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          29 maja w gimnazjum w Topoli 
Królewskiej odbyła się   wielka gala 
z okazji   dwudziestej     rocznicy            
reaktywowania samorządu terytorial-
nego w Polsce  i osiemnastej rocznicy 
funkcjonowania gminy wiejskiej 
Łęczyca. 
         W uroczystości udział 
wzięli byli i obecni  radni, sołtysi,                   
dyrektorzy szkół, przedstawiciele 
ochotniczych straży pożarnych, 
przedsiębiorcy,    przedstawiciele 
instytucji współpracujących i inne 
osoby, których działalność ma wpływ 
na funkcjonowanie i rozwój gminy. 
Wśród zaproszonych gości, którzy 
przybyli na uroczystość znaleźli się 
m.in.  Henryk Antosiak, pochodzący 
z Topoli Szlacheckiej - były wice-
minister rolnictwa i gospodarki 
żywnościowej, Tadeusz Woźniak - 
poseł VI kadencji Sejmu RP, Marta 
Kajszczarek z  Kuratorium Oświaty 
w Łodzi, Wiesław Łukomski z 

WFOŚ i GW w Łodzi, Wojciech 
Zdziarski - starosta łęczycki, wój-
-towie z zaprzyjaźnionych gmin, 
burmistrz Łęczycy, księża z Siedlca, 
Topoli Królewskiej i Błonia z ks. dzie-
kanem Sławomirem Sobierajskim oraz 
o.  Salwatorem Bartosikiem. 
     Wójt Gminy - Andrzej Wdowiak  
przypomniał zebranym  dokonania 
i zmiany jakie zaszły w gminie  
w ciągu ostatnich lat, a było ich wiele 
zwłaszcza w oświacie i infrastruk-
turze. Młodzież gimnazjalna z Topoli 
Królewskiej zaprezentowała program                 
Centrum Edukacji Obywatelskiej „20 
lat wspólnie” a następnie wykonała 
część artystyczną. Zostały wręczone 
medale    pamiątkowe     wykonane         
z racji   XX- lecia Samorządu                      
i XVIII lat Gminy Łęczyca.
      Uroczystość uświetniły grą orkie- 
-stry strażackie z Błonia i Siedlca.
                                                                                                       

                                     Zofia Dziwisz 

Uroczystości w Łęczycy

                  8   marca    1990 r.    Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 
ustawę  o  samorządzie  terytorialnym. 
Wybrane 27 maja 1990 r. w demo- 
-kratycznych      wyborach       władze 
lokalne otrzymały kompetencje              
i środki do realizacji podstawowych 
zadań publicznych i samodzielnego 
decydowania o sposobie zaspokajania 
potrzeb mieszkańców.  20 rocznica 
tych wydarzeń  obchodzona była 
uroczyście w wielu gminach w  Polsce. 
Także na naszym terenie uczczono tę 
rocznicę.   W   gminach    Łęczyca 
i Parzęczew odbyły sie uroczyste 
spotkania, Gmina Wartkowice 
z tej właśnie okazji  przygotowała 
pamiątkowe medale oraz 

podziękowania dla wszystkich rad-
nych i sołtysów obecnej i minionych 
kadencji oraz dla wszystkich osób 
współpracujących z samorządem 
gminy. Wart zaznaczenia jest fakt, że 
przez cały 20-letni okres funkcjono-
wania samorządu, funkcję Wójta 
Gminy Wartkowice pełni Piotr 
Kuropatwa.
Redakcja Do Rzeczy składa wszystkim 
byłym i obecnym Samorządowcom  
z gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew 
i Wartkowice życzenia owocnej 
i przynoszącej satysfakcję pracy 
na rzecz rozwoju swoich „małych 
Ojczyzn”. 

Renata Nolbrzak

8 marca 1990 r. - Parlament uchwalił ustawę o samorządzie 
gminnym oraz ordynację wyborczą do rad gmin. 
27 maja 1990 r. - Pierwsze wybory do rad gmin. Frekwencja 
wyborcza wyniosła 42,27 proc. 
kwiecień 1993 r. - Polska ratyfikowała Europejską Kartę 
Samorządu Terytorialnego. To zasady i postanowienia ogólne 
dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, do których 
zobowiązane są państwa członkowskie Rady Europy.
czerwiec 1993 r. - Po raz pierwszy zaprezentowano rządowe 
propozycje nowego podziału terytorialnego kraju. Według 
propozycji liczbę województw zmniejszono, wprowadzono też 
powiaty. 
1 stycznia 1994 r. - Uruchomiono program pilotażowy (po- 
wiatowy), czyli dobrowolne przejmowanie dodatkowych zadań 
przez samorządy największych polskich miast. Na udział w nim 
zdecydowało się 44 spośród 46 wytypowanych miast. Program 
miał między innymi przećwiczyć sprawność samorządów przed 
ewentualnym wprowadzeniem samorządowych powiatów. 
11 października 1998 r. - Odbyły się wybory samorządowe, już 
według nowych zasad, uwzględniających ustawy składające się 
na tzw. reformę samorządową. Stworzona została trójstopniowa 
struktura, składająca się z: 
- samorządowych województw (reforma zmniejszyła ilość  woje-
wództw z 49 do 16), 
- powiatów (pośredni szczebel samorządowy, który przejął część 
kompetencji województw), 
- gmin.
1 stycznia 1999 r. - Wszedł w życie zasadniczy trójstopniowy 
podział terytorialny państwa.
czerwiec 2000 r. - Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem 
Samorządu Terytorialnego (upamiętniając pierwsze wybory 
samorządowe z 1990 r.).
20 czerwca 2002 r. - Parlament przyjął ustawę o bezpośrednim 
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 
5 marca 2010 r. - Sejm przyjął uchwałę z okazji 20. rocznicy 
odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

