniach rodzinnych, o pomocy 
osobom uprawnionym do alimen-
tów, o ochronie zdrowia psychicz-
nego, o przeciwdziałaniu przemocy, 
a z dniem 1 stycznia 2012 roku roz-
pocznie realizację zadań wynikają-
cych z ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. Co roku 
systematycznie poszerza się zakres 
obowiązków nakładanych na samo-
rządy gminne, w tym ośrodki pomocy 
społecznej, co wiąże się z koniecz-
nością przeznaczania coraz więk-
szych środków finansowych przez 
gminy.

Z perspektywy kilkunastu lat 
obowiązywania ustawy o pomo-
cy społecznej można zauważyć, że 
jest to jeden z najczęściej noweli-
zowanych aktów prawnych. Pomoc 
społeczna jest instytucją polityki 
społecznej państwa mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w sta-
nie pokonać wykorzystując włas-
ne uprawnienia, zasoby i możliwo-
ści. Pojęcie to obejmuje nie tylko 
zaspokajanie niezbędnych potrzeb 
bytowych czy życiowych, ale także 
działania do przezwyciężenia trud-
nej sytuacji, w jakiej znajduje się 
osoba czy rodzina. Zgodnie z ww. 
ustawą o świadczenia pieniężne 
z pomocy społecznej (zasiłki celo-
we, okresowe, stałe) i świadczenia 
niepieniężne (składki na ubezpie-
czenia zdrowotne, pomoc rzeczo-
wą, schronienie, posiłek, niezbędne 
ubranie) mogą ubiegać się osoby 
i rodziny, których dochód nie prze-
kracza w przypadku osób samotnie 
gospodarujących kwoty 477,00 zł, 
w przypadku rodziny kwoty 351,00 
zł na osobę w rodzinie, przy jedno-
czesnym wystąpieniu co najmniej 
jednego z powodów wymienionych 
w art. 7 pkt 2-15 ustawy, tj. bezro-
bocia, niepełnosprawności, wielo-
dzietności, długotrwałej choroby itd. 
W ramach ustawy o pomocy społecz-
nej ośrodek wypłaca także wynagro-
dzenie należne opiekunowi z tytułu 
sprawowania opieki, przyznaje po-
moc w formie usług opiekuńczych 
dla osób, które z powodu wieku, cho-
roby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy innych osób, a są jej pozba-
wione, kieruje i ustala odpłatność za 
pobyt w domu pomocy społecznej 
osób, które wymagają całodobowej 
opieki, nie mogących samodzielnie 
funkcjonować w środowisku. 

Gmina Łęczyca bierze udział 
w rządowym wieloletnim programie 
„Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia”. Dożywianie uczniów w formie 
gorącego posiłku lub pełnego obiadu 
prowadzone jest we wszystkich szko-
łach na terenie Gminy Łęczyca oraz 
innych placówkach oświaty, do któ-
rych uczęszczają uczniowie z naszej 
gminy. Mieszkańcy Gminy Łęczyca 
korzystają z pomocy żywnościowej 
w ramach Programu „Dostarczanie 
żywności dla najuboższej ludności 
Unii Europejskiej”. Żywność wydaje 
PKPS Zarząd Rejonowy Ziemi Łęczy-
ckiej w Łęczycy, zadanie to zostało 
zlecone w drodze otwartego kon-
kursu przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie. Osoby do 
ww. pomocy kwalifikują pracownicy 
socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łęczycy.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łęczycy wzorem ubiegłych 
lat zorganizował uroczystą wigilię dla 
osób starszych i niepełnosprawnych 
samotnie zamieszkujących, z Gminy 
Łęczyca. Okres Świąt Bożego Naro-
dzenia to czas, gdy najbardziej od-
czuwa się niedostatek rodzinnego 
ciepła. Dlatego w sobotę 17 grudnia 
br., tradycyjnie już po raz siódmy od-
było się w Gimnazjum w Topoli Kró-
lewskiej wigilijne spotkanie. W uro-
czystej Wigilii uczestniczyło ponad 
100 mieszkańców gminy – osób star-
szych i niepełnosprawnych samotnie 
zamieszkujących. Na spotkanie za-
proszeni zostali księża proboszczo-
wie z parafii z terenu gminy, sołtysi, 
radni, dyrektorzy szkół, pracownicy 
Urzędu Gminy w Łęczycy i jednostek 
organizacyjnych gminy oraz inni go-
ście. W świąteczny nastrój uczestni-
ków spotkania wprowadzili ucznio-
wie Gimnazjum w Topoli Królewskiej 
przedstawieniem jasełkowym oraz 
orkiestra OSP w Pruszkach wyko-
naniem kolęd. Nie zabrakło opłatka 
i tradycyjnych wigilijnych potraw, po-
jawił się także Mikołaj z drobnymi 
upominkami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Łęczycy wypłaca uprawnionym 
mieszkańcom gminy świadczenia ro-
dzinne, pielęgnacyjne, realizuje także 
zadania wynikające z ustawy o po-
mocy osobom uprawnionym do ali-
mentów. Zgodnie z uregulowaniami 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
świadczenia rodzinne przysługują je-
żeli miesięczny dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekracza kwoty 504,00 
zł i kwoty 583,00 zł, jeżeli w rodzinie 
wychowuje się niepełnosprawne dzie-
cko. Niepodnoszenie od siedmiu lat 
kryterium dochodowego uprawnia-
jącego do świadczeń rodzinnych spo-
wodowało, że prawo do nich w tym 
czasie traci coraz więcej osób. W efek-
cie świadczenia dla rodziców zaczy-
nają się upodabniać do tych z pomocy 

społecznej, które przysługują osobom 
o najniższych dochodach. Tymczasem 
celem zasiłków rodzinnych, które są 
elementem polityki prorodzinnej po-
winno być wsparcie jak największej 
grupy rodzin. Kolejnym zadaniem rea-
lizowanym przez Ośrodek jest wypła-
ta świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego oraz prowadzenie postępowania 
wobec dłużników alimentacyjnych. 
Świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego przysługują osobom uprawnio-
nym (osoba uprawniona do alimentów 
od rodzica, jeżeli egzekucja okazała 
się bezskuteczna) do ukończenia 18 
roku życia lub 25 w przypadku kon-
tynuowania nauki, jeżeli dochód na 
osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł. 
Świadczenie z funduszu przysługuje 
w wysokości zasądzonych alimentów, 
jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. 
Prowadzenie postępowania wobec 
dłużników alimentacyjnych mające na 
celu poprawę skuteczności egzekucji 
polega między innymi na: przeprowa-
dzaniu wywiadów z dłużnikami, ak-
tywizacji dłużników do podejmowa-
nia pracy, występowaniu z wnioskiem 
o zatrzymanie prawa jazdy, o ściganie 
za przestępstwo określone w art. 209 
§ 1 kodeksu karnego, zgłaszaniu dłuż-
ników do krajowego rejestru dłuż-
ników, wystawianiu decyzji o zwro-
cie świadczeń wypłaconych osobom 
uprawnionym, upomnień i tytułów 
wykonawczych. 

Nowelizacja ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie, która 
weszła w życie 1 sierpnia 2010 roku 
nałożyła na samorządy gminne nowe 
zadania, między innymi: opracowa-
nie i realizację gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie oraz ochrony ofiar przemocy (w 
miejsce już istniejącego gminnego 
systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie) oraz tworzenie zespo-
łów interdyscyplinarnych. Wójt Gminy 
Łęczyca w lutym 2011 roku powo-
łał Zespół Interdyscyplinarny Gminy 

Łęczyca na rzecz przeciwdziałania 
przemocy. W skład Zespołu weszli: 
przedstawiciel jednostki organizacyj-
nej pomocy społecznej, GKRPA, Policji, 
Oświaty, Służby zdrowia i kurator są-
dowy. Obsługę organizacyjno – tech-
niczną Zespołu zgodnie z zapisami 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie zapewnia Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Łęczycy. 
Ponadto od lutego 2010 roku w GOPS 
w Łęczycy działa Punkt Konsultacyj-
ny. Dyżur w Punkcie pełni specjalista 
terapeuta do spraw uzależnień, który 
udziela porad i informacji w zakre-
sie przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy w rodzinie. Z pomocy te-
rapeuty można skorzystać w każdy 
drugi i czwarty czwartek miesiąca 
w godzinach od 800 do 1000.

Istotną zmianą wprowadzoną 
w bieżącym roku w pomocy społecz-
nej obciążającą finansowo samorządy 
jest zmiana zasad finansowania za-
siłków stałych i składek na ubezpie-
czenie zdrowotne opłacane za osoby 

Co nowego 
w pomocy społecznej

pobierające zasiłki stałe. W czerwcu 
tego roku samorządy w całym kraju 
otrzymały od wojewodów pisma in-
formujące, że rząd zmniejszył o 20 
proc. pulę środków na realizację ww. 
zadań. W świetle postanowień ustawy 
o finansach publicznych od stycznia 
2011 roku zasiłki stałe i składki na 
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające zasiłki stałe finan-
sowane są także ze środków własnych 
gminy, udział środków własnych nie 
może być mniejszy niż 20 proc.

Od 1 stycznia 2012 r. samorządy 
będą miały nowe obowiązki wynika-
jące z ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. W przy-
padku gmin dotyczą one m.in. zatrud-
niania asystentów rodziny i ponosze-
nia częściowych kosztów utrzymania 
dzieci w rodzinach zastępczych oraz 
placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych. Asystent rodziny ma być nie 
tylko wsparciem w przypadku prob-
lemów wychowawczych, lecz także 
działać na rzecz poprawy jakości ży-
cia. Wójt Gminy Łęczyca wyznaczył 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łęczycy na podmiot organizujący 
pracę z rodziną na terenie gminy Łę-
czyca, zgodnie z przepisami ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej.

Stale poszerzający się zakres za-
dań stawianych przed Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej zwiększa liczbę 
spraw i stopień trudności. Bezrobocie, 
towarzysząca mu bieda, przy jedno-
czesnej apatii wielu dotkniętych nią 
rodzin i postawie roszczeniowej, na-
rastające patologie życia rodzinnego, 
brak właściwej opieki nad dziećmi, 
przerzucanie wielu problemów, które 
mogłyby być rozwiązane w ramach 
pomocy rodzinnej, czy sąsiedzkiej do 
sfery rozwiązań instytucjonalnych, 
a także narastająca fala uzależnień, al-
koholizm i przestępczość to wyzwania 
stawiane przed ośrodkiem pomocy 
społecznej. Ośrodek Pomocy Społecz-
nej podejmuje działania w celu umoż-
liwienia osobom i rodzinom przezwy-
ciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie pokonać wy-
korzystując własne środki, możliwo-
ści i uprawnienia. Praca pracownika 
socjalnego jest zorientowana na za-
spokajanie niezbędnych potrzeb ży-
ciowych osób i rodzin poprzez udzie-
lanie pomocy finansowej w zakresie 
ustawowym i pracy socjalnej.

Anna Zarębska
kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej
w Łęczycy

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin INNA BAJ-
KA w Aleksandrowie Łódzkim realizuje zadanie publiczne z zakresu rehabilita-
cji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pt.: „Wspólnie znaczy lepiej 
– zadbajmy o siebie”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków PFRON 
będących do dyspozycji Województwa Łódzkiego. Całkowity koszt projektu 
wynosi 54.940,00 zł. Naszą ofertę zaadresowaliśmy do rodziców i nauczycieli 
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkich. 

Obie grupy beneficjentów biorą udział w cyklu szkoleń i warsztatów 
mających na celu podniesienie własnych kompetencji w zakresie udzielania 
opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez podejmowanie działań 
na rzecz własnego rozwoju i umiejętności oraz korzystania z zasobów środo-
wiska lokalnego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt 
„Wspólnie znaczy lepiej  

– zadbajmy o siebie”

Wigilia, zorganizowana przez GOPS w Gimnazjum w Topoli Królewskiej,  fot. Dorota Gatkowska-Roszuk
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Kapliczki stanowią nieodłączny 
element polskiego krajobrazu, można 
je spotkać na rozstajach dróg, przy nie-
których domach, na placach, rynkach, 
podwórkach miejskich, przy przepra-
wach rzecznych, gdzie niepodzielnie 
króluje święty Jan Nepomucen – ma-
jący chronić przed powodzią, suszą 
i utonięciem. Historia kapliczek nik-
nie w pomrokach dziejów. Stawiano 
je zwykle dla upamiętnienia jakiegoś 
niezwykłego wydarzenia istotnego dla 
miejscowej ludności: zażegnania epi-
demii, w podzięce za doznane łaski, 
uzdrowienia, szczęśliwego zakończenia 
wojny itp. Ich forma i rozmiary zależały 
od zasobności fundatorów i ich gustów. 
Bywają drewniane skrzynki z obrazem 
świętego lub rzeźbą, umieszczone na 
drzewie bądź słupie, albo bardziej roz-
budowane – drewniane lub murowane. 
Ostatnio coraz więcej kapliczek jest 
odnawianych przez mieszkańców we 
własnym zakresie.

W Leźnicy Małej kapliczek jest 
kilka, jedna z nich znajduje się przy 
budynku szkoły. Jej historia też jest 
interesująca. Z tego, co się zdołałam 
dowiedzieć, stała tu przed II wojną 
światową, ale w czasie okupacji Niem-
cy kazali ją rozebrać, co też wykona-
no. Krzyż z piaskowca został jednak 
przechowany i po ukończeniu wojny 
ponownie ją odtworzono. Z upływem 
czasu obiekt zaczął niszczeć, kamienie 
i cegły pod wpływem wilgoci wypadały 
z cokołu, co groziło zawaleniem i sta-
nowiło niebezpieczeństwo.

Mieszkańcy Leźnicy Małej spon-
tanicznie zorganizowali się, postano-
wili kapliczkę rozebrać i wybudować 
nową. W krótkim czasie z zebranych 
składek (zgromadzili ok. 5 tys. zł) za-
kupili materiały i przystąpili do pra-
cy. Oczywiście musieli na nią uzyskać 
stosowne zezwolenie ze Starostwa. 