 W Parzęczewie uroczystość 
z okazji 20. rocznicy uchwalenia 
ustawy o samorządzie terytorial-
nym zorganizowano w dniu 28 maja. 
Wójt Ryszard Nowakowski oraz
Przewodniczący Rady Gminy 
Władysław Krawczyk wystosował 
zaproszenia do wójtów, 
przewodniczących rad i samych ra- 
-dnych ze wszystkich 5 kadencji mi- 
nionego dwudziestolecia. Zaproszenie 
przyjęła większość radnych, którzy w 
miłej atmosferze obchodzili wspólne 
święto. Uroczystość rozpoczęła 
się  wystąpieniem Wójta Gminy, 
przywitaniem gości oraz symboliczną 
lampką szampana i „urodzinowym” 
tortem.
             Następnie Wójt Nowakowski 
przedstawił prezentację multime- 
dialną, dotyczącą ważniejszych 

wydarzeń w gminie na przestrzeni 
minionych 20 lat. Przedstawienie 
w prezentacji tak długiego okresu 
było nie lada wyzwaniem. Na etapie 
przygotowań okazało się, że jest tak 
wiele wydarzeń wartych wspom-
nienia, że pierwsza wersja prezen-
tacji obejmowała kilkaset slajdów.  
Ponieważ jednak obejrzenie jej 
zajęłoby kilka godzin, trzeba było 
zrezygnować z części obrazów. 
Wszyscy z zainteresowaniem i skupie- 
-niem oglądali stare zdjęcia i wspomi-
nali wydarzenia sprzed kilkunastu czy 
kilku lat. W prezentacji znalazły się 
między innymi informacje i zdjęcia 
dotyczące budowy dróg, wodociągów, 
oczyszczalni ścieków, ośrodka 
zdrowia, hali sportowej  oraz Centrum 
Odnowy Wsi, które jest wizytówką 
gminy (tam właśnie odbywała się 

20 Lat samorządów
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
w 20. rocznicę odrodzenia samorządu 
terytorialnego w Polsce wyraża 
głęboki szacunek i uznanie wszy-
stkim, którzy przed laty doprowadzili 
do stworzenia podstaw demokracji 
lokalnej.
Wyrazy szczególnej wdzięczności 
kierujemy do radnych, wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast 
I kadencji, a także do tych wszy- 
stkich ich następców, którzy swoim 
zaangażowaniem doprowadzili do 
tego, że dziś małe ojczyzny są stabilną 
podstawą demokratycznej 
Rzeczypospolitej Polskiej.

MARSZAŁEK SEJMU
/ - / Bronisław Komorowski”

Święto gminy w Parzęczewie
uroczystość).  Z nowszych slajdów 
nie zabrakło oczywiście tematów 
związanych z  projektami   realizo-
wanymi w gminie z funduszy europej-
skich. Środki pozyskuje się zarówno 
na inwestycje, jak i  na tzw. miękkie 
projekty, dotyczące głównie działań  
kulturalnych. 
Kolejnym elementem uroczystości 
był występ kapeli Parzęczewiacy 
z zespołami śpiewaczymi 
z Parzęczewa i Kowalewic. Występ 
zaczął się piosenką, której tekst 
powstał specjalnie na okoliczność tej 
uroczystości. Po występie zespołów 
śpiewaczych podano obiad, przy 
którym goście wspominali mi- 
-nione 20 lat i zapewne snuli plany na 
przyszłość...

                         Renata Nolbrzak

Świece z urodzinowego tortu zdmuchują: Wójt Gminy Ryszard Nowakowski oraz 
wszyscy przewodniczący Rady Gminy minionych 20 lat: Kazimierz Kurtasiński, 
Mirosław Gajewski oraz pełniący obecnie tę funkcję Władysław Krawczyk

Wójt Gminy Andrzej Wdowiak 
oraz Sekretarz Gminy Agnieszka 
Borowska wręczają pamiątkowe 
medale
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Zła aura sprawiła, że  tegoroczna im-
preza z okazji Dzień Dziecka odbyła 
się w budynku Szkoły Podstawowej 
w Parzęczewie, a nie jak wcześniej 
planowano nad zalewem. Mimo 
wszystko atrakcji nie zabrakło. Forum 
Inicjatyw Twórczych przy wsparciu  
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
zorganizowało  zabawy ruchowo – 
taneczne,  konkursy z nagrodami  i 
malowanie twarzy, które wzbudziło 
największe chyba zainteresowanie 
dzieci. Kolejka do stoiska, gdzie 
malowane były dziecięce buzie 
nie zmniejszała się przez cały czas 

Marta Kubis – Mikołajczyk:  Jak 
rozpoczęła się Twoja przygoda z 
muzyką?
Dominika Sroczyńska: Będąc w 
drugiej klasie szkoły podstawowej 
zaczęłam uczęszczać na lekcje gry 

na keybordzie do pana Krzysztofa 
Kozińskiego, nauczyciela muzyki w 
Zespole Szkół w Wartkowicach. Dwa 
lata później zaczęłam już na poważnie 
myśleć o muzyce. Po rozmowie z 
rodzicami postanowiłam zapisać się 
do szkoły muzycznej. Czekał mnie 
trudny wybór, gdyż występowała 
różnorodność instrumentów muzy-
cznych, począwszy od dętych, po 
gitarę, a skończywszy na fortepianie. 
Marta Kubis – Mikołajczyk: Dlaczego 
wzięłaś udział w konkursie wiedzy 
o Chopinie? 
Dominika Sroczyńska: Do udziału 
w konkursie zainspirowała mnie już 
sama postać polskiego kompozytora i 
pianisty. Myślę, że miało to związek 
z tym, że tak jak ja, uprawiał muzykę 
fortepianową. 
Marta Kubis – Mikołajczyk: W jaki 
sposób przygotowywałaś się do 
konkursu?
Dominika Sroczyńska: Od organiza-
torów konkursu otrzymałam materiały 
o życiu i twórczości Fryderyka Chopi-
na oraz płyty z jego utworami. 