11 listopada, w 93. rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
o godz. 11:30 w Wartkowicach odbyła 
się Msza Święta w intencji Ojczyzny, 
po której zostały złożone wiązanki 
pod pomnikiem w Starym Gostkowie 

Gmina Wartkowice oraz Wójt 
Piotr Kuropatwa otrzymali wyróż-
nienie „Inwestor na medal” w ramach 
prestiżowego konkursu: Budowni-
czy Polskiego Sportu, organizowane-
go przez Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej. Uroczysta gala, na której 
wręczano wyróżnienia odbyła się 
15 listopada 2011r. w Pałacu Lubo-
mirskich w Warszawie. Wyróżnienie 
przyznawane jest inwestorom za wy-
jątkowe zaangażowanie w budowę lub 
modernizację obiektów sportowych, 
aktywność i dużą odpowiedzialność 
w prawidłowym przebiegu procesu 

Inwestor na medal
inwestycyjnego obiektów sportowych 
i rekreacyjnych w Polsce. Jury konkur-
sowe w swoich ocenach bierze pod 
uwagę opinię współpracujących z nim 
niezależnych instytucji i ośrodków 
badawczych. 

Przypomnijmy, iż w roku bieżą-
cym do użytku została oddana hala 
sportowa w Wartkowicach. Zakoń-
czono również prace związane z bu-
dową kompleksu sportowego w ra-
mach programu ,,Moje boisko – ORLIK 
2012”.

Agnieszka Kiejnich

Kapliczka w Leźnicy Małej

Nowa kapliczka różni się od poprzed-
niej. Jest murowana z cegły klinkiero-
wej, w cokole wykonano niszę, w niej 
umieszczono figurkę Matki Boskiej. 
Na zwieńczeniu daszku znajduje się 
odnowiony krzyż z piaskowca, któ-
ry dodatkowo wzmocniono. Wokół 
kapliczki ułożono kostkę brukową 
i ogrodzono kutym płotkiem. War-
tość materiałów i robocizny to ok. 
10 tys. zł. Kapliczka prezentuje się 
okazale. Transport materiałów, prace 
murarsko – brukarskie, montażowe 
i porządkowe to wkład własny miesz-
kańców. Przy murowaniu wykazał się 

talentem p. Zbigniew Cerk, a przy pra-
cach spawalniczych p. Włodzimierz 
Kmiecik. Najważniejsze jest jednak 
to, że od pomysłu do realizacji minę-
ło niewiele czasu, prace przebiegły 
sprawnie, mimo że były wykonywane 
„po godzinach”. Również zbiórka pie-
niędzy na odbudowę przebiegła bez 
większych kłopotów, chociaż ostatnio 
nikomu łatwo nie jest. Wniosek nasu-
wa się sam – ludzie chętniej dają zło-
tówki tym, którzy wzbudzają zaufanie 
i gdy cel zbiórki jest uzasadniony.

Zofia Dziwisz

Koncert Niepodległości

oraz Wartkowicach. Następnie o godz. 
15:00 w Hali Sportowej przy Zespo-
le Szkół w Wartkowicach odbył się 
„Koncert Niepodległości” w wykona-
niu Orkiestry OSP w Poddębicach oraz 
młodzieży z Zespołu Szkół w Wartko-

wicach. Licznie zgromadzeni na trybu-
nach widzowie mogli wysłuchać m.in.: 
„Roty”, ,,Wojenko, wojenko” i innych 
pieśni patriotycznych.

Agnieszka Kiejnich

Gra pozorów  
i inne plansze

Na spotkanie, którego dodatko-
wym pretekstem były zbliżające się 
Mikołajki przyszły tłumnie dzieci 
w różnym wieku, niektóre ze swoimi 
rodzicami albo dziadkami. Impreza 
o tym charakterze zorganizowana zo-
stała przez FIT po raz pierwszy, ale 
biorąc pod uwagę zainteresowanie 
dzieci, na pewno nie ostatni. Przez 
kilka godzin, kilkadziesiąt dzieci roz-
grywało turnieje w parach, czwór-
kach, w kilku– albo kilkunastoosobo-
wych grupach. Zajęcia poprowadził 
zaproszony specjalista – pan Tomasz 
Kisiel. 

Zainteresowanie tą formą roz-
rywki pozwala wysnuć optymistycz-
ne wnioski, że dzieci wcale nie trudno 
odciągnąć od komputerów. W przy-
padku logicznych gier planszowych 
nie sposób przecenić ich walorów 
edukacyjnych. Zadania logiczne ćwi-
czą umiejętność strategicznego my-
ślenia, pamięć, biegłość rachunkową 
i wyobraźnię. 

Na odchodne dzieci otrzyma-
ły czekoladowe mikołaje i obietnicę 
kolejnych rozgrywek w niedługim 
czasie. 

Renata Nolbrzak

Pędzące żółwie, Tik... Tak... Bum!, Dobble, Skubane kurczaki, Qwirkle 
czy Blefuj (Gra pozorów o stworzeniach, których nikt nie lubi) to 
tylko niektóre z kilkudziesięciu gier, w które grały dzieci w sobotnie 
przedpołudnie, 3 grudnia, w sali Forum Inicjatyw Twórczych. 
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Tak nam minął 2011 rok...
Grudzień to czas na podsumowanie tego, czego udało nam się dokonać  
w okresie całego roku.  Poniżej przedstawiamy naj waż niej sze osiągnię-
cia Gminy Parzęczew w 2011 roku.

I kwartał

Punkty Przedszkolne dla dzieci 
Kontynuując wcześniejsze działania do dyspozycji najmłodszych mieszkańców gminy odda-

ne były dwa Punkty Przedszkolne w Parzęczew i Chociszewie. Dzieci codziennie uczestniczyły 
w wielu różnorodnych zajęciach sprzyjających ich rozwojowi, prowadzonych przez wykwalifi-
kowaną kadrę. Przy Punktach Przedszkolnych powstały bardzo dobrze wyposażone place zabaw 
(wartość obu projektów opiewa na kwotę ponad 891 tys. zł).

Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze
Dla uczniów Szkół Podstawowych realizowane były zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze  

w ramach projektów „Rozwińmy skrzydła” i „Wejdź na szczyt”. Wśród nich m.in. dodatkowe zaję-
cia z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, zajęcia z logopedą oraz zajęcia 
pedagogiczne w klasach I-III (wartość obu projektów to 169 120,00 zł)

Szkolenia dla urzędników
Pracownicy Urzędu Gminy w Parzęczewie korzystali z bezpłatnych szkoleń tematycznych 

realizowanych w ramach projektu dedykowanego dla kadry urzędniczej 10-ciu samorządów 
biorących udział w projekcie.

II kwartał

Przebudowa drogi Mikołajew – Nowa Jerozolima
Wybudowano nowy odcinek drogi asfaltowej biegnącej przez wsie Mikołajew i Nową Jero-

zolimę o łącznej długości ok. 2,7 km. i szerokości 4,5 m. W zakres wykonanych prac weszła pod-
budowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm oraz dwie warstwy nawierzchni bitumicznej  
o grubości 4 cm. Przebudowana droga jest istotnym elementem połączenia komunikacyjnego  
z drogami powiatowymi relacji Wytrzyszczki – Chociszew oraz Aleksandrów Łódzki – Nakielnica 
– Parzęczew (wartość inwestycji – 1 227 811,46 zł.). 

Dzień Dziecka
Tegoroczny dzień dziecka był zorganizowany wyjątkowo atrakcyjnie. Dzięki współpracy  

z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi wszystkie dzieci, podczas specjalnie zorga-
nizowanych konkursów miały możliwość zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa na drodze, 
a uczniowie Gimnazjum mieli szansę zdania egzaminu na kartę motorowerową.

Podpisanie umowy partnerskiej z gminą Żelechlinek
Podczas Miodobrania – sztandarowej imprezy plenerowej w gminie Żelechlinek, Wójtowie 

Ryszard Nowakowski oraz Bogdan Kaczmarek podpisali umowę o współpracy obu gmin. Part-
nerstwo będzie się opierało na współdziałaniu w zakresie kultury, oświaty, sportu i rekreacji 
oraz ochrony środowiska.
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Remont Strażnicy  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu

Dzięki środkom pozyskanym z programu Leader została wyremontowana Strażnica OSP  
w Opolu. W ramach inwestycji wykonano prace związane z wymianą okien, drzwi, docieplono 
budynek, wykonano ogrzewanie kominkowe oraz wyremontowano pomieszczenia wewnątrz 
budynku (wartość inwestycji ok. 210 tys. zł).

Rozbudowa świetlicy  
przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Śniatowej

Inwestycja w Śniatowej polegała na rozbiórce budynku gospodarczego i dobudowaniu w za-
mian pomieszczeń o łącznej powierzchni 233,74 m2. Wykonano także prace związane z przyłą-
czami wodno – kanalizacyjnymi, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplono budynek 
(wartość inwestycji – ok. 350 tys. zł).

Rok 2011 okazał się rokiem bardzo pracowitym. Udało nam się pozyskać środki finansowe 
z Funduszy Europejskich oraz z budżetu państwa na łączną kwotę ponad 5 600 000,00 zł, na-
tomiast wkład własny wyniósł ponad 1 300 000,00 zł. Należy wspomnieć, iż w roku 2011 po-
święcono także dużo pracy na przygotowanie kolejnych projektów przewidzianych do realizacji  
w 2012 roku, są to:

budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Orlik 2012”,• 
rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Orła,• 
przebudowa ulicy Lotników w Parzęczewie,• 
wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Parzęczew,• 
remont świetlicy wiejskiej przy OSP Orła.• 

Rok 2011 zaliczamy zatem do udanych i z optymizmem wchodzimy w 2012 rok!

Dziękujemy
Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi,  
Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, 

Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,  
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, Starostwu Powiatowemu w Zgierzu,  

Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi 
za wsparcie i pomoc przy realizacji wszystkich projektów. 

Nasze podziękowania kierujemy również  
w stronę wszystkich wykonawców, projektantów, sponsorów 

oraz mieszkańców Gminy Parzęczew 
za współpracę przy realizacji naszych wspólnych inwestycji.

III kwartał

Dni Parzęczewa
Podczas tej corocznej imprezy na mieszkańców zawsze czeka dużo atrakcji. W tym roku nie-

wątpliwie dużą atrakcją były występy zespołów folklorystycznych z Francji, Turcji i Serbii, dzięki 
którym mieszkańcy mieli możliwość poznania nieznanego i często egzotycznego folkloru innych 
narodów. Gwiazdą imprezy była łódzka grupa Samokhin Band, na czele z uznawanym za najwy-
bitniejszego obecnie trębacza rosyjskiego – Pavlem Samokhinem.

Dożynki
Jak co roku podczas święta plonów dziękowano za zebrane plony, dzielono upieczony  

z nich chleb, a członkinie Kół Gospodyń Wiejskich prezentowały ręcznie uplecione wieńce 
dożynkowe. Publiczność bawiła się również razem z kabaretem KOCIUBA, który rozśmieszał 
wszystkich do łez.

IV kwartał

Remont zalewu w Leźnicy Wielkiej
Inwestycja polegała na przebudowie urządzeń przelewowo – upustowych, odbudowie grobli 

oraz na odmuleniu górnej partii zbiornika. Odbiór techniczny inwestycji nastąpił w październi-
ku. Wykonanie powyższych prac w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy jakości wody  
w zbiorniku oraz do podniesienia walorów krajobrazowych i estetycznych tego obszaru. (wartość 
inwestycji – ponad 912 tys. zł).

Przebudowa drogi w Śniatowej
Wybudowano nowy odcinek drogi asfaltowej we wsi Śniatowa o długości blisko 1 km. i sze-

rokości 4,4 m. W zakres wykonanych prac weszła podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 
20 cm oraz dwie warstwy nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm. Droga została wybudowana 
dzięki funduszom pozyskanym ze środków budżetu państwa w ramach programu przebudowy 
dróg lokalnych, tzw. „Schetynówek” (wartość inwestycji – 456 tys. zł).

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
W ramach projektu dofinansowanego ze środków UE wybudowano w tym roku ponad 160 szt. 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozwolą one wielu mieszkańcom pozbyć się kosztownego 
problemu w postaci szamb, a rolnikom spełnić wymogi dostosowania gospodarstw rolnych do mini-
malnych wymagań związanych z dopłatami bezpośrednimi oraz płatnościami w ramach zrównowa-
żonego gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych (wartość inwestycji – 2 mln. 817 tys. zł).
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Łęczycki Oddział Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego organizuje wiele imprez adre-
sowanych do dzieci i młodzieży, ale 
największą popularnością cieszy się 
Rajd Mikołajkowy. W tym roku od-
był się po raz siódmy, ale przyjął no-
wa formułę – parady Mikołajów. Au-
ra nas w tym roku rozpieszcza, więc 
Mikołaj, który miał przybyć z Laponii 
w saniach, dotarł do nas, jak przystało 
na prawdziwego turystę, pieszo. Inni 
Mikołaje także przybyli do Łęczycy 
różnymi środkami lokomocji, jedni 
na motorach, inni rowerami, na rol-
kach, a najwięcej z nich, pieszo. Wśród 
nich byli starsi i ci najmłodsi – nieza-
wodne przedszkolaki w czerwonych 
strojach z fantazyjnie pomalowanymi 
twarzami machały ogromnymi czer-
wonymi pomponami, uśmiechając się 
do wszystkich. W imprezie uczestni-
czyli uczniowie ze szkół i przedszkoli 
zarówno z samej Łęczycy, jak z terenu 
gminy Łęczyca. Były m.in. dzieci z Bło-
nia, Siedlca, Leźnicy Małej, Wilczkowic 
czy Topoli Królewskiej. Były także re-
prezentacje szkół spoza gminy – z Da-
szyny, Piątku, Krośniewic, Dąbrowic, 
Witoni i Stemplewa.

Barwny korowód przemieszczał 
się ulicami miasta, grając na instru-
mentach, śpiewając zimowe piosen-
ki, dzwoniąc dzwoneczkami, trąbiąc 
donośnie i pozdrawiając mieszkań-
ców Łęczycy. W trakcie przemarszu 
uśmiechnięci Mikołaje rozdawali 
słodycze dzieciom, witali przechod-
niów i zapraszali do wspólnej za-
bawy. Czerwony korowód przema-
szerował przed budynkiem Urzędu 
Miasta Łęczyca, gdzie komisja, z Bur-
mistrzem Andrzejem Olszewskim na 
czele, oceniała pomysłowość strojów 
oraz układy taneczne każdej drużyny. 
Wybór okazał się niezwykle trudny, 
gdyż Mikołaje w towarzystwie pięk-
nych Śnieżynek, wykonywali fanta-
styczne piosenki z towarzyszeniem 
różnorodnych instrumentów mu-
zycznych oraz przepięknie tańczyli 
w rytm zimowej muzyki. Korowód 
był tak długi, że wstrzymano ruch 
na drogach, aby każdy „czerwony lu-
dek” mógł bezpiecznie dotrzeć na 
metę rajdu. Tutaj na płycie stadionu 
czekała cieplutka grochówka, słodka 
paczka od św. Mikołaja oraz wszyst-
kich ludzi dobrej woli, którzy ufun-
dowali prezenty dla dzieci.

Co jest przedmiotem  
pani pracy doktorskiej?

Przedmiotem mojej pracy doktor-
skiej jest rola i wpływ Europejskiej Po-
lityki Zatrudnienia na sytuację kobiet 
na terenach wiejskich w Polsce. Inte-
resuje mnie, jakie typy działań organi-
zuje się dla kobiet na wsi, jaka jest ich 
sytuacja i życie codzienne. 

Dlaczego wybrała pani ten temat?
To jest długa historia! Chciałam zro-

bić doktorat o Polsce. Poszukałam te-
matu związanego ze społeczeństwem, 
bo kwestie społeczne interesują mnie 
bardziej niż np. polityka, gospodarka 
lub stosunki międzynarodowe. Chcia-
łam także, żeby to był temat aktualny, 
współczesny, nie historyczny, bo już 
miałam na myśli pojechać do Polski 
i spotykać się z „prawdziwymi” ludźmi. 
Wybrałam sytuację kobiet, bo niestety 
jest jeszcze dużo do zrobienia dla nich 
(nie tylko w Polsce). Poza tym wydawa-
ło mi się, że sprawy kobiece są często 
tematem debat politycznych w tym kra-

ju. Zresztą, kilka lat temu Unia Europej-
ska wprowadziła zasadę ‘Gender Main-
streaming’, więc można powiedzieć, że 
kwestie dotyczące równości szans były 
nawet modnym tematem. W końcu, te-
mat ten miał być związany z fundusza-
mi strukturalnymi, które odgrywają 
ogromną rolę w rozwoju Polski. 

Skąd zainteresowanie  
naszym projektem?

Moje badania empiryczne polegają 
na wywiadach z instytucjami lub or-
ganizacjami, które realizują projekty 
unijne, szczególnie z EFS-u. Interesuje 
mnie, jak na poziomie regionalnym re-
alizowana jest polityka unijna na rzecz 
zatrudnienia. Badam różne rodzaje 
projektów szkoleń zawodowych na 
aktywizację lub integrację ludności 
bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo 
albo zagrożonej wykluczeniem spo-
łecznym. Z powodu przedmiotu mojej 
pracy, szukam projektów adresowa-
nych m.in do kobiet i do mieszkańców 
terenów wiejskich. Projekt Forum Ini-

Parada Mikołajów
Barwny korowód Mikołajów, grających  
na instrumentach, śpiewających piosenki, 
dzwoniących dzwoneczkami, maszerował 
w sobotę, 3 grudnia, ulicami Łęczycy. 

Na zakończenie Rajdu Prezes 
Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” 
w Łęczycy, Paweł Czarnecki, wręczył 
odznaki najaktywniejszym turystom 
2011 roku oraz ogłosił zwycięzców 
Rajdu. I miejsce zdobyła drużyna 
z Zespołu Szkól w Uniejowie, która 
zaprezentowała najbardziej orygi-
nalne stroje oraz układ choreogra-
ficzno-muzyczny. Śnieżynka z tej 
grupy przybywając do Grodu Boruty 
przywiozła turystom namiastkę zimy 

w termicznej lodówce. Była to woda 
z ciepłych uniejowskich źródeł za-
mieniona w kostki lodu przez Borutę, 
który się w gorącej wodzie skąpał. Na 
zwycięzców Parady Mikołajów czeka 
teraz wycieczka ufundowana przez 
organizatorów Rajdu.

Parada Mikołajów była wspania-
łą zabawą, która zintegrowała całą 
turystyczną brać. Nie zapomniano 
także o tych, którzy nie mogli w raj-
dzie uczestniczyć ze względu na 

stan zdrowia. Mikołaje odwiedzili 
także dzieci przebywające w łęczy-
ckim szpitalu, przekazując im pacz-
ki oraz życzenia szybkiego powrotu 
do zdrowia.

Organizatorzy imprezy mają na-
dzieję, iż to wydarzenie zostanie na 
długo w pamięci uczestników i ob-
serwatorów Parady.

Z turystycznym pozdrowieniem 
Renata Tratkiewicz

cjatyw Twórczych spełnił te kryteria. 
Dlatego chciałam spotkać się zarówno 
z organizatorami działań w ramach 
projektu, jak i beneficjentami.

Proszę w skrócie opowiedzieć 
jakie pani ma przemyślenia,  
do jakich dochodzi wniosków  
na obecnym etapie swoich badań? 

Jeszcze nie mogę tego powiedzieć. 
Oczywiście mam już swoje przemyśle-
nia po przeprowadzeniu badań, ale 
wszystko to muszę powiązać później 
z teorią nauk politycznych oraz wie-
dzą socjologiczną, bo taki będzie mój 
doktorat. Po polsku nie uda mi się tego 
wytłumaczyć.

Skąd zainteresowanie Polską? 
Czytałam w pani CV, że studiowała 
pani w Krakowie. Skąd ten wybór?

W 2004 r. studiowałam w Krako-
wie przez 6 miesięcy, to był pierwszy 
raz, kiedy byłam w Polsce. Wtedy stu-
diowałam we Francji w szkole wyższej 
handlowej. Mieliśmy możliwość spę-
dzić semestr zagranicą w ramach eu-
ropejskiego programu Erasmus. Wy-
brałam Polskę, bo od dawna chciałam 
pojechać do tego kraju. Moja babcia 
była Polką. Urodziła się w Dąbrów-
ce, koło Sieradza. Wyemigrowała do 
Francji, kiedy była bardzo młoda, po 
pierwszej wojnie światowej. Później 
wyszła za Francuza, i niestety nie na-
uczyła języka polskiego swoich có-
rek. Dlatego obecnie nikt nie mówi 
po polsku w mojej rodzinie i wtedy, 
czyli w 2004 r., nie mieliśmy nawet 
żadnego kontaktu z Polską. Ja chcia-

łam zobaczyć, jak Polska wygląda, bo 
wiedząc, że mam polskie korzenie, 
nie mogłam tego kraju z niczym ko-
jarzyć. Od mojego pobytu w Krako-
wie kilka razy wracałam do Polski 
na wakacje albo do pracy. Mieszka-
łam w Rzeszowie i w Szczecinie, gdzie 
prowadziłam podobne badania jak 
teraz. Kilka dni temu spotkałam się 
z moją daleką polską rodziną, która 
mieszka w Łodzi. 5 lat temu ją odnala-
złam i nawiązałam kontakt, i przez te  
5 lat pisaliśmy do siebie. 

Jak różni się codzienne życie 
w Polsce i we Francji  
– proszę wymienić najbardziej 
spektakularne różnice.

To jest bardzo dobre pytanie! Nie 
wiem czy istnieje spektakularna róż-
nica. Mogę powiedzieć, że teraz już nic 
nie dziwi mnie bardzo w Polsce. Może 
największą różnicą jest dla mnie spo-
sób jedzenia! Trudno mi się przyzwy-
czaić, przede wszystkim dlatego, że 
ludzie tutaj mają obiad o 15:00 np., 
albo po prostu kiedy mogą (czyli np. 
po pracy), podczas gdy u nas obiad 
jest w godzinach bardziej określonych, 
generalnie między 12:30-14:00. Często 
we Francji nie warto dzwonić do kogoś 
w firmie w tych godzinach, bo nikogo 
nie będzie w biurze. Ale jeśli zadzwo-
nimy o 16:00 ludzie jeszcze są w pracy, 
podczas gdy w Polsce już nie ma nikogo 
(przynajmniej w instytucjach).

Podoba mi się w Polsce, że sklepy 
są otwarte w niedzielę. U nas rzadko 
są, albo tylko rano. Muszę przyznać, 
że ciągle widzę różnicę w cenach, cho-

Porusza mnie język i historia Polski…
ciaż ceny w Polsce bardzo zmieniły się 
od 2004 r. Wtedy w Polsce było dla 
mnie naprawdę tanio. Teraz już nie 
mogę tego powiedzieć, choć np łatwiej 
jest kupić bilet na koncert lub do kina 
w Polsce niż w Paryżu.

A co mnie porusza? Język i historia 
Polski. Podoba mi się także otwartość 
Polaków i to że tak chętnie mi poma-
gają w moich badaniach.

Jakie są różnice w obchodzeniu 
świąt Bożego Narodzenia w Polsce 
i we Francji? 

W mojej polskiej rodzinie dowie-
działam się, jak wyglądają święta Bo-
żego Narodzenia w Polsce. Np, że na 
Wigilię macie 12 potraw bez mięsa i że 
w ciągu dnia nie powinno się niczego 
jeść. We Francji takiej tradycji nie ma. 
U nas nie ma określonej ilości potraw, 
ich liczba i rodzaj są inne w każdej ro-
dzinie. Najpopularniejszą potrawą na 
Boże Narodzenie we Francji jest indyk 
(często faszerowany) z kasztanami. 
Można go jeść albo w Wigilię 24 grud-
nia, albo na obiad 25 grudnia, tak jak na 
przykład w mojej rodzinie. Tradycyjne 
potrawy świąteczne podawane jako 
pierwsze danie to: foie gras (pasztet 
z wątroby z gęsi lub z kaczki), ostrygi, 
ślimaki lub pasztet rybny. Na deser jest 
zawsze bûche (dosłownie to znaczy 
„polano”!). To jest nasze tradycyjne cia-
sto na Boże Narodzenie: rolada z kre-
mem. Nie ma jedynego przepisu, każ-
da rodzina ma swój. Może być ‘bûche’ 
czekoladowa, kawowa, bakaliowa, lub 
nawet pomarańczowa, kasztanowa, 
kokosowa… Na Boże Narodzenie także 
jemy dużo czekoladek. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Renata Nolbrzak

Rozmowa z Amélie Bonnet – doktorantką Nauk 
Politycznych w Paryżu na Uniwersyte cie Paris II 
-Assas oraz w Instytucie Sciences Po Paris. 
Amélie zwróciła się do Forum Inicjatyw Twór-
czych z prośbą o rozmowę na temat realizacji 
projektu „Warsztaty rękodzieła artystycznego”. 
W rewanżu także odpowiedziała na kilka pytań.
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2 grudnia w Forum Inicjatyw Twór-
czych odbyły sie warsztaty ozdób bożo-
narodzeniowych, które poprowadziła 
Agata Włodarczyk. Pod jej kierunkiem, 
każda z uczestniczek zajęć wykonała 
i zabrała ze sobą do domu świąteczne-
go anioła z sizalu. Prócz tak wymiernej 
korzyści, warsztaty były także okazją 
do spotkania w miłej, przedświątecz-
nej, atmosferze.

Wytwarzanie wyrobów plasty-
ki zdobniczo-obrzędowej z sizalu 
staje się coraz modniejsze. Minęły 
czasy tradycyjnych świerkowych 
stroików i ozdabiania choinek łań-
cuchami z wycinanek (chociaż mo-
że warto byłoby dla najmłodszych 
przeprowadzić warsztaty plastyczne 

Świąteczne anioły z sizalu

z wycinankowych dekoracji, żeby nie 
poszły całkiem w niepamięć). Tym-
czasem zainteresowanie sizalowy-
mi ozdobami rośnie – materiał jest 
wdzięczny, a wykonane przedmioty 
efektowne i trwałe. 

Przy tej okazji warto przypomnieć 
co to jest sizal. Otóż jest to twarde i bar-
dzo wytrzymałe włókno otrzymywane 
ze specjalnego gatunku agawy – agawy 
sizalowej. Jest to roślina wieloletnia, 
wymagająca klimatu tropikalnego. 
Obecnie produkują ją głównie Brazy-
lia, Tanzania, Kenia i Chińska Republika 
Ludowa. Sizal stosowany jest do wyra-
biania lin, sznurów, plecionek, worków 
i wszelkiego rodzaju ozdób.

Renata Nolbrzak

Mimo,że wróżby kojarzą nam się 
z andrzejkami, dawniej wróżono także 
w sylwestrową noc. Tym bardziej, że 
kiedyś witano Nowy Rok nie na ba-
lach, a raczej w domu. Gromadzono 
się więc w salonach, by ten magiczny 
wieczór spędzić na wróżbach. Zbierały 
się rodziny, sąsiedzi, przyjaciele, aby 
wesoło, wśród zabaw i wróżb, zakoń-
czyć stary rok. 

Wróżenie rozpoczynało się od 
noszenia polan drzewa na opał; jeśli 
dziewczyna przyniosła parzystą ilość, 
to w nowym roku powinna wyjść za 
mąż. Znany był też zwyczaj wróżenia 
z rzucanego buta. Stojąc lub siedząc 
tyłem do drzwi, dziewczęta rzucały 
przez ramię but. Jeśli spadł noskiem 
do drzwi, panna w najbliższym roku 
miała wyjść za mąż. Było także mnie-
manie, że dziewica, która doczeka pół-
nocy, wpatrując się przy świetle dwóch 
świec w zwierciadło, ujrzy poza sobą 
postać przyszłego małżonka. Wszyst-
kie te wróżby przeniesiono później na 
andrzejki i katarzynki.

Z sylwestrową nocą związanych 
jest także wiele zwyczajów i przesą-
dów. Nocą ze starego na nowy rok go-
spodarze okręcali słomą drzewa w sa-
dzie, a potem jeden drugiego niósł do 
domu na plecach niczym ciężki wór 
– taki, jaki ma być na jesieni po zebra-
niu plonów.

W domu natomiast gospodynie 
rozrzucały po kątach główki czosnku 

i żelazne przedmioty, żelazo dawało 
bowiem moc przetrzymania wszyst-
kich nieszczęść, a czosnek chronił od 
uroków i zabezpieczał przed choroba-
mi. W pierwszym dniu roku szczegól-
ną uwagę zwracano na pogodę. Wiatr 
w tym dniu zapowiadał obfitość owo-
ców; dobre zbiory wróżył też szron 
pokrywający owocowe drzewa w sa-
dzie, a śnieg dobre rojenie pszczół. 
Dużo gwiazd na niebie wróżyło ob-
fitość jajek.

Ponieważ wierzono, że na przeło-
mie roku duchy wychodzą z grobów 
i odwiedzają swoje domy, stawiano im 
stołek, najlepiej wysłany czymś mięk-
kim, na środku izby, żeby odpoczęły. 
Rozpalano też ogień w piecu i między 
godziną 11 a 12 w nocy stawiano przy 
nim ławkę posypaną popiołem. Jeśli ra-
no na popiele znaleziono ślady, uważa-
no, że duch się wygrzał przy piecu.