Chopin bez tajemnic
Dominika Sroczyńska   
z klasy II Gimnazjum 
im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego                             
w Wartkowicach zajęła 
I miejsce w Powiato- 
wym Konkursie Wiedzy 
o Życiu  i Twórczości 
Fryderyka Chopina.

Na podstawie tych materiałów opra-
cowane były pytania konkursowe. 
Szukałam dodatkowych informacji 
w Internecie, czerpałam je także 
z  literatury, którą wypożyczyła mi 
mama. Podczas konkursu musiałam 
rozpoznać także 10 z 24 utworów 
muzycznych. W związku z tym każdą 
wolną chwilę, przerwę poświęcałam 
na słuchanie tych pięknych 
utworów muzyki klasycznej. Dużo 
zawdzięczam też nauczycielom 
muzyki: pani Dorocie Sowińskiej oraz 
panu Krzysztofowi Kozińskiemu, 
którzy odpowiadali mi na każde  
nurtujące mnie pytania. Muszę dodać, 
że to naprawdę fajna przygoda móc 
zgłębiać tajniki życiorysu sławnej 
osoby, a zwłaszcza takiej, która jak 
Chopin odegrała ważną rolę w historii 
muzyki.  

rozmawiała
Marta Kubis-Mikołajczyk

Dzień Dziecka 
w Parzęczewie

trwania imprezy.   Zabawy muzyczne  
poprowadziła Ola Sochacka i Maciek 
Janecki, który jako Król Maciuś I 
budził sympatię i respekt maluchów.  
W części artystycznej swój dorobek  
prezentowała młodzież działająca 
przy FIT - Wiktoria Kończarek, 
Marta Morańda, zespoły muzyczne 
REVERS oraz  REBELS. W tym 
samym czasie, na hali sportowej 
odbywał się turniej piłki siatkowej, 
zorganizowany przez nauczycieli 
wychowania fizycznego.

          Damian Sobiński  

          W dniu 30 maja 2010 r.                 
w miejscowości Truskawiec przy 
Strażnicy          Ochotniczej Straży 
Pożarnej odbyła się uroczystość 
poświęcenia i przekazania lekkiego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego 
marki Renault Master tutejszej        Jed-
nostce. Uroczystość zorganizowana 
została przez Zarząd OSP Truskawiec 
oraz Samorząd Gminy Wartkowice. 
Wśród przybyłych gości obecni 
byli: Stanisław Olas - Poseł na Sejm     
Rzeczypospolitej Polskiej, Mariusz 
Domański - przedstawiciel Biura 
Poselskiego Piotra Polaka, Wiesław 
Łukomski - przedstawiciel Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi, Wiesław Wydrzyński - 
Zastępca Komendanta Powiatowego 
PSP w Poddębicach, Jerzy Szopa 
- Prezes Powiatowego ZOSP RP, 
Ryszard Balcerzak - radny Powiatu 

Poddębickiego, Piotr Kuropatwa - 
Wójt Gminy Wartkowice, Ksiądz 
Kanonik Roman   Kreślak -   pro-
boszcz parafii Tur, Przewodniczący 
Rady Gminy Wartkowice Bogdan 
Łuczak, Wiesława Klimczak - 
Prezes Banku Spółdzielczego w 
Wartkowicach, Stanisław Katusza 
- właściciel Zakładu Rzeźniczo – 
Wędliniarskiego. Ponadto w spot-
kaniu  uczestniczyli przedstawiciele 
Gminnego Zarządu ZOSP RP,  Jed-
nostki OSP z Gminy Wartkowice i 
gmin sąsiednich, tj. Sworawy i    Mro-
wicznej, samorządowcy Gminy Wart-
kowice oraz mieszkańcy sołectw: 
Truskawiec, Tur, Plewnik, Ujazd i 
Orzeszków.

 Ceremonia rozpoczęła się prze-
marszem Druhów z pocztami 
sztandarowymi pod budynek 
Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Truskawcu, przy  akompaniamencie 
Orkiestry Dętej OSP w Poddębicach 
pod kierunkiem kapelmistrza - 
Krzysztofa Kozińskiego, która już 
do końca towarzyszyła uroczystości. 
Samochód został poświęcony przez 
Księdza Kanonika Romana Krześlaka 
- proboszcza parafii Tur, natomiast 
symbolicznego przekazania samo-
chodu Jednostce dokonali: Stanisław 
Olas, Wiesław Łukomski, Jerzy 
Szopa oraz Bogdan Łuczak. Pomimo 
„kapryśnej aury” zaproszeni goście 
chętnie zabierali głos gratulując i 
życząc Jednostce dalszych sukcesów.
 Starania o zakup nowego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego 
podjęto już w 2008 roku, niestety 
z negatywnym rezultatem. Zarząd 
Jednostki nie poddał się jednak i 
ponownie podjął próbę w następnym 
roku, czego rezultatem stało się 
to, iż 24 listopada 2009 roku po 
wielomiesięcznych staraniach, gro-
madzeniu środków finansowych na 
zakup oraz szukaniu sponsorów na 
doposażenie samochodu, nowy wóz 
pożarniczy znalazł się w posiada-
niu Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Truskawcu. Całkowita 
kwota realizacji inwestycji to 153.010 
zł. Samochód wyposażony został 
m.in. w układ wodny z agregatem 
wysokociśnieniowym i zbiorni-
kiem wodnym, wyciągarkę, agregat 
prądotwórczy, automatyczny maszt 
oświetleniowy, radiotelefon. Zakup 
zrealizowano przy udziale środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi, Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, Gminy Wartkowice, 
Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Poddębice oraz Banku Spółdzielczego 
w Wartkowicach. Pomocy w reali-
zacji zadania udzielili również loka-
lni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy 
sołectwa Truskawiec, Plewnik, 
Orzeszków, Ujazd i Tur. Osobom, 
które swą pomocą przyczyniły się do 
zakupu samochodu, w podziękowaniu 
za przekazane środki, włożony trud 
i zaangażowanie, organizatorzy 
wręczyli pamiątkowe statuetki.  