Dziś sylwestrową noc, ostatnią 
w roku, tradycyjnie żegna się hucznie 
na balach i prywatkach. Potocznie mó-
wi się, że „jaki sylwester, taki cały rok”. 
Dziś także z sylwestrową nocą wiążą się 
różne przesądy. Jeden z nich mówi, że 
należy pozbyć się starych problemów, 
aby nie wchodzić z nimi w nowy rok. 
Jeśli chcemy się uwolnić od przykrych 
wspomnień, w sylwestrową noc warto 
spisać zmartwienia na czerwonym pa-
pierze, żeby później móc je spalić. Może 
to być również kosmyk włosów, bilecik 

Sylwestrowe 
zwyczaje i wróżby

albo list miłosny. Noworoczny płomień 
unicestwi podobno raz na zawsze pa-
miątki po niemiłych wspomnieniach. 
Wszelkie długi i pożyczki najlepiej ure-
gulować jeszcze przed sylwestrem, że-
by nie wchodzić w nowy rok z długami 
i w najbliższej przyszłości nie stać się 
ofiarami niesłownych dłużników. Żeby 
nie cierpieć na brak pieniędzy, 31 grud-
nia do portfela warto włożyć łuski z wi-
gilijnego karpia. Pewien przesąd mówi 
też, że warto w dzień przełomu wło-
żyć na siebie nową bieliznę, koniecznie 
z metką, a tego dnia szczególnie zadbać 
o piękny wygląd. Wróży to powodzenie 
u płci przeciwnej w następnych mie-
siącach. W ten dzień zdecydowanie 
nie wolno sprzątać, bo „wymiata się” 
szczęście z domu. Pomyślność przyno-
si nakręcenie zegarów tuż po północy. 

Kiedy zegar wybije północ, wówczas 
najstarsza osoba w rodzinie powinna 
szeroko otworzyć okno lub drzwi, by 
w ten sposób zaprosić do środka No-
wy Rok i życzliwe domowi duchy, a to 
co stare szybko opuści cztery ściany. 
Panny, które chcą dowiedzieć się, jakie 
będzie imię ich przyszłego wybranka, 
po północy powinny pilnie nasłuchi-
wać prowadzonych dookoła rozmów. 
Pierwsze męskie imię, które usłyszą, 
będzie prawdopodobnie imieniem 
przyszłego męża. Kolejny sposób na 
poznanie przyszłości to wróżba z bą-
belkami w kieliszku z szampanem. Du-
że bąbelki, chaotycznie poruszające się 
w kieliszku, zapowiadają rok przemian, 
wypadków i romansów. Eleganckie, 
drobne i unoszące się równymi łań-
cuszkami do góry, zwiastują zdrowie 

oraz pogodne dni w życiu rodzinnym. 
Jeśli łańcuszki krzyżują się, nie należy 
szastać pieniędzmi i przede wszystkim 
zadbać o zdrowie. Ponieważ w sylwe-
strową noc również gwiazdy zapowia-
dają przyszłość, warto zwrócić uwa-
gę, co dostrzeżemy na nocnym niebie. 
Jasne i piękne gwiazdy, a rankiem nad 
horyzontem promienne słońce na bez-
chmurnym niebie, wróżą bardzo po-
myślny rok. 

Milena Nolbrzak

Opracowano na podstawie:
    Barbara Ogrodowska 
                 – Święta polskie.  
                     Tradycja i obyczaj
    Aldona Plucińska  
 – Polskie świętowanie.  
    Adwent, Gody, Zapusty

11 i 12 grudnia przedstawiciele 
firmy juwi Energia Odnawialna 
Sp. z o.o., podczas dni otwartych 
informowali zainteresowanych 
mieszkańców Gminy Parzęczew 
o planowanej inwestycji budo-
wy parku wiatrowego na terenie 
gminy. W ciągu dwóch dni wiele 
osób pytało o szczegóły związane 
z budową oraz funkcjonowaniem 
parków wiatrowych, o wpływ na 
środowisko i na mieszkańców 
gminy. Firma udzielała także in-
formacji istotnych dla właścicieli 
gruntów, na których mają zostać 
wybudowane turbiny oraz o sa-
mej firmie – jej profilu, działal-
ności, osiągnięciach.

Frma juwi Energia Odnawialna 
Sp.z o.o. należy do holdingu juwi – 
jednego z wiodących światowych 
przedsiębiorstw w branży energe-
tyki odnawialnej. Od 1996 roku juwi 
projektuje, buduje, finansuje i zarzą-
dza elektrowniami wykorzystującymi 
odnawialne źródła energii. Członko-
wie zarządu i założyciele juwi, Mat-
thias Willenbacher i Fred Jung prze-
kształcili spółkę z firmy dwuosobowej 
w grupę przedsiębiorstw działających 
na całym świecie, zatrudniających 
ponad 1500 pracowników, generu-
jąc roczny obrót w wysokości około 
1 miliarda Euro.

Do dnia dzisiejszego juwi zainsta-
lowało około 500 elektrowni wiatro-
wych, produkujących łącznie około 
850 MW. Inne obszary działalności 
firmy obejmują dziedziny energetyki 

słonecznej, bioenergetyki, energetyki 
wodnej i termalnej, pojazdów napę-
dzanych silnikami elektrycznymi oraz 
konstrukcji budynków pasywnych.

Centrala juwi, która znajduje się 
w miejscowości Wörrstadt w Niem-
czech, współpracuje ze swoimi filiami 
w Stanach Zjednoczonych, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpa-
nii, Grecji, Republice Czeskiej, Pol-
sce, Bułgarii, RPA, Indiach, Chile i na 
Kostaryce. juwi otrzymało wiele na-
gród za wdrażanie idei energetyki 
odnawialnej. 

W 2009 roku otworzyliśmy biu-
ro w Polsce, ponieważ wierzymy 
w ogromny potencjał energii odna-
wialnej w naszym kraju. Poprzez re-
alizację projektów z zakresu energe-
tyki wiatrowej, pragniemy nie tylko 
wytwarzać energię przyjazną dla 
środowiska, ale także zapewnić bez-
pieczeństwo energetyczne dla przy-
szłych pokoleń. Nasz zespół pracuje 
intensywnie nad rozwojem i budową 
parków wiatrowych na terenie Polski. 
Jedną z planowanych inwestycji, jest 
realizacja budowy parku wiatrowego 
na terenie Gminy Parzęczew, dlate-
go też spotykamy się z mieszkańca-
mi, rozmawiamy i odpowiadamy na 
wszystkie pytania, ponieważ opinia 
lokalnej społeczności jest dla nas bar-
dzo istotna – mówi Joanna Cigorin, 

Manager ds. Public Relations i Ko-
munikacji z firmy juwi Energia Od-
nawialna Sp. z o.o.

Na terenie Gminy Parzęczew pla-
nowane jest postawienie ośmiu tur-
bin wiatrowych o mocy 3 MW każda. 
Zostaną one wyprodukowane specjal-
nie na potrzeby tego projektu. Będą 
najnowocześniejszymi, spełniający-
mi wszystkie rygorystyczne kryteria 
konstrukcjami tego typu na świecie. 

Przewidywany czas od momentu 
zabezpieczenia niezbędnych dla re-
alizacji projektu gruntów do chwili 
pełnego uruchomienia parku wiatro-
wego wynosi ok. 4 lat i jest podzielony 
na kolejne etapy realizacji projektu. 
Korzyści dla gminy Parzęczew z bu-
dowy turbin wiatrowych jest, co naj-
mniej kilka. Po pierwsze, co roku będą 
wpływać do budżetu gminy środki 
z podatku (średni podatek od jednej 
turbiny wiatrowej wynosi ok. 60 000 
zł rocznie). Po drugie budowa turbin 
oznacza dochody dla dzierżawców 
gruntów. Są jeszcze korzyści mniej 
wymierne, ale także ważne: ograni-
czenie emisji gazów oraz szkodliwych 
substancji, takich jak dwutlenek wę-
gla oraz uatrakcyjnienie terenu gminy 
i stworzenie dobrych warunków dla 
kolejnych inwestorów.

Renata Nolbrzak

Energia z wiatru



grudzień 201110

28 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Siedlcu odbyły się dwa spotkania 
z Robertem Karwatem, autorem ksią-
żek dla dzieci od lat 0 do 120 (jak sam 
dowcipnie określa) – opowiadań oby-
czajowych, romansów, tekstów filozo-
ficznych i satyrycznych oraz wierszy. 

Najważniejsze przesłanie twórczo-
ści Roberta Karwata to promowanie 
pozytywnych wartości i wiara w to, 
że kłopoty jakie przynosi życie moż-
na przezwyciężyć miłością, przyjaźnią 
i dobrem. Istotną rolę w jego utworach 
odgrywa również przyroda, dająca lu-
dziom piękno i poczucie wartości.

Autor opowiadał słuchaczom 
o swojej twórczości i czytał fragmen-

Każdy z nas lubi podróżować, po-
znawać nowe miejsca, spotykać się 
z innymi ludźmi. Zobaczyć, zachwycić 
się tym pięknem, pokochać to miejsce, 
to jeszcze nie wszystko. Opowiedzieć 
o tych wydarzeniach w taki sposób, 
aby inni chcieli tam być, poznać no-
we zakątki to już trudniejsze zada-
nie. Przed takim właśnie zadaniem 
stanęli uczestnicy konkursu kraso-
mówczego, który odbył się w Samo-
rządowej Szkole Podstawowej w To-
poli Królewskiej

Ogólnopolski Konkurs Kraso-
mówczy Dzieci i Młodzieży to im-
preza cykliczna organizowana przez 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze. Eliminacje powiato-
we zorganizował Oddział PTTK „Zie-
mi Łęczyckiej”. Celem tego konkursu 
jest przede wszystkim rozbudzanie 
zamiłowań krajoznawczych, zachę-
canie uczniów do poznawania włas-
nego regionu i jego historii, pogłębia-
nie wiedzy o Polsce i Polakach oraz 

Ksiądz kanonik podzielił się 
z uczestnikami spotkania swoimi wspo-
mnieniami o Ojcu Świętym Janie Paw-
le II, z którym miał okazję spotkać się 
ponad sto razy. 

Ksiądz Marian jest założycielem 
Duszpasterstwa Pielgrzymkowo-Tury-
stycznego imienia Jana Pawła II z sie-
dzibą w Dzierżawach. Corocznie orga-
nizuje piesze i rowerowe pielgrzymki 
w święte miejsca. Po raz pierwszy 
grupa w liczbie 108 osób wyruszyła 
w 1991r. na VI Światowy Dzień Mło-
dzieży. W zamiarze miała to być jed-
norazowa pielgrzymka. Po powrocie 
uczestnicy zapragnęli dalej pielgrzy-
mować. Z kolei pierwsza wyprawa ro-
werowa zorganizowana przez Dusz-
pasterstwo miała miejsce w 1997 r. Jej 
celem był Rzym – stolica chrześcijań-
stwa. W tym roku ksiądz Kilichowski 
zorganizował pielgrzymkę do Włoch 
z okazji beatyfikacji Jana Pawła II a na-
stępnie w dniu 91 urodzin Karola Woj-
tyły zabrał 93-osobową grupę na pąt-
niczy szlak po kraju śladami nowego 
błogosławionego. 

Uczniowie z dużym zainteresowa-
niem słuchali, jak ksiądz opowiadał 
o krajowych i zagranicznych spotka-
niach z Papieżem Polakiem. Wspomi-

nał Jego osobę, rozmowy, to jak bardzo 
przeżywał i był zdenerwowany, gdy 
uczestniczył w prywatnych audiencjach 
u Ojca Świętego. Ks. Marian miał nawet 
zaszczyt koncelebrowania mszy świętej 
wspólnie z Papieżem z okazji wynie-
sienia na ołtarze świętej Faustyny. Jan 
Paweł II jest księdzu Kilichowskiemu 
tym bardziej bliski, iż w dzień urodzin 
Papieża, 18 maja, proboszcz z Dzierżaw 
przyjął święcenia kapłańskie. Ponadto 
było to w roku 1978, czyli w rok wyboru 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Oprócz prelekcji na temat Papieża, 
ksiądz Marian pokazał wszystkim al-
bumy ze zdjęciami ze spotkań z Ojcem 
Świętym. Na pamiątkę spotkania poda-
rował każdemu obrazki z wizerunkiem 
Jana Pawła II, a biblioteka otrzymała 
kalendarz ze zdjęciem Papieża. Panie 
Bibliotekarki również przygotowały 
upominki dla wszystkich uczestni-
ków spotkania. Był to cukierek z bar-
dzo istotnym mottem: Zwróć uwagę na 
krzywdę innych, bo nigdy nie wiesz co się 
jutro wydarzy. Na zakończenie wszyscy 
wspólnie zaśpiewali ulubioną pieśń Pa-
pieża „Barkę” z dodatkową piątą zwrot-
ką, autorstwa księdza Mariana.

Spotkanie przebiegło w bardzo mi-
łej atmosferze. Młodzież miała wspa-

wdrażanie do pięknego i sugestyw-
nego mówienia. 

Każdy z uczestników konkursu 
przygotował wystąpienie trwające 
5 min., dotyczące m.in.: wspomnień 
z rajdów i wycieczek, łęczyckiej kuch-
ni regionalnej, legendy o powstaniu 
Witoni czy też diabła Boruty. Tematem 
godnym prezentacji okazało się także 
850-lecie konsekracji Archikolegia-
ty w Tumie oraz postać św. Faustyny 
Kowalskiej. 

Jury po wysłuchaniu 15 uczest-
ników wyłoniło następujących zwy - 
cięzców w kategorii szkół pod sta-
wowych:

1.  Jakub Kuś  
        – Szkoła Podstawowa w Witoni
2.  Natalia Drzewiecka  
         – Szkoła Podstawowa w Topoli  
            Królewskiej
3.  Julia Zawierucha  
         – Szkoła Podstawowa w Górze  
            św. Małgorzaty

Pięknie opowiedzieć Ojczyznę
W kategorii gimnazjów zwycię-

żyli:

1.   Wioletta Kulesza  
            – Gimnazjum w Nowym Gaju
2.  Piotr Mordzak  
            – Gimnazjum w Witoni
3.  Marcin Błaszczyk  
            – Gimnazjum w Nowym Gaju

W finałach wojewódzkich, które 
odbywały się w Łodzi, powiat łę-
czycki reprezentowały następują-
ce osoby: Jakub Kuś, Natalia Drze-
wiecka, Wioletta Kulesza oraz Piotr 
Mordzak. Wystąpienia naszych re-
prezentantów dotyczyły diabła 
Boruty, Światowych Dni Turystyki 
w Wieluniu, tradycji andrzejkowych 
oraz legendy o powstaniu Witoni. 
Najwyższą ocenę uzyskał Jakub Kuś 
plasując się na III miejscu w kate-
gorii szkół podstawowych. Wszy-

scy uczestnicy zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami i wzbogacili swo-
ją wiedzę o województwie łódzkim. 
Kolejny konkurs już za rok, warto 
więc dobrze się do niego przygoto-
wać, bo umiejętność poprawnego, 
jasnego i logicznego formułowania 
myśli jest bardzo ważna nie tylko 
w szkole, ale także w życiu każdego 
dorosłego człowieka.

Renata Tratkiewicz

Piętnastu krasomówców ze szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów stanęło do rywalizacji 
w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży 
zorganizowanych w Samorządowej Szkole 
Podstawowej w Topoli Królewskiej.

niałą okazję wspomnieć Jana Pawła II, 
a jednocześnie poznać osobę księdza 
Mariana, pełnego pasji i zaangażowa-
nia w swoją pracę. Jego turystyczne 
zainteresowania oraz umiejętności 
organizatorskie wzbudziły duże zain-
teresowanie wśród uczniów. Ciekawi 
miejsc, które zwiedził ksiądz, usłyszeli 
wspomnienia o pielgrzymkach m.in. 
do Rzymu, do San Giovanni Rotondo 
w południowych Włoszech, której ce-
lem było pokłonić się tam Ojcu Pio; 
do Betlejem w Ziemi Świętej, miejsca, 
gdzie 2000 lat temu narodził się Je-
zus Chrystus; na grób św. Jakuba w hi-
szpańskiej miejscowości Santiago de 
Compostela; do Wilna, gdzie powstał 
pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego. 
Miały miejsce również wyprawy do 
sanktuariów w Medjugorje w Bośni 
i Hercegowinie i w Fatimie w Portuga-
lii. Do kalendarza corocznych rowero-
wych pielgrzymek krajowych na stałe 
już wpisały się sanktuaria w Licheniu 
i Niepokalanowie. Jan Paweł II jest dla 
nas wzorem pielgrzymowania – nasze 
pielgrzymki to wielkie dziękczynienie za 
Wielkiego Pielgrzyma – mówił ksiądz 
Marian Kilichowski.

Joanna Jercha

Spotkanie z księdzem 
„Śladami Jana Pawła II” – pod takim hasłem zorganizowano w dniu  
7 października 2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach 
lekcję biblioteczną, którą poprowadził znany z zamiłowania do pielgrzy-
mo wania ks. Kanonik Marian Kilichowski – proboszcz Parafii Dzierżawy 
(Gm. Wartkowice). W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół 
w Parądzicach. 

Robert Karwat 
w Siedlcu

ty opowiadań. W spotkaniach wzię-
li udział uczniowie i nauczyciele ze 
szkół w: Siedlcu, Błoniu, Leźnicy Ma-
łej, Wilczkowicach i Topoli Królew-
skiej. Uczniowie zadawali pisarzowi 
wiele pytań związanych nie tyko z je-
go twórczością, ale i z życiem osobi-
stym. Na zakończenie były autografy 
i podziękowania. 

Organizatorem wizyty pisarza 
w szkole była pani Marzena Gme-
rek – kierownik Gminnej Biblioteki 
w Siedlcu. Jest to kolejna tego typu 
impreza mająca na celu szerzenie 
czytelnictwa. 

Zofia Dziwisz
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                       Zrosty

Tatusiu, czy to prawda, że jak ludzie umierają,
to zakopuje się ich w ziemi?

Córeczko, umarłych chowamy
w sobie.

Jesteśmy ich domem
o fundamentach tak głębokich,
jak sięga pamięć.

Zamieszkani, przypominamy się
sobie tylko wiadomym wzruszeniem
ramion, wskazującym
palcem,
zbyt ufnym spojrzeniem i słabością
do przymiotników.

To dlatego czasem czujesz się nieswojo,

ale nic bardziej Twojego,
bo nikt nie jest nikogo.

I dlatego w tej właśnie chwili,
kiedy po raz pierwszy w życiu pytasz o śmierć,
masz o sobie do powiedzenia
więcej
niż myślisz.

(16 czerwca 2011)

Autor urodził się w 1978 r. w Ło-
dzi. Jest absolwentem filologii pol-
skiej Uniwersytetu Łódzkiego. Wydał 
dotąd dwa zbiory wierszy: Niezobo-
wiązujący spacer po cmentarzu (Wy-
dawnictwo „Biblioteka”, Łódź 2002) 
oraz Łowienie spod lodu (Biblioteka 
„Frazy”, Rzeszów 2008). Publikował 
m.in. w „Akcencie”, „Czasie Kultury”, 
„Frazie”, „Kresach” i „Toposie”. Jest 
laureatem, prócz „Czarno na bia-
łym”, także kilku innych ogólnopol-
skich konkursów poetyckich. Jego 
wiersze tłumaczono na język an-
gielski i serbski. Zwycięski zestaw 
utworów obejmował wiersze: Zro-
sty, Wiersz w drodze i Muszla, które 
autor zaprezentował osobiście pod-
czas imprezy. 

Jurorzy przyznali także trzy III 
miejsca i 9 wyróżnień. Laureatami 
III miejsc i nagród pieniężnych w wy-
sokości 200 zł każda zostali: Hanna 
Dikta z Piekar Śląskich, która osobi-
ście odebrała nagrodę oraz Magda 
Wieteska i Janusz Radwański.

Wiersze nadesłane na konkurs 
oceniało jury w składzie: Maria Dusz-
ka – poetka, dziennikarka i bibliote-
karka z Sieradza, autorka kilku to-
mów poetyckich, tłumaczonych na 
wiele języków, Marek Czuku – poeta, 
łodzianin, także autor kilku cenio-
nych poetyckich książek oraz prze-
wodniczący jury – Konrad Tatarow-
ski. Dr Tatarowski jest filologiem, 
eseistą, publicystą i medioznawcą, 
w latach 1984 – 1994 był dziennika-
rzem rozgłośni Radio Wolna Europa. 
Jest także autorem książek: „Światło 

Puls literatury w Parzęczewie

w ciemności”, „Literatura i pisarze 
w programie rozgłośni polskiej Radio 
Wolna Europa” oraz wydanej w tym 
roku pozycji: „Aksjologia i polityka 
w pisarstwie i działalności Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego”.

Tegoroczny konkurs był elemen-
tem jednego z ważniejszych cyklicz-
nych przedsięwzięć literackich Łodzi 
i regionu: V Festiwalu Puls Literatu-
ry, organizowanego przez Śródmiej-
skie Forum Kultury – Dom Literatury 
w Łodzi oraz łódzki oddział Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich. W ramach 
festiwalu odbyło się szereg różnorod-
nych wydarzeń artystycznych: spot-
kań z pisarzami (m.in. Andrzejem 
Sapkowskim, Marcinem Świetlickim, 
Jackiem Podsiadło), konkursów li-
terackich, koncertów muzycznych, 
m.in.: Stanisława Soyki i Czesława 
Mozila. W Parzęczewie, prócz kon-

kursu poetyckiego, odbyły się w tym 
samym dniu: spotkanie dla dzieci 
z pisarką Kaliną Jerzykowską, Tur-
niej Jednego Wiersza, którego zwy-
cięzcą został Rafał Gawin z Łodzi oraz 
koncert zespołu Agnellus, łódzkiej 
grupy, wielokrotnie nagradzanej na 
ogólnopolskich festiwalach piosenki. 
Zespół czerpie inspiracje do swoich 
utworów właśnie z poezji, głównie 
współczesnej. W repertuarze grupy 
znajdują się wiersze m.in.: Juliana Tu-
wima, Bolesława Leśmiana, Mirona 
Białoszewskiego, Rafała Wojaczka, 
ale także Andrzeja Strąka – łódzkie-
go poety, prezesa łódzkiego oddziału 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, jed-
nocześnie dyrektora Domu Literatu-
ry w Łodzi – organizatora festiwalu 
Puls Literatury.

 Renata Nolbrzak

Robert Rutkowski z Łodzi został laureatem I miejsca siódmej edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Czarno na białym”, którego 
uroczyste rozstrzygnięcie miało miejsce 25 listopada w Forum Inicjatyw 
Twórczych. Wiersze Roberta Rutkowskiego wybrane zostały ze 193 
zestawów, jakie wpłynęły na konkurs. Zwycięzca otrzymał nagrodę 
pieniężną w wysokości 400 zł. 

Serdeczne podziękowania składam 
fundatorom nagród w konkursie i sponsorom imprezy:

Staroście Powiatu Zgierskiego 
   – Krzysztofowi Kozaneckiemu,
Wójtowi Gminy Parzęczew 
   – Ryszardowi Nowakowskiemu,
Prezesowi Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” 
   – Jolancie Pęgowskiej
Firmie JUWI i reprezentującej ją 
   – Joannie Błaszczyk.

Robert Rutkowski
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Kończący się rok sprzyja wszel-
kiego rodzaju przemyśleniom i podsu-
mowaniom, jaki był ten mijający czas, 
co się wydarzyło, co zmieniło, co się 
udało zrobić, gdzie odnieśliśmy sukces, 
a gdzie porażkę? Wyciągamy wnioski, 
robimy plany na nowy rok i wierzymy, 
że będzie lepszy. Oczywiście inny jest 
zakres takich rozważań w domu i ro-
dzinie, a inny w przedsiębiorstwach 
czy samorządach, ale łączy je wspólny 
mianownik – co się udało zrobić w mi-
nionym czasie.

Mijający rok dla mieszkańców 
gminy Łęczyca nie był chyba taki naj-
gorszy, oczywiście mógłby być lepszy, 
ale do wymarzonego ideału zawsze 
daleko. Dla przypomnienia i popra-
wy humoru mieszkańcom gminy po-
staram się przedstawić najważniejsze 
przedsięwzięcia gminne, które mają 
wpływ na poprawę warunków życia 
codziennego.

Zacznijmy od wody – w obydwu 
stacjach uzdatniania wody, tj. w Bron-
nie i w Piekaciu zostały zainstalowane 
agregaty prądotwórcze, dzięki czemu 
w przypadku awarii, przerw w dopły-
wie energii, nie będzie przerw w do-
stawie wody do odbiorców. Koszty za-
kupu i montażu agregatów to 213 tys. 
zł, przy czym 70% stanowi dofinan-
sowanie ze środków unijnych. Skoro 
o energii mowa, to od maja funkcjonuje 
zmodernizowane oświetlenie dróg na 
terenach zabudowanych, jest nie tylko 
widniej ale i bezpieczniej. 

Szkoły podstawowe i gimnazjum – 
jednostki podległe samorządowi gmin-
nemu są traktowane wyjątkowo trosk-
liwie, drobne remonty są wykonywane 
na bieżąco, najczęściej w okresie wa-
kacji odbywa się malowanie. W Szkole 
Podstawowej w Leźnicy Małej zmoder-
nizowano w tym roku sanitariaty za 
kwotę ok. 200 tys. zł. Wszystkie szkoły 
doskonale się prezentują zarówno we-
wnątrz jak i z zewnątrz. W maju przy 
Szkole Podstawowej w Błoniu został 
oddany do użytkowania piękny obiekt 
– Centrum Sportu. Jest to drugie tego 
typu miejsce w gminie Łęczyca. Wcześ-
niej powstałe Wiejskie Centrum Kul-
tury i Sportu w Wilczkowicach działa 
już trzeci rok. Obydwie placówki cieszą 
się powodzeniem wśród okolicznych 
mieszkańców. Z boiska w Błoniu od 29 

maja do 16 października skorzystało 
2030 osób, z bieżni – 251 a ze skoczni 
– 234 osoby. W Wilczkowicach, w któ-
rych obiekt czynny był od początku 
maja, z boiska skorzystało ponad tysiąc 
osób, a z placu zabaw – ponad trzysta. 
W powyższych danych nie uwzględnio-
no liczby uczniów, którzy w godzinach 
lekcyjnych korzystają z boisk. Stąd 
wniosek, że mieszkańcy chętnie ko-
rzystają z zajęć sportowych, a obydwie 
inwestycje były potrzebne.

Budynek po byłej szkole w Gawron-
kach, w którym znajdują się mieszkania 
komunalne został w tym roku podda-
ny gruntownemu remontowi i prze-
budowie. Zmieniono dach, ocieplono 
ściany budynku, wymieniono instalację 
elektryczną, rozprowadzono wodę do 
sześciu mieszkań. Wydzielono również 
świetlicę dla sołectw: Topola Szlache-
cka i Gawrony oraz jedno pomieszcze-
nie techniczne. Każdy lokal ma osobne 
wejście. Budynek stał się funkcjonalny, 
a jego wygląd zyskał na urodzie.

W tym roku trzydzieści gospo-
darstw skorzystało z dofinansowania 
do budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków, co wpłynie na popra-
wę stanu środowiska i obniży koszty 
utylizacji ścieków. 

W minionym roku kontynuowano 
także przebudowę dróg gminnych. 
Najdłuższa ze zmodernizowanych by-
ła droga Pilichy – Mikołajew o długoś-
ci prawie 4 km. Kolejne drogi, które 
otrzymały nawierzchnię asfaltową 
to: Zawada Górna – 1km, Gawrony– 
Oraczew – 1,6 km, Borek – Borów – 
2,2 km i Siedlec (Kolejowa) – 1,3 km. 
Inwestycje drogowe zrealizowano 
ze środków budżetu gminy, jedynie 
droga w Siedlcu (Kolejowa) została 
w 25% dofinansowana przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi. 

Szczególnie uroczyście mieszkań-
cy zorganizowali oddanie do użytku 
drogi Borów-Bronno. Była msza świę-
ta polowa, podziękowania dla Wójta, 
Rady Gminy, wykonawcy, którą było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
w Poddębicach. Strzelały korki szam-
pana, częstowano cukierkami zgro-
madzonych gości i przybyłych miesz-
kańców. Jak widać inwestycja została 
przyjęta z radością.

Wydaje się, że 2011 rok był udany 
pod względem wykonania zadań in-
westycyjnych w Gminie Łęczyca. 