                                Krzysztof Kubiak

Nowy samochód dla OSP
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Centrum Nauki Kopernik z Warszawy 
we współpracy z firmą Samsung or-
ganizuje dla gimnazjalistów warsztaty 
w ramach Akademii Techniki. 
Z tej racji młodzież z Gimnazjum 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Wartkowicach uczestniczyła w 
interaktywnej lekcji techniki. Miała  
ona na celu przybliżenie uczniom 
świata nowoczesnych technologii, 
tłumaczonych przez pryzmat zjawisk 
fizycznych i chemicznych. Anima-
torzy w bardzo ciekawy  i obrazowy 
sposób zademonstrowali gimnazja- 
-listom, jakie zjawiska zachodzą w 
nowoczesnych  sprzętach,  takich  jak
mikrofalówka, telewizor LCD. 
Młodzi ludzie mieli okazję 
dowiedzieć się np. dlaczego komórki 
włożone do puszki tracą zasięg, jakie 

wspólne cechy ma fala meksykańska 
z falą elektromagnetyczną, jak działa 
wyświetlacz LCD. 
Uczniowie podczas warsztatów mają 
okazję przy wsparciu prowadzących 
przeprowadzić eksperymenty, 
pozwalające znaleźć im odpowiedzi 
na nurtujące pytania, np. dlaczego 
i w jaki sposób telewizor lub ekran 
komórki wyświetla kolorowe obrazy. 
Zajęcia mają  na  celu  przede  wszys-
tkim rozbudzić w uczniach zain-
teresowania otaczającym światem, 
skłonić do samodzielnego ekspery-
mentowania i poszerzania swojej 
wiedzy – informują animatorzy 
Akademii Techniki Agata Wnuk i 
Łukasz Mędrzycki.

             Marta Kubis - Mikołajczyk 

Z fizyką i chemią za pan 
brat

W dniu 3 maja 2010 r. w Starym 
Gostkowie i w Wartkowicach odbyły 
się uroczystości z okazji 219. rocz- 
-nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
- symbolu wolności i niepodległości. 
Wyraz patriotyzmu i szacunku dla jej 
twórców, obrońców i spadkobierców 
potwierdzili swoją obecnością: 
Piotr Polak - Poseł na Sejm Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, przedstawicie 
Biura Poselskiego Posła - Stanisława 
Olasa, Koło Gminne w Wartkowicach 
Związku Kombatantów Rzeczypos- 
-politej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, Starosta Powiatu 
Poddębickiego – Stanisław Olas i 
radni powiatowi - Ryszard Balcerzak 
i Bogdan Sroczyński, radni Gminy 

Wartkowice z Przewodniczącym - 
Bogdanem Łuczakiem, delegacje 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, delegacje szkół z terenu 
gminy, zakładów pracy i instytucji 
funkcjonujących na terenie gminy 
Wartkowice oraz mieszkańcy.
O godz. 850 przy akompaniamencie 
Orkiestry Dętej z Poddębic delegacje 
przemaszerowały przed Obelisk w 
Starym Gostkowie. 
W uroczystej części obchodów z pro-
gramem okolicznościowym wystąpiły 
dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w 
Parądzicach. Następnie delegacje 
złożyły kwiaty pod Obeliskiem.
Po zakończeniu tej części uroczystości 
uczestnicy udali się wraz z orkiestrą do 

Wartkowic, gdzie złożono wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem „Poległym 
w czasie II wojny światowej”. 
   W Kościele Parafialnym 
w Wartkowicach odprawiona została 
Msza Święta za Ojczyznę cele-
browana przez Księdza Proboszcza 
Janusza Szeremetę, natomiast homilię 
wygłosił Ksiądz Proboszcz Parafii 
Dzierżawy Marian Kilichowski.

Wszystkim uczestnikom 
uroczystości organizatorzy składają 
podziękowania.

Joanna Jercha

219. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

ZAWODY  PIŁKI NOŻNEJ
 W dniu 24 maja 2010 r. na boisku K.S. 
HAS  w Wartkowicach zostały rozegrane zawody 
w piłkę nożną 7-osobową. Startowali uczniowie 
szkół podstawowych(Kłódno, Parądzice, Drwalew, 
Wartkowice)  i gimnazjów (Parądzice, Wartkowice) z 
terenu Gminy  Wartkowice. Łącznie w turnieju brało 
udział 10 zespołów.
W kategorii szkół podstawowych rozegrano sześć      
meczy systemem każdy 

z każdym. Kolejność końcowa przedstawiała się 
następująco:
1. Wartkowice
2. Kłódno
3. Parądzice
4. Drwalew

Wśród uczniów gimnazjum rozegrano mecze między 
klasami poszczególnych szkół. Wszystkie zakończyły 
się zwycięstwem Gimnazjum w Wartkowicach. Dla 
każdej szkoły Gmina Wartkowice ufundowała nagrody 
w postaci sprzętu sportowego. Dla każdego uczestnika 
przewidziano również słodką bułkę i wodę mineralną. 
Zawody sędziowali nauczyciele wychowania fizycz-
nego. Głównym organizatorem zawodów był Andrzej 
Błaszczyk.