Zofia Dziwisz

Znowu minął rok…
25 listopada 2011 roku, obcho-

dzony jest Światowy Dzień Plu-
szowego Misia. Najmilsza zabawka, 
najlepszy przyjaciel dzieci i niezastą-
piona przytulanka przy zasypianiu 
– pluszowy miś. Choć trudno w to 
uwierzyć, pierwszy miś maskotka 
powstał 109 lat temu i do dziś po-
zostaje jedną z najpopularniejszych 
dziecięcych zabawek na świecie. Mi-
mo coraz nowocześniejszych i co-
raz bardziej atrakcyjnych zabawek, 
moda na misie nie przemija, bo „czy 
to jutro, czy to dziś, wszystkim jest 
potrzebny Miś!”

Historia tej maskotki rozpoczęła 
się w 1902 r. kiedy to prezydent Sta-
nów Zjednoczonych, Theodore Roose-
velt, będąc na polowaniu sprzeciwił 
się zabiciu młodego niedźwiadka. 
Świadkiem tego wydarzenia był pe-
wien dziennikarz, który uwiecznił sy-
tuację na rysunku, wydrukowanym 
w gazecie. Właściciel sklepu z zabaw-
kami, przeczytał gazetę i wpadł na 
pomysł produkcji pluszowych mi-
siów, które sprzedają się świetnie 
do dzisiaj. Niedźwiadek stał się rów-
nież bohaterem wielu książek, filmów, 
dobranocek.

Dla dzieci z Punktu Przedszkol-
nego w Parzęczewie dzień 20 paź-
dziernika 2011r. okazał się jednym 
z najważniejszych dni w ich dotych-
czasowym życiu. Właśnie tego dnia 
zostali uroczyście pasowani na przed-
szkolaków.

Uroczystość rozpoczęła się od wy-
stępu, podczas którego dzieci, przygo-
towane przez nauczycielki, recytowa-
ły wierszyki oraz śpiewały piosenki. 
Następnie złożyły uroczystą przysię-
gę i tym samym zostały włączone do 
grona przedszkolaków. Wójt Gminy Ry-
szard Nowakowski dokonał uroczyste-
go pasowania „zaczarowanym ołów-
kiem”, a Panie przedszkolanki wręczały 

Jestem sobie 
przedszkolaczek!

swoim podopiecznym kolorowe dy-
plomy przygotowane specjalnie na tę 
uroczystość. Na koniec, w radosnej at-
mosferze dzieci wspólnie z rodzicami 
udały się na słodki poczęstunek.

Chwile te zapadną na długo w pa-
mięci zarówno dzieci jak i rodziców, 
a wszystko to odbyło się dzięki reali-
zacji projektu pt. „Wczesna edukacja 
drogą do sukcesu poprzez kontynua-
cję Punktu Przedszkolnego w Parzę-
czewie” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ra-
mach PO Kapitał Ludzki.

Sylwia Szymańska-Galon 

Światowy Dzień  
Pluszowego 
Misia

W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Wartkowicach z tej okazji zostały 
przygotowane „misiowe” wystawki: 
pluszaków i książek o misiach. Zorga-
nizowano także wizyty dwóch grup 
przedszkolnych z Publicznego Przed-
szkola w Wartkowicach oraz „zerówki” 
z Oddziału Przedszkolnego przy Zespo-
le Szkół w Wartkowicach. Bibliotekarka 
– Pani Marzenna Jałkiewicz przygoto-
wała dla dzieci „misiowe” zajęcia. Dzie-
ci wysłuchały czytanych przez biblio-
tekarkę opowiadań o niedźwiadkach, 
śpiewały piosenki, naśladowały też 
misie i zbierały wykałaczki w wielkiej 
rękawicy. Namalowanymi przez dzieci 
obrazkami misiów udekorowano wy-
stawkę w bibliotece. Dzieci zostały na 
zakończenie nagrodzone słodkościa-
mi. Spotkania były dla dzieci przede 
wszystkim zabawą, ale również i spo-
sobem na zachęcanie ich do odwiedzin 
biblioteki w przyszłości. Tym bardziej, 
że grupa 4-latków po raz pierwszy za-
witała w progi biblioteki. Dzieci zazna-
jomiły się z nowym miejscem, które 
wzbudziło ich ciekawość i wywołało 
wiele pozytywnych wrażeń.

Joanna Jercha
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W Szkole Podstawowej w Siedlcu 
po raz pierwszy obchodzono Święto 
Pluszowego Misia. Imprezę z tej okazji 
przygotowali dla dzieci nauczyciele: 
Monika Zachwieja, Aneta Kuczkowska, 
Ewa Dudek i Martyna Antczak. Dzieci 
z klas „0”– III zebrały się w szkole wie-
czorem, by uczestniczyć w „wieczo-
rynce”. Rodzice zadbali o poczęstunek: 
było ciasto w kształcie misia, misiowa 
wędlina i oczywiście miód. Dziecia-

„Pasowania nadszedł czas, bę-
dzie uczniem każdy z nas…”, tak 
Pierwszaki z Zespołu Szkół w Pa-
rądzicach zadeklarowały swoją 
przynależność do społeczności 
szkolnej. 

 Uroczystość odbyła się 18 paź-
dziernika 2011r. Był to wyjątkowy 
dzień dla małych bohaterów, ich wy-
chowawczyni pani Marioli Kacprzak 
oraz licznie przybyłych rodziców. 
Pierwszaki przedstawiły program 
artystyczny pt. „Pinokio”. Pomimo 
ogromnej tremy, ich pierwszy, pub-
liczny występ wypadł znakomicie. 
Dużą zasługą w tym zakresie była 
pomoc uczniów klasy IV, pod kierun-
kiem wychowawczyni pani Iwony 
Gieragi, którzy chętnie włączyli się 
w przygotowania.

Jestem 
Pierwszakiem

Na uroczystość przybyli zapro-
szeni goście: dzieci z Przedszkola 
w Leźnicy Wielkiej wraz z wycho-
wawczyniami, panie z Biblioteki 
Klubu Garnizonowego w Leźnicy 
Wielkiej, proboszcz parafii Leźni-
ca Wielka.

Po uroczystym ślubowaniu 
Pierwszaki otrzymały mnóstwo pre-
zentów od starszych kolegów, dzieci 
z Przedszkola oraz Banku Spółdziel-
czego w Wartkowicach.

Po apelu nowi uczniowie naszej 
szkoły, wraz z zaproszonymi goś-
ćmi, udali się na słodki poczęstu-
nek, przygotowany przez rodziców. 
Był to niezapomniany i szczególny 
dzień.

Iwona Gieraga
Aneta Dzienia

Pasowanie na przedszkolaka
26 października w Przedszkolu 

Publicznym w Wartkowicach odbyło 
się pasowanie na przedszkolaka. Pa-
sowanie najmłodszych stało się już 
tradycją w przedszkolu. To szczególnie 
ważne wydarzenie dla nowoprzyjętych 
dzieci. Jest to bowiem moment, w któ-
rym maluchy stają się pełnoprawnymi 
przedszkolakami. Co roku temu wyda-
rzeniu towarzyszy wspólna zabawa i 
wiele niespodzianek. W tym roku goś-
ciem ,,honorowym” była ,,Pani Jesień”, 
która w koszyku pełnym jesiennych li-
ści przyniosła zadania. Aby „dostać się” 
do grona „braci przedszkolnej” trzeba 
było wykazać się nie lada umiejętnoś-
ciami. Był to dla niektórych pierwszy 
tak ważny występ przed szerszą pub-
licznością. W zabawie uczestniczyli 
również rodzice dzieci. Egzamin wszy-
scy zdali na szóstkę.

Następnie najmłodsze przed-
szkolaki złożyły uroczyste ślubowa-
nie. Przyrzekały przychodzić każde-
go dnia z uśmiechem, zgodnie bawić 

się w przedszkolu, pomagać kolegom 
i być dzielnym przedszkolakiem. Po 
uroczystym ślubowaniu „zaczarowa-
nym ołówkiem” dokonano uroczy-
stego pasowania każdego dziecka na 
przedszkolaka. Na pamiątkę tego waż-
nego wydarzenia każdy przedszkolak 
otrzymał emblemat pasowania. Był to 
dzień niesamowitych wrażeń i nieza-
pomnianych chwil.

Następnego dnia ,,pasowanie na 
starszaków” i zajęcia otwarte dla ro-
dziców odbyły się w grupie 5- i 6- lat-
ków. Ta uroczystość była okazją do 
prezentacji umiejętności dzieci, a dla 
rodziców możliwością zaobserwo-
wania swojego dziecka w grupie ró-
wieśników. Ten dzień był także okazją, 
aby najstarsze przedszkolaki opowie-
działy, co najbardziej podoba im się 
w przedszkolu: 

jest bardzo kolorowo i wesoło, • 
a panie są fajne i miłe – Zuzia 
(lat 6)

można malować i rysować – • 
Szymon (lat 5)
jest dużo klocków do budowa-• 
nia i można przytulać się  
do smoka – Oliwer (lat 6)
jest czas na zabawy i uczymy • 
się po to, żeby nie być ,,gapami” 
w szkole – Kamila (lat 6)
są pyszne i zdrowe obiady i nie • 
będą nam się łamać kości  
– Damian (lat 6)
możemy się bawić z koleżanka-• 
mi i kolegami – Julka (lat 5).

Wszystkim przedszkolakom życzę 
dużo radości z chodzenia do przed-
szkola oraz poznawania nowych ko-
leżanek i kolegów. Życzę beztroskiej 
zabawy, a także radości płynącej z od-
krywania świata i uczenia się. Rodzi-
com zaś życzę radości z sukcesów 
i osiągnięć ich pociech.

Małgorzata Pastuszka

Święto misia 
w Siedlcu

ki uczestniczyły w konkursach wie-
dzowych, plastycznych, ruchowych. 
Najwięcej radości sprawiło jedzenie 
miodu bez użycia rąk! Rozstrzygnięto 
także konkurs plastyczny „Mój miś”.

Zabawa była wspaniała. Dzieciom 
podobała się impreza. Sam fakt spę-
dzenia wieczoru w szkole wywołał 
dużą radość i ogromne emocje.

Monika Zachwieja
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HOLANDIA 
W Holandii święta Bożego Na-

rodzenia zaczynają się o północy 24 
grudnia, ale nie obchodzi się Wigilii 
i nie zasiada do wigilijnej wieczerzy. 
Za to w nocy – starsi czekają aż do 
północy – je się specjalnie upieczony 
chleb, gorące ciastka z migdałami i pi-
je gorące kakao lub herbatę. 

ANGLIA
Głównym punktem bożonarodze-

niowego stołu w Anglii była niegdyś 

głowa dzika przybrana w laurowy wie-
niec. Dziś na wigilijnym angielskim 
stole pojawia się, tak jak u nas, karp, 
śledzie, tradycyjny indyk, mince pie – 
drożdżowe ciasto z farszem z mięsa, 
a ukoronowaniem tej świątecznej uczty 
jest tradycyjny Christmas pudding. 

BELGIA
W Belgii dość skromną kolację wi-

gilijną zjada się tuż przed pasterką. 
A na świątecznym stole, częściej no-
worocznym niż bożonarodzeniowym, 

króluje indyk. Deserem jest „polano” – 
ciasto nie pieczone tylko przygotowy-
wane z kruszonych biszkoptów i masy 
kawowej, oblewane kawowym lukrem 
i aromatyzowane rumem.

SZWECJA
Szwedzi zasiadają do wigilijnego 

stołu dokładnie o piętnastej. Na boga-
to zastawionym stole obok ryb poja-
wiają się szynki zapieczone w musz-
tardowym sosie, pasztety, galaretka 
z nóżek, żeberka na zimno, dziczyzna, 
faszerowana kaczka. Wśród ryb kró-
luje śledź w słodko – ostrej zalewie 
z koperkiem i cebulą, łosoś we wszyst-
kich postaciach.

HISZPANIA 
Hiszpańskie świąteczne smakoły-

ki to różnego rodzaju słodkie wyroby. 
Tradycji z czasów Maurów przypisuje 
się yemas – słodkie kuliste pralinki 
sporządzone z żółtek i cukru. Obok 
nich niezwykle popularne na Boże 
Narodzenie są tocino de cielo – praliny 
niebiańskie – w postaci małych kulek, 
i turrones przygotowywane z prażo-
nych migdałów, miodu i cukru.

DANIA
Wigilia w Danii rozpoczyna się 

popołudniowym nabożeństwem i za-

Sparafrazowane słowa popularnej 
piosenki trafnie oddają to co dzieje się 
raz w roku w październiku w szkole 
w Siedlcu. Już po raz szósty bibliote-
karki – Iwona Starzyńska (bibliote-
ka szkolna) i Marzena Gmerek (GBP 
w Siedlcu) zorganizowały imprezę 
czytelniczą, która trwała od zmroku 
21 do rana 22 października 2011r. Fa-
ni tego niezwykłego wydarzenia już 
od początku każdego roku szkolnego 
wiercą dziurę w brzuchu, wypytując 
bibliotekarki o termin „Nocy z baśnia-
mi”. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom czytelników, organizatorki robią 
„burzę mózgów” i ustalają tematykę 
imprezy, a następnie podczas wielogo-
dzinnej pracy opracowują zadania, za-
gadki, konkursy, zabawy itp. Powstaje 
scenariusz imprezy, który bywa mody-
fikowany w czasie jej trwania. 

W szóstej „Nocy z baśniami” 
uczestniczyło 23 czytelników, a wśród 
nich 5 najbardziej zagorzałych fanów, 
którzy są z nami od samego początku. 
W tym roku organizatorki postano-
wiły poeksperymentować z czarami, 
a jak czary to czarodzieje, wróżki, ma-
gowie etc.

Dzieci poprzebierane za postacie 
baśniowe rozpoczęły zabawę o godz. 
19. Wcześniej w jednej z sal rozłożyły 
koce, materace, śpiwory, by mogły się 
położyć, gdy stracą siły i zmorzy ich 
sen. Po podpisaniu kontraktu, uczest-
ników podzielono na grupy, które na-
dały sobie nazwy: Magicy, Bajkowicze, 
Ważniacy i Czarownice. Kandydaci 
na czarodziejów musieli skosztować 
magicznego eliksiru, który miał im 
zapewnić niezwykłą moc. Impreza 
czytelnicza nie może się odbyć bez 

Noc z baśniami
„Jest taki dzień tylko jeden raz do roku

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem

Dzień, piękny dzień, od bibliotek obu w darze”

czytania. W role lektorów wcielają 
się od lat: dyrektor szkoły – Marzena 
Kowalczyk oraz emerytowana polo-
nistka – Bogumiła Bartczak. Każda 
przeczytana baśń była inspiracją do 
zabaw umysłowych, plastycznych, 
muzycznych i ruchowych. Wszyscy 
uczestnicy wykonali czarodziejskie 
amulety, zaś grupy piękne plakaty. 

Była też nietypowa dyskoteka z „dziw-
nymi krokami”. Wymachy nóg były 
tak ekspresyjne, że kapcie fruwały 
nad głowami. Wiele emocji wzbudzi-
ły wyścigi na miotłach, które trudno 
było ujarzmić oraz turlanie piłki na 
czworakach. Piłki, niestety, nie uległy 
czarom i toczyły się tak, jak chciały. 
W dobry humor wprawiały uczest-

ników chóry „zwierzęce”, śpiewające 
znane melodie głosami psów, kotów, 
bocianów itp. Emocjonujące były też 
wyścigi na kartce papieru.

Miłośnicy książek mogli pobuszo-
wać w kąciku ksiązki, w którym zgro-
madzono najprzeróżniejsze baśnie au-
torów klasycznych i współczesnych.

Po wielogodzinnych harcach wy-
głodniali uczestnicy spałaszowali ko-
lację i udali się do „sypialni”. Tam po-
łożyli na swych legowiskach, by nieco 
odpocząć, a potem ruszyć do kolej-
nych „bojów” m. in. przygotowania 
przedstawień na podstawie książki 
W. Chotomskiej „Teatrzyk na jednej 
nodze”. Mimo później pory uczestnicy 
tryskali energią, dzięki której wywią-
zali się z otrzymanych zadań. Atrakcji 
podczas „Nocy z baśniami” nie brako-
wało, więc dzieci ani myślały o spaniu. 
Podobnie jak rok temu nikt nie padł 
w objęcia Morfeusza.

Na koniec bibliotekarki urządziły 
wystawkę prac plastycznych wyko-
nanych podczas imprezy, a niezmor-
dowani uczestnicy otrzymali paten-
ty nieustraszonych oraz słodycze 
ufundowane przez sklepik szkolny 
Gucio”.

Marzena Gmerek
Iwona Starzyńska

Kulinarne tradycje świąteczne na świecie
łkami i śliwkami albo ziemniakami 
z pieprzem, do tego ziemniaki, i goto-
waną w czerwonym winie czerwoną 
kapustę. Deser to najczęściej szarlotka 
lub placek z kruszonką albo galaretką 
z czerwonych porzeczek.

NORWEGIA 
W Wigilię po nabożeństwie rodzi-

ny zbierają się na wspólnej wieczerzy, 
której głównym daniem jest owsianka 
z migdałem. Ten, komu się trafi, otrzy-
muje prezent. Podaje się też żeberka 
ze świni i gotowane mięso owcze lub 
danie przygotowane z solonej i goto-
wanej ryby z boczkiem. 

Milena Nolbrzak 

Opracowano na podstawie:
    Hanna Szymanderska 
             – Polskie tradycje świąteczne, 
    Anna Hudyka 
             – Boże Narodzenie na świecie

WIGILIJNE ŚLEDZIE MARYNOWANE PO SZWEDZKU

Składniki:
4 duże wymoczone śledzie, 3 łyżki przecieru pomidorowego, po 2 łyżki 
przegotowanej wody, czerwonego octu winnego i cukru, 1 łyżka tarte-
go chrzanu, 2 -3 łyżki oleju

Dokładnie wymoczone śledzie osuszamy, usuwamy skórę i ości, kro-
imy na 4 – 5 cm kawałki. Dokładnie ucieramy cukier z wodą, octem, 
przecierem pomidorowym i startym chrzanem, stopniowo dodajemy 
olej. W szklanym słoju warstwami układamy śledzie, każdą warstwę 
skrapiając przygotowanym sosem. Przykrywamy, wstawiamy na 12 – 
24 godziny do lodówki, aby „dojrzały”.

CZERWONA KAPUSTA

Składniki: 
główka czerwonej kapusty (ok. 1 kg), 
szklanka czerwonego wytrawnego wina, 
pół szklanki wody, łyżka miodu, łyżka so-
ku z cytryny, 3 -4 goździki, niewielka ce-
bula, 2 łyżki rodzynek, 1 winne jabłko, 5 
– 6 suszonych śliwek, sól, 2 łyżki masła, 2 
łyżki posiekanych orzechów włoskich (ew. 
łyżka mąki)

Umytą kapustę drobno szatkujemy. Umyte rodzynki i śliwki zale-
wamy 2 -3 łyżkami wina, zostawiamy na kilka minut. W rondlu topimy 
masło, wrzucamy kapustę i chwilę smażymy, mieszając. Dodajemy sól, 
miód, skrapiamy sokiem z cytryny i wodą, dodajemy cebulę z wbitymi 
goździkami i chwilę dusimy. Wlewamy wino, mieszamy i gotujemy pod 
przykryciem na małym ogniu dalsze 15 -20 minut. Usuwamy cebu-
lę z goździkami, lekko odparowujemy (ew. zagęszczamy rozrobioną 
w 2 łyżkach wody mąką). Przed podaniem posypujemy posiekanymi 
orzechami.

raz po nim, około osiemnastej, jada 
się świąteczny obiad. Według starej 
tradycji pierwszym wigilijnym da-
niem jest ryż z cukrem i cynamonem, 
okraszony masłem i zalany ciemnym, 
bezalkoholowym piwem. Jako drugie 
danie na ogół podaje się ozdobioną 
duńską flagą gęś nadziewaną jab-

CHRISTMAS PUDDING (angielski pudding wigilijny)

Składniki:
150 g rodzynek zwykłych, 150 g rodzynek 
koryntek, 100 g migdałów, 100 g cukru 
(najlepiej brunatnego), 100 g kandyzo-
wanych wiśni, po 50 g smażonej w cuk-
rze skórki pomarańczowej i cytrynowej, 
sok i otarta skórka z 1 cytryny, sok z 1 
pomarańczy, pół szklanki mleka, 3 łyż-
ki koniaku, 3 jajka, po ćwierć łyżeczki 
mielonego cynamonu, goździków i ziela 

angielskiego, pół łyżeczki soli, 100 g mąki, 100 g wołowego łoju, 150 g 
przesianej tartej bułki, łyżka oleju do wysmarowania formy.

Rodzynki i koryntki myjemy, przelewamy wrzątkiem, osuszamy. 
Migdały sparzamy wrzątkiem, obieramy ze skórki, drobno siekamy, 
kandyzowaną skórkę i wiśnie kroimy. Łój wołowy drobniutko siekamy. 
Do miski wrzucamy migdały, łój, wiśnie, posiekaną skórkę i rodzynki, 
mieszamy, dodajemy mąkę, cukier, tartą bułkę, sól, mielone korzenie 
i otartą skórkę z cytryny i ponownie dokładnie mieszamy. Wlewamy 
sok z cytryny, pomarańczy i mieszamy. Jajka dokładnie roztrzepane 
z koniakiem wlewamy do miski razem z mlekiem i ucieramy ciasto, aż 
wszystkie składniki się połączą. Jeśli ciasto jest zbyt gęste, można dolać 
mleka. Dużą formę budyniową smarujemy olejem, wypełniamy ciastem 
do ¾ wysokości. Formę zamykamy, wstawiamy do garnka z gotującą 
wodą (woda musi sięgać do 2/3 wysokości formy) i gotujemy 4 godziny. 
Studzimy. Pudding wyjmujemy z formy, zawijamy w mocno nasączoną 
rumem lnianą ściereczkę, pakujemy w folię aluminiową i zostawiamy 
w lodówce na co najmniej 4 tygodnie. Przed podaniem ponownie wkła-
damy do formy i przez 1 – 1,5 godziny podgrzewamy w gotującej wo-
dzie. Przed podaniem polewamy 2 – 3 łyżkami podgrzanego koniaku, 
zapalmy. Płonący stawiamy na stole.
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Spartakiadę sportową Ludowych 
Zespołów Sportowych województwa 
łódzkiego zorganizowali 27 listopa-
da w Parzęczewie wspólnymi siła-
mi: krajowe i wojewódzkie zrzeszenia 
LZS, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Urząd Marszałkowski w Łodzi i Staro-
stwo Powiatowe w Zgierzu oraz gospo-
darze: Rada Gminna Zrzeszenia LZS 
w Parzęczewie, LKS Orzeł Parzęczew 
oraz Urząd Gminy w Parzęczewie

Głównym celem sportowego spot-
kania była popularyzacja sportu i re-
kreacji w środowisku wiejskim oraz 
podniesienie sprawności fizycznej 
i zdrowia poprzez upowszechnianie 
masowej kultury fizycznej. Spośród 
ponad 400 uczestników, w tym 30 
zawodników niepełnosprawnych, 
przybyłych na igrzyska wyłoniono 

Piłkarze „Orła” Parzęczew 
w ostatnich pięciu meczach rudny je-
siennej, zdobyli zaledwie jeden punkt 
ze słabą drużyną z Różycy. Zawodnicy, 
trenerzy i działacze będą mieli zatem 
sporo czasu na przemyślenia podczas 
przerwy zimowej. Czternaste miejsce 
w tabeli na półmetku rozgrywek ni-
kogo nie cieszy. Stać naszą drużynę 
na lepsze miejsce w tabeli, potencjał 
i możliwości są, oby zapału do pracy 
nie zabrakło podczas przygotowań 
do rundy rewanżowej. 

Wyniki ostatnich pięciu spotkań: 
KKS Koluszki – Orzeł Parzęczew 
2:1  bramkę dla naszego zespołu 
strzelił Artur Garbacz
Orzeł Parzęczew – MKS Kutno 1:2 
bramkę dla naszego zespołu strzelił 
Kamil Łuczak
LKS Różyca – Orzeł Parzęczew 
1:1 bramkę dla naszego zespołu 
strzelił Adrian Kujawa
Orzeł Parzęczew – WSEZiNS Kole-
jarz 1:3 bramkę dla naszego zespo-
łu strzelił Artur Garbacz
Górnik Łęczyca – Orzeł Parzę-
czew 6:0

Znacznie lepiej finiszowali na ko-
niec rundy jesiennej zawodnicy drugie-
go zespołu „Orła”. Na uwagę zasługuje 

Podsumowanie piłkarskiej jesieni

Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne 
LZS Województwa łódzkiego

         Nazwa Mecze Punkty Bramki

Tabela po rundzie jesiennej Łódzkiej Klasy Okręgowej

1 Górnik Łęczyca 15 34 34:16

2 MKS Kutno 15 33 37:22

3 MGLKS Uniejów/Ostrowsko 15 31 43:18

4 PTC Pabianice 15 30 33:22

5 KKS Koluszki 15 30 24:17

6 Victoria Rąbień 15 23 26:29

7 GLKS Dłutów 15 23 19:22

8 LKS Polonia Andrzejów 15 21 30:28

9 WSEZiNS Kolejarz Łódź 15 20 19:22

10 Sokół Aleksandrów 15 17 20:31

11 Stal Głowno 15 17 33:29

12 LKS Różyca 15 16 24:28

13 LKS Gałkówek 15 16 23:30

14 Orzeł Parzęczew 15 13 22:31

15 GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra 15 9 17:34

16 GKS Pogoń Rogów 15 8 14:39

Tabela Łódzkiej A klasy grupa III

1 LKS Ner Poddębice 11 25 40:15

2 GKS Bedlno 11 24 44:26

3 LKS Bzura Młogoszyn 11 24 47:26

4 MKS Exprom Krośniewianka 11 22 31:11

5 LKS Świnice Wareckie 11 18 39:32

6 LKS Victoria Grabów 11 17 27:26

7 LKS Cedrowice 11 16 22:28

8 Orzeł Parzęczew 11 13 25:26

9 GKS Byszew 11 12 20:47

10 GLKS Dąbrowianka Dąbrowice 11 8 17:36

11 LKS Sparta Leśmierz 11 7 21:32

12 LKS Magnat Sierpów 11 7 10:38

Tabela Łódzkiej B klasy grupa III

1 OKS Bzura Ozorków 11 33 78:7

2 LKS Ostrovia Ostrowy 11 28 76:11

3 LKS Kobra Leźnica 11 28 59:14

4 LKS Kanarki Małachowice 11 22 65:33

5 LKS Zryw Śliwniki 11 19 32:28

6 LUKS Olimpia Oporów 11 15 33:26

7 Sparta Dobrzelin 11 13 21:64

8 Kotan Ozorków 11 12 22:42

9 LKS Orzeł Wróblew 11 10 21:46

10 Santos Czerchów 11 6 20:43

11 LKS Solca wielka 11 5 23:62

12 LKS Skromnica 11 3 19:93

Tabela Łódzkiej B klasy grupa I

1 MKS Mianów 9 24 30:8

2 LKS Sazan Pęczniew 9 17 13:14

3 LKS Dąbrówka 9 16 30:17

4 UKS Hetman Łódź 9 15 13:10

5 Victoria Łódź 9 15 20:11

6 GKS Pisia Zygry 9 11 21:24

7 KS Has Wartkowice 9 10 14:22

8 GLKS Dłutów 9 10 20:23

9 Ner Łódzki 9 4 16:29

10 MKS 2000 Tuszyn 9 3 11:30

Będzie ORLIK w Parzęczewie!
Boisko piłkarskie i boisko wielo-

funkcyjne do piłki siatkowej i koszy-
kówki, do tego oświetlenie pozwa-
lające korzystać z obiektu nawet po 
zmroku. Tak wygląda plan kompleksu 
sportowego, który ma powstać przy 
Gimnazjum w Parzęczewie w ramach 
rządowego programu boisk sporto-
wych „Moje boisko – ORLIK 2012” 

W listopadzie złożyliśmy wniosek 
do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
o dofinansowanie budowy „ORLIKA”. 
Szacunkowy koszt budowy wynosi ok. 
1 033 000 zł, z czego 500 tys. to środki 
pochodzące z budżetu państwa, 330 
tys. z budżetu województwa, nato-
miast gmina Parzęczew ma zaplano-
wane na realizację tej inwestycji 200 
tysięcy złotych. 

Zgodnie z założeniami zostanie 
zbudowane boisko piłkarskie o wy-
miarach 30 m x 62 m z nawierzch-
nią z trawy syntetycznej oraz boisko 
wielofunkcyjne do koszykówki i piłki 
siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m 
z nawierzchnią poliuretanową. 

Dzięki realizacji tego zadania 
wzbogacimy się o dodatkowe miejsce, 
gdzie będzie można aktywnie spędzać 
czas z korzyścią dla zdrowia, a także 
miejsce gdzie dzieci i młodzież szkol-
na będą mogły bezpiecznie uprawiać 
ulubione sporty pod okiem trenera.

Jeżeli te zamierzenia zostaną zrea-
lizowane to od przyszłego roku szkol-
nego będziemy mogli korzystać z no-
woczesnego sportowego obiektu.