Andrzej Błaszczyk

Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie serdecznie zaprasza                                                                                            
dzieci z terenu Gminy Parzęczew na półkolonie w dniach 
28  czerwca – 3 lipca 2010 r.
W programie m.in.:
– wyjazd do kina
– jazda konna oraz na kucykach, gry i zabawy 
   na „Ranczo Kowalewice”
– zwiedzanie osady rycerskiej „Stara Baśń”
– wyjazd na basen
– spotkanie integracyjne z dziećmi i młodzieżą z Białorusi
Codziennie zapewniamy gorący posiłek.
Koszt: 50zł.
Informacje i zapisy:
Forum Inicjatyw Twórczych
ul. Ozorkowska 3
tel. 42-299-79-23
Liczba miejsc ograniczona!

Półkolonie 2010
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 W Publicznym Przedszkolu 
w Wartkowicach Dzień Matki
tradycyjnie został połączony z 
przypadającym 23 czerwca Dniem 
Ojca. To dzień szczególny, dlatego 
był bardzo ważnym wydarzeniem 
w naszym przedszkolu. Z tej okazji 
dzieci przygotowały piękne występy 
dla swoich rodziców. Wszyscy 
przeżywali uroczystość już od same-
go rana. Wreszcie do przedszkola 
zaczęli schodzić się rodzice. Wielka 
trema, trochę łez.... ale występ się 
udał. Maluchy prezentowały swo-
je świeżo zdobyte umiejętności, 
śpiewały piosenki, mówiły wierszyki, 
tańczyły! Starsze dzieci poprzebierane 
w piękne stroje przedstawiły bajkę 
pt. „Księżniczka na ziarnku gro-
chu”, za którą zdobyły II miejsce na 
Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków 
,,Kolorowa scena”, i inscenizację 
„Żuraw i czapla”. Starania młodych 
artystów nagrodzone były grom-
kimi brawami. Starszaki kolejny raz 
pokazały, że są nie tylko pojętnymi 
„uczniami”, ale i pełnymi wdzięku 
aktorami, z olbrzymim przejęciem 
pracującymi na uśmiech i brawa ze 
strony gości. Rodzice byli zadowoleni 
i wzruszeni. Ściskali swoje pociechy 
i dziękowali za drobne upominki. 
Słodki poczęstunek umilił wszystkim 
uroczystość. To był wyjątkowy i pełen 
wrażeń dzień. A co o swoich rodzi-
cach mówią przedszkolaki? - Moja 
mama jest duża, ale tata jest większy 
od mamy - powiedział Mateusz. - 
Lubię swoich rodziców, bo kupują 
mi zabawki, cukierki, gumy - mówiły 
chórem dzieci, a Oliwia  z poważną 
miną dodała:  - I wybaczają…

Małgorzata Pastuszka
Anna Grodzka

Święto Rodziny
  30 maja 2010 r. kapela ludowa 
Parzęczewiacy zajęła II miejsce w 
kategorii kapel opracowanych pod-
czas IX Spotkań Folklorystycznych 
Polski Centralnej w Sieradzu pod 
hasłem: ‘’Od Kujawiaka do Oberka - 
autentyzm i inspiracje’’. Tak wysoko 
kapelę parzęczewską oceniło jury w 
składzie: Remigiusz Mazur - Hanaj 
- muzyk, etnograf z Domu Tańca w 
Warszawie (przewodniczący), Ewa 
Sławińska – Dahlig – etnomuzykolog 
z Łódzkiego Domu Kultury, Teresa 
Dębska – instruktor tańca ludowego 
z Sieradza, Małgorzata Dziurowicz-

Kaszuba – etnograf z Łódzkiego 
Domu Kultury.
     Parzęczewski folklor  rozbrzmiewał 
również na II Festiwalu Piosenki Za-
pomnianej Wiśniowa Góra 2010. 
Zaprezentowały się na nim ‘’Wesołe 
Kowalewiczanki’’ oraz zespół 
śpiewaczy z Parzęczewa. Festiwal nie 
miał charakteru konkursu, niemniej 
jednak zespoły nasze prezentowały 
się znakomicie.  
                                                  
                                                                                                     

Marcin Seweryński

Kolejne sukcesy 
Parzęczewiaków

W słoneczne, sobotnie przedpołudnie 
goszczę u Państwa Agaty Kusiak i 
Adama  Majewskiego we wsi Kowale-
wice w Gminie Parzęczew. Impulsem 
do złożenia tej wizyty była zostawio-
na w Forum Inicjatyw Twórczych w 
Parzęczewie  mała ulotka na której 
przeczytałam: „Ranczo Kowalewice 
zaprasza”. Pierwsza myśl, kiedy zatrzy-
mujemy się pod adresem Kowalewice 2, 
to lekkie zdziwienie. Ranczo kojarzy mi 
się z amerykańskim westernem, z wielką 
przestrzenią, tymczasem na pierwszy 
rzut oka zagroda, jakich wiele we wsi. 
Gospodarze zapraszają nas do ogrodu, 
na herbatę. Siadamy  przy stole w 
otoczeniu jaśminów, przed sobą mamy 
widok na falujące łany zboża i las w od-
dali (wiem jak banalnie to brzmi, ale nie 
potrafię tego widoku nazwać inaczej). Po 
prawo wybieg, gdzie biegają dwa konie, 
z drugiej strony, za siatką siwy kucyk 
pasie się na łące. Spokój.  Sympatyczni 
gospodarze są jakby częścią tego miej- 
sca. Pełni prostoty, ciepła, jednocześnie 
jakiejś dobrej energii. Zastanawiam się, 
czy będę potrafiła oddać tę atmosferę... 
Nie chce mi się jej zakłócać, niechętnie 
włączam dyktafon: 

Czy to rodzinny dom któregoś z was?