Marta Gmerek

zwycięstwo z drużyną z Bedlna, która 
po spadku do niższej klasy rozgrywko-
wej marzy o powrocie do okręgówki.

Wyniki trzech ostatnich spotkań:
LKS Świnice Warckie  
– Orzeł Parzęczew 2:3
Orzeł Parzęczew  
– GKS Bedlno 7:5
Orzeł Parzęczew  
– GKS Byszew 9:0
Drużyna z Wartkowic występu-

jąca w Łódzkiej B klasie, zakończyła 
rozgrywki ligowe na siódmym miejscu. 
W ostatnich meczach rundy jesiennej 
udało się jej wygrać tylko jedno spotka-
nie z ostatnim w tabeli Tuszynem.

Pozostałe wyniki: 
KS Has Wartkowice  
– MKS 2000 Tuszyn 3:2
Victoria Łódź  
– KS Has Wartkowice 4:1
LKS Sazan Pęczniew  
– KS Has Wartkowice 1:0
KS Has Wartkowice  
– MKS Mianów 2:4
 Występujące w Łódzkiej B kla-

sie rozgrywkowej w grupie III dru-
żyny LKS Zrywu Śliwniki oraz LKS 
Kobry Leźnica Wielka rozgrywki 
zakończyły odpowiednio na piątym 
i trzecim miejscu. Imponujące wy-

grane zanotowali piłkarze z Leźnicy 
wysoko wygrywając swoje mecze. Sło-
wa pochwały należą się też drużynie 
ze Śliwnik, która uległa w ostatnich 
meczach tylko liderowi rozgrywek 
Bzurze Ozorków. 

Ostatnie wyniki tych drużyn w tej 
klasie rozgrywkowej kształtowały się 
następująco:

LKS Kobra Leźnica  
– LKS Orzeł Wróblew 10:0
LKS Zryw Śliwniki  
– OKS Bzura Ozorków 1:4
Santos Czerchów  
– LKS Zryw Śliwniki 1: 2
Kotan Ozorków  
– LKS Kobra Leźnica 1:6
LKS Kobra Leźnica  
– LKS Skromnica 13:0
LKS Zryw Śliwniki  
– LKS Orzeł Wróblew 4:2
Kotan Ozorków 
– LKS Zryw Śliwniki 2:3
LKS Kobra Leźnica 
– LKS Solca Wielka 12:3
LKS Kobra Leźnica  
– LKS Kanarki Małachowice 3:1
LKS Zryw Śliwniki  
– LKS Skromnica 8:3

Sławomir Michalak

najlepsze reprezentacje wojewódz-
twa łódzkiego. Rywalizacja toczyła się 
w następujących dyscyplinach:

szachy i warcaby,• 
tenis stołowy,• 
biegi przełajowe,• 
podnoszenie odważnika 17,5 kg,• 
przeciąganie liny,• 
rzut lotką do tarczy,• 
wielobój sprawnościowy (rzut pił-• 
ką do kosza – 5 rzutów, rzut pił-
ką lekarską 2 kg. do tyłu, slalom 
sprawnościowy,
zawody dla niepełnosprawnych.• 

W klasyfikacji generalnej Gmina 
Parzęczew na 18 startujących gmin 
zajęła szóste miejsce. Zwyciężyła Gmi-
na Zelów, drugie miejsca zajęły Gmina 
Wola Krzysztoporska ex aequo z Gmi-

ną Bełchatów. Medale zwycięzcom 
w poszczególnych konkurencjach wrę-
czali: Marek Mazur – Przewodniczący 
Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS, 
Przewodniczący Sejmiku Samorzą-
dowego, Ryszard Nowakowski – Wójt 
Gminy Parzęczew, Adam Świniuch – 
Sekretarz Powiatu Zgierskiego i Ka-
zimierz Kurtasiński – Przewodniczą-
cy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
LZS, Prezes klubu LKS „Orzeł” Parzę-
czew. Organizatorzy dziękują za po-
moc w organizacji Halowych Igrzysk 
Województwa Łódzkiego sponsorom: 
firmie +H2O Andrzeja Pawelca oraz 
właścicielom firmy „Kryszpol”: Bog-
danowi, Sławomirowi i Mirosławowi 
Krysztofiakom.

Sławomir Michalak
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Sylwestrowe refleksje
Upływ czasu to jeden z najpoważ-
niej szych, i niestety nie do 
rozwiązania, problemów ludzkości. 
Żeby jak zwykle odnieść się 
do literatury, ośmielam się 
zaryzykować, że większość wielkich 
dzieł literackich dotyka problemu 
przemijania, z wybitnym  
„W poszukiwaniu straconego 
czasu” Marcela Prousta, na czele. 
Warta przytoczenia jest zwięzła 
(w przeciwieństwie do 7-tomowej 
przywoływanej powieści) myśl 
pisarza: Właśnie z młodzieńców, 
którzy przeżyli sporo lat, życie 
robi starców. Nie tylko oczywiście 
pisarze i poeci ubolewają nad 
tym, że czas mija. Jest to ogólnie 
przyjęty powód do narzekań. 
Jedynym odstępstwem od tej 
prawidłowości jest… Sylwester. 
To jedyny dzień (a właściwie noc) 
w roku, kiedy na całym świecie 
(prawie) rozprzestrzenia się, co 
jest dla mnie wciąż niezrozumiałe, 
wszechogarniająca radość, że 
właśnie minął kolejny rok. Na co 
dzień świadomość przemijania 
nie prowadzi do tak radosnych 
uniesień. Strach przed starością 
i kult młodości utrwala się coraz 
bardziej w dzisiejszym świecie. 
Starość, czy traktujemy ją jako 
zjawisko biologiczne, demograficzne 
czy też kulturowe, jest czymś 
wstydliwym. Oczywiście, jeśli 
mówimy o starości w odniesieniu 
do ludzi. Bo starymi nazywa się 
też przecież różne stany, rzeczy, 
zjawiska. I najczęściej to, co bywa 
w tym kontekście określane mianem 
starego, wyraża ocenę pozytywną. 
Coś na przykład jest „stare jak świat”, 
to znaczy tak utrwalone w jakiejś 
tradycji, że niepodważalne, cenne, 
czasem nawet piękne. Wielką estymą 
w polskim społeczeństwie cieszą 
się stare pałace, zamki, stare miasta, 
ryneczki czy ulice. Również stare 
księgi: biblia, kroniki, pamiętniki, 
listy bywają szanowane, czasem 
czczone. Tylko starzy ludzie rzadko 
są tak traktowani. Niektórzy, jeśli 
nie lekceważąco, to przynajmniej 
z pobłażliwością i protekcjonizmem 
odnoszą się do starych ludzi, 
wyłącznie dlatego, że sami są młodzi. 
A przecież, jak pisał wybitny filozof, 
Leszek Kołakowski, młodość nie jest 
żadną zasługą, ani nawet pomyślnym 
przypadkiem. Młodzież, jak radzi 
filozof, powinna zapamiętać te 
rewelację, że z tych, co młodzi już nie 
są, większość była kiedyś młoda…

Z drugiej strony irytuje fałszywa 
szlachetność wobec ludzi starszych, 
na co zwraca uwagę antropolog 
kultury – Anna Zadrożyńska 
w książce: „Po co nam kultura? 
Targowisko różności”: Innym 
rodzajem wypełnienia emerytom 
i staruszkom pustego czasu są 
inicjatywy społecznej dobroczynności. 
Towarzyskie spotkania w klubach 
„złotej jesieni”, potańcówki 
w domach spokojnej starości, wczasy 
w miejskich ogródkach działkowych 
sprawiają zapewne wiele radości 
ich uczestnikom, choćby na chwilę 
pozwalają zapomnieć o samotności. 
W tych relacjach „trzeciego wieku” 
jednak rzadko kiedy biorą udział 
ludzie w pełni sił czy młodzież, 
chociaż staruszkom właśnie ich 
najbardziej brakuje. Dopiero taka 
integracja tworzyłaby sytuację 
normalności. A tak, wyodrębnieni ze 
społeczeństwa, tworzą staruszkowie 
jakąś nienaturalną enklawę, 
margines bez znaczenia dla reszty. 

Po takich gorzkich refleksjach trudno 
się otrząsnąć. Na ratunek przychodzi 
na szczęście Andrzej Poniedzielski, 
który na stronie chlip-hop.bloog.pl 
z właściwą sobie dowcipną, poetycką 
ironią pisze: Ja swoje sprawy 
z Czasem mam nie poukładane. 
Trochę to moja wina. Ale też uważam, 
że ktoś dłubie, majstruje przy Czasie. 
I to ktoś nie specjalnie wykształcony 
w tym kierunku. Pół biedy, jeśli 
próbujemy sobie w tak żartobliwy, 
choć nie pozbawiony smutku, 
sposób oswoić problem upływu 
czasu. Gorzej, gdy z wiekiem coraz 
bardziej oddajemy się przekonaniu, 
że całemu złu tego świata winni 
są butni, aroganccy młodzi, a my 
sami staliśmy się ofiarą jakiegoś 
spisku, który chce nas odsunąć od 
właściwego, pełnego nurtu życia. 
Ale oczywiście łatwiej dywagować, 
niż mierzyć się w rzeczywistości 
z problemem starzenia. Ciekawie 
opowiada o swoich doświadczeniach 
francuski prozaik, Andre Gide na 
łamach swoich „Dzienników”: Mu-
szę podejmować wielki wysiłek, by 
przekonać samego siebie, że jestem 
w wieku tych ludzi, którzy wydawali 
mi się tacy starzy, kiedy byłem młody. 
Pisarz miał wtedy 60 lat. Kiedy miał 
80, napisał: Ważne jest, żebym nie 
spotykał się ze swoim odbiciem. Ach! 
Te wąskie szparki oczu, zapadnięte po -
licz ki, zgasłe spojrzenie. Jestem prze-
rażający i to okropnie mnie dręczy.

I nie ma tu co przytaczać wytartych 
sloganów o „starzeniu się 
z godnością”, chociaż coś w tym 
pewnie jest. Nasz błąd polega na 
tym, że pielęgnując swój żal za 
tak zwaną „utraconą młodością” 
kreujemy ją jako niezwykle 
pożądany stan. Nawet Poniedzielski 
z nostalgią konstatuje: Tamta, nasza 
młoda doba miała też 24 godziny.  
Ale! Co to były za godziny! To dopiero 
były godziny! A teraz? Co to za 
godzina? Toż to, toto mija, nim się 
zacznie. A i skąd mamy wiedzieć, czy 
tamte 24 godziny to te same  
24 godziny, co dziś. 
Tymczasem do sedna sprawy 
dotarł, moim zdaniem, 
przywoływany wcześniej Leszek 
Kołakowski w tekście „O młodości” 
zamieszczonym w książce: „Mini 
wykłady o maxi sprawach”:  
Zważmy, że niemal każdy (tak się 
zdaje) skrycie czy jawnie żałuje, 
gdy młodość minęła, że jej „nie 
wykorzystał”. Ale cóż to znaczy? 
Jeden może myśli, że mógł korzystać 
z urozmaiconych bogactw seksu; 
inny może przeciwnie, seksu miał 
dużo, ale mógł przecież uczyć się, 
studiować, być mądrym, co zanie-
dbał, albo walczyć o to lub owo, 
o co wcale nie walczył, choć potem 
często próbuje żałośnie się chwalić 
(polska specjalność). To, co możliwe 
w młodości, tego na ogół nie można  
mieć w pełnych rozmiarach i wszyst-
kich formach. Dlatego niemal wszyscy 
są ofiarami złudzenia, że „utracili 
młodość”, która przecież mogła być 
o tyle lepsza. Nie, nie mogła. 

Renata Nolbrzak

Marcin Mastalerz

              List do Prezesa
 Szanowny Prezesie, piszę do Pana, bo z firmą jest coraz gorzej,
a ja po 40 latach okresu próbnego nadal nie wiem, czy mam
szanse
na etat. Nie szkolono mnie, co robić w obliczu zagrożenia wybuchem
bomby demograficznej i megabitowej, ryzyka zatrucia
języka,
dekompresji kultury oraz wyssania resztek ducha z litery.
Owszem, znam wskazówki zawarte w 10-punktowym
okólniku
autorstwa dyrektora Mojżesza i stosuję się do nich,
czytałem też nasz 4-tomowy stylebook, ale nie wiem,
czy wszystkie procedury wciąż są aktualne.
Cóż, pewnie za mało interesuję się pracą działu PR
i marketingu. Gdy szefem był Pan Karol, wpadałem tam
czasem
(ta impreza integracyjna z kremówkami była bardzo fajna
i żal mi, że Pana Karola przeniesiono do centrali).
Domyślam się, że zasadniczy profil naszej działalności
nie uległ zmianie, choć dane o zasobach ludzkich
sprawiają, że wątpię w to czasem.
Ja się nie żalę, chciałbym tylko znać naszą sytuację
rynkową,
perspektywy branży, stan konta. Zapewniam też, że nie
wierzę
w pogłoski rozsiewane przez departament badań i rozwoju,
jakoby Pana, Panie Prezesie, nie było. Każdy bywa zmęczony,
ale jeśli odbiera Pan właśnie zaległy urlop, czas wracać.

W Tkaczewskiej Górze, na tere-
nie gospodarstwa agroturystycznego 
Państwa Synowców (nagrodzonego 
w tym roku „Złotą Gruszą”) zagospo-
darowano w ramach Małego Projek-
tu teren przy jednym ze stawów. Na 
przedsięwzięcie składa się między 
innymi wybudowanie pomostu i za-
instalowanie na nim mebli przezna-
czonych do wypoczynku. Turystom 
będzie również udostępniona łódka. 
Do tak przygotowanego i wyposażo-
nego miejsca wypoczynkowego jest 
swobodny dostęp bezpośrednio z po-
bliskich dróg i szlaków.

Na terenie Synowcówki, także 
w ramach realizowanego projektu, od-

Jeszcze piękniej w Synowcówce
były się zajęcia edukacyjne, podczas 
których uczestniczące w nich dzieci 
miały możliwość zapoznania się z „na-
ukowymi” sposobami pracy biologa 
oraz ze znaczeniem zbiorników wod-
nych i rzek dla ekologii regionu. 

Pełna nazwa zrealizowanego 
pro jektu brzmi: Stworzenie punktu 
wypoczynkowego dla osób uprawia-
jących w okolicy turystykę pieszą, ro-
werową i konną. Aranżacja przestrzeni 
nad stawem, i w 75% finansowana 
jest ze środków europejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

Renata Nolbrzak