Agata: Nie, wprowadziliśmy się tutaj trzy 
miesiące temu, mieszkaliśmy wcześniej 
w Konstantynowie u Adama, ja jestem 
spod Pabianic. Szukaliśmy czegoś bliżej 
Konstantynowa, ale to miejsce nam się 
bardzo spodobało.

Skąd pomysł na „ranczo”?

Adam: Agata od wielu lat jest miłośniczką 
koni. Chciałem, żeby mogła realizować 
swoją pasję. Myślałem, żeby kupić działkę 

i zbudować dom, ale skoro Agacie tutaj się 
spodobało... 
Agata: Spodobało mi się, bo jest pięknie, 
poza tym jest dom i pomieszczenie gospo- 
darcze, które mogliśmy zaadoptować na 
stajnię. No i jest teren na wybieg dla koni.
Adam: Znalezienie takiego miejsca, 
wbrew pozorom, nie jest łatwe. Nie na 
każdej działce można hodować konie. 
Musi być zabudowa zagrodowa. W okoli-
cach Konstantynowa są działki do sprzeda-
nia, ale tam nie można hodować koni... 
Szukaliśmy odpowiedniego miejsca z pół 
roku.
Agata: Tutaj jest fajnie, mamy miłych, 
uczynnych sąsiadów, chętnie nam 
pomagają, można się dogadać. Nie musimy 
jeździć daleko po siano, owies, wszystko 
mamy dogadane z sąsiadami. Chłopaki 
przywożą siano prosto z łąki. Mamy 
też takiego sąsiada, ma pseudo Diabeł,  
bardzo uczynny człowiek, który podpowia- 
da nam np. co można kupić od sąsiadów, 
co by nam się przydało, a to stary wóz, a to 
chomąto, a to jakieś inne sprzęty. 
Adam: Ostatnio, kiedy byłem trochę chory  
przyszedł i pomógł Agacie przy koniach.

Oboje zajmujecie się „ranczem”?

Adam: Nie, to raczej (nomen omen) 
„konik” Agaty. Ja  jej   oczywiście   poma-
gam, ale jestem z zawodu murarzem, 
prowadzę swoją firmę budowlaną. Agata 
też chce otworzyć swoją działalność i 
prowadzić gospodarstwo agroturystyczne. 
Agata: Ubiegam się o środki unijne na 
stworzenie bazy agroturystycznej.  Chcę tu 
wybudować jakieś miejsca noclegowe, w 
przyszłości  bar, a może nawet restaurację. 
Tam, gdzie są tamte drzwi będzie tzw. 
siodlarnia, na razie zrobiona jest wylewka, 
chcemy zrobić łazienkę z prysznicem dla 

gości, kominek, żeby w zimie można się 
było ogrzać, napić herbaty. Będzie to miej-  
sce na siodła, na uprzęże, będzie można 
odpocząć po jeździe, czy pogadać przed 
jazdą. Na razie nastawiamy się właśnie 
na jazdy konne. Serdecznie zapraszamy 
indywidualne osoby, ale zależy mi także 
na grupach zorganizowanych ze szkół, 
przedszkoli czy firm. Można tu, prócz 
jazdy konnej i przejażdżek wozami, 
urządzać biwaki, grille, ogniska, gry, 
zabawy dla dzieci, a w zimie kuligi. 

Mieliście już pierwszych gości?

Tak, była grupa z przedszkola, największe 
zainteresowanie dzieci wzbudził kucyk. 
Nic dziwnego, bo jest bardzo przyjazny, 
dzieci mogą bezpiecznie na nim jeździć. 
Dla dzieci, szczególnie miejskich, to
naprawdę duża atrakcja. Ostatnio pani 
z innego przedszkola była tu u nas i 
powiedziała, że chętnie  przyjedzie z 
dziećmi, ale jak jakąś krowę załatwimy… 
Okazuje się, że nie wszystkie dzieci 
widziały na żywo krowę.  No my jeszcze 
nie mamy, ale pożyczymy od sąsiada…

Póki co, macie konie, kucyka, gęsi, 
króliki, gołębie... Jakie jeszcze 
zwierzęta zamierzacie hodować?

Agata: W najbliższym czasie będą np. per-
liczki. Myślimy też o strusiu, ale dla niego 
trzeba by zorganizować boks taki, jak dla 
konia. 
Adam: Kiedy dobudujemy odpowiednie 
pomieszczenia, zrobimy tu takie małe zoo. 
W ogóle z Kowalewic można by zrobić 
taki ośrodek turystyczny. Rozmawiałem 
z sąsiadami, bo mają tu stawy, można 
by zrobić jakąś plażę, jeden sąsiad 

miałby łowiska, drugi noclegi, kolejny 
gastronomię. Moglibyśmy się nawzajem 
uzupełniać.  Tu jest piękne miejsce, tam 
przez Wiktorów  można przejechać do 
lasów grotnickich, to mógłby być piękny 
szlak. Rozmawiałam już z leśniczym,   
planują zrobić tam taką trasę konną. Byłem 
też w urzędzie gminy, prosiłem, żeby 
poprawić drogę. Mają wysypać szlaką, 
asfaltu my tutaj nie chcemy... Nie chcemy 
dużego ruchu, szybkich samochodów. 
Chcemy za to organizować przejażdżki 
wozami. Ostatnio kupiłem stary wóz od 
sąsiada i sam go remontuję.

Potrafi pan takie rzeczy robić?

Agata: On wszystko potrafi...
                                                                                           
Wyłączam dyktafon i dalej rozmawia-
my... O ich radościach, problemach, 
o córce Adama, o studiach Agaty, 
o planach na biznes i na życie. Mam 
wrażenie, że znamy się od zawsze. Jest-
em zauroczona tym miejscem i tymi 
ludźmi. Na pewno tu wrócę, mimo, że 
nie jeżdżę konno...

Renata Nolbrzak
Ranczo Kowalewice 

tel. 695 856 343

Ranczo Kowalewice
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23 kwietnia w Parzęczewie odbyła 
się II Edycja Powiatowego Turnieju 
Bibliotek. Konkurs zorganizowa-
-ny został przez Forum Inicjatyw 
Twórczych z okazji Międzynarodowego
Dnia Książki. Nagrodą główną był 
bon wartości 1.000 zł na zakup 
nowości wydawniczych, o który 
walczyło 10 bibliotek z powiatu 
zgierskiego (Gminna Biblioteka 
Publiczna w Parzęczewie,  
Biblioteka Klubu Garnizonowego 
w Leźnicy Wielkiej, Gminna Biblioteka 
w Białej, Filia Gminnej Biblioteki 
w Ustroniu, Samorządowe LO im. 
R. Traugutta w Zgierzu, Miejsko-
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 
B. Prusa w Zgierzu, Zespół Szkół 
Zawodowych im. S. Staszica 
w Aleksandrowie Łódzkim, 
Biblioteka Publiczna Filia nr 2 
w Aleksandrowie Łódzkim, 
Biblioteka Publiczna im. 
J. Machulskiego w Aleksandrowie 
Łódzkim oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna im. K. K. Baczyńskiego 
w Ozorkowie). Pierwsze miejsce 
zajęła, tak jak w ubiegłym roku, 

Biblioteka Samorządowego Liceum 
Ogólnokształcącego im. R. Traugutta  
w Zgierzu, drugie Miejsko-
Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. B. Prusa w Zgierzu, trzecie 
natomiast Filia nr 2 Biblioteki 
Publicznej w Aleksandrowie 
Łódzkim. W programie przewidzia- 
ne były również konkursy z nagro-
dami dla publiczności. Konkurencje 
przygotowała i turniej poprowadziła 
Renata Nolbrzak – Dyrektor Forum 
Inicjatyw Twórczych. W ramach im-
prezy odbyły się konkursy i zabawy 
lite -rackie (m.in. rozpoznawanie 
tytułów książek i ich autorów na 
podstawie fragmentów utworów, 
poprawne odczytanie ‘’łamańców’’ 
językowych, kalambury związane 
z literaturą). Szczególnie pasjonujący 
okazał się finał konkursu, czyli 
dogrywka między bibliotekami, 
które zajęły po tyle samo 
punktów. Zwycięstwo bibliotece 
z Samorządowego LO w Zgierzu 
przyniosła odpowiedź na pytanie: 
Od którego roku przyznawana jest 
w Polsce literacka Nagroda Nike. 

Turniejowi towarzyszył kiermasz 
książek. Każda biblioteka mogła 
sprzedawać wycofane z księgozbioru 
książki. Podczas turnieju panowała 
wspaniała atmosfera, którą prócz za-
wodników tworzyła także dopingująca 
swoim drużynom publiczność. 
Laureatom serdecznie gratulujemy, szcze- 
gólnie, że stopień trudności konkurencji 
był naprawdę duży. Pozi- om konkursu 
„wymuszały” atrakcyjne nagrody: bon na 
zakup książek wartości 1.000 zł. za I miej- 
-sce, książki wartości 600 zł za II miejsce i 
książki wartości 350 zł za III miejsce. Ser-
decz -nie dziękujemy sponsorom turnieju – 
wydawnictwom, które ufundowały nagro-
dy za II i III miejsce oraz dla publiczności: 
Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu 
ZNAK sp z o.o.
(Kraków), Wydawnictwu ISKRY (War-
szawa), Wydawnictwu ANAGRAM (War-
szawa), Wydawnictwu LITERATURA 
S.C. (Łódź), Wydawnictwu ŚWIATŁO – 
ŻYCIE (Kraków) oraz Hurtowni Książek 
AVA Sp. z o.o. (Kobyłka). Fundatorem 
głównej nagrody było Forum Inicjatyw 
Twórczych.

Karolina Mikołajewska

II Powiatowy Turniej Bibliotek

        24 maja w szkole podstawowej 
w Siedlcu kolejny raz, w ramach akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom” dorośli 
czytali zgromadzonym  w  sali gim-
nastycznej słuchaczom o przygodach  
Koszmarnego Karolka oraz wiersze 
dla dzieci siędza Twardowskiego.
       Zainteresowanie  tymi lektura-
mi było znaczne i to wcale nie dlate 
go, że  jedna z klas miała mieć  w 
tym czasie matematykę!  Inna miała  
wychowanie fizyczne, a mimo to  na sali 

Cały Siedlec 
czyta dzieciom

panowała cisza. Takie akcje owocują 
wzrostem czytelnictwa,  uczniowie  z 
ochotą czytają nie tylko obowiązujące 
lektury ale i inne pozycje. Idzie o 
to, aby już w  dzieciństwie czytanie 
było przyjemnością, a nie nudnym 
obowiązkiem. Czytanie otwiera 
dostęp do skarbnicy ludzkiej myśli 
i  wiedzy, daje szansę na rozwój in-
telektualny  a w przyszłości na rozwój 
zawodowy.  

 Zofia Dziwisz

Konferencja 
Konferencja, Dzień 12 maja 2010r. 
szczególnie uroczyście obchodzo-
no w Zespole Szkół w Wartkow-
icach. Społeczność szkolna wzięła 
udział w apelu poświęconym 75.
rocznicy śmierci patrona szkoły – 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Z tej okazji uczniowie przygo-
towali montaż słowno - muzyczny 
oraz okolicznościową wystawę, 
zawierającą bogate zbiory książek, 
albumów, materiałów źródłowych 
na temat życia i działalności 
politycznej Józefa Piłsudskiego. 
Przedstawiciele rzeszy szkolnej 
oraz zaproszeni goście złożyli 
symboliczną wiązankę kwiatów 
przy tablicy pamiątkowej z wize- 
runkiem patrona szkoły. Dla 
wszystkich była to swoista lekcja 
patriotyzmu. Wśród zaproszonych 
gości byli: 

-Dyrektor Delegatury w Sieradzu 
Kuratorium Oświaty w Łodzi 

 Pani Elżbieta Modrzejewska,

-Kierownik Oddziału Wspomagania 
Edukacji 

 Pani Hanna Banach,

-Dyrektor Wydziału Strategów              
i Kadr  Kuratorium Oświaty w Łodzi 

 Pani Iwona Jachowicz,

-Wójt Gminy Wartkowice 
Pan Piotr Kuropatwa,

-Dyrektor Gminnego Zespołu 
Obsługi Oświaty w Wartkowicach 

 Pan Andrzej Rembiszewski.

Uroczystość ta została połączona 
z konferencją naukową 
zorganizowaną przez Panią 
Dyrektor Delegatury w Sieradzu 
Kurator- ium Oświaty w Łodzi – 
Elżbietę Modrzejewską. 
Na konferencję zostali zaprszeni 
przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego zajmujący 
się oświatą z terenu powiatów: 
kutnowskiego, łęczyckiego, 
poddębickiego,  zgierskiego. 

Marta Kubis – Mikołajczyk

75
ROCZNICA

lektor Ks. Krzysztof Wasiak - proboszcz z Siedlca
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Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 
Społeczności Gminy Wartkowice 
w ramach realizacji programu 
PPWOW “Razem lepiej” 
zorganizowało integracyjne spotkanie 
mieszkańców sołectw: 
Wartkowice, Dzierżawy, Grabiszew, 
Kiki, Kłódno, Mrówna, Ner, Nowy 
Gostków, Saków, Spędoszyn - 
Kolonia, Spędoszyn, Stary Gostków. 
Umilanie czasu rozpoczęli ucznio-
wie Zespołu Szkół w Wartkowicach, 
którzy przygotowali przedstawienie 
pt. „Randka w ciemno”. 
Po występach wszyscy przybyli 
goście zostali zaproszeni na biesiadną 
ucztę, przygotowaną przez panie 
kuchar- ki, pracujące w ZS. Po uczcie 
dla ciała, pałeczkę zabawy integra-
cyjnej przejęła nauczycielka Beata 
Szymczak. Porwała ona sołtysów 
12 sołectw w taneczną podróż 
w  najciekawsze zakątki świata. 
Pasażerowie niezwykłego pociągu 
mogli odwiedzić m. in. Grecję, 
Hiszpanię, Rosję, itd. Odtańczono 
na przykład: makarenę, walca 
wiedeńskiego, kankana, zorbę. 
Podróż  zakończyła się powrotem do 
Polski. I tu wszyscy odtańczyli ober-
tasa z przytupem! W kolejnej części 
spotkania licznie zebrani mieszkańcy 

sołectw wspólnie odśpiewali piosenki 
biesiadne, obejrzeli scenki satyryczne 
i skecze. 
- Powiem szczerze, że podejmując 
się zadania prowadzenia tej imprezy, 
miałam trochę obaw, czy podołam. 
Wszak to moje środowisko, tu się 
urodziłam, tu pracuję i mieszkam. 
Jednak po pierwszych słowach 
skie -rowanych do 170 osób, obec-
nych na tym spotkaniu, po tremie 
i strachu nie było śladu. Poczułam się 
jak przysłowiowa “ryba w wodzie”. 
Uśmiechy na twarzach zaproszo-
nych gości tylko potwierdzały dobrą, 
wesołą atmosferę panującą na sali. To 
już kolejna taka impreza zorganizowa- 
na przez stowarzyszenie dla lokalnej 
społeczności Wartkowic. Myślę, 
że ludziom potrzeba właśnie takich 
chwil, które dadzą im odprężenie, 
pozwolą zapomnieć o szarości dnia 
codziennego. Działania, które podej- 
-muje stowarzyszenie integrują lokal- 
ne społeczeństwo. Na koniec uchylę 
rąbka tajemnicy i powiem, że już 
w lipcu zarząd stowarzyszenia planu-
je następną taką imprezę, tym razem 
będzie to wspólne biesiadowanie, 
połączone z tańcami. Znów się razem 
pośmiejemy   i   pobawimy   –   mówi 
Beata Szymczak.

Marta Kubis - Mikołajczyk

Razem lepiej...

W kwietniowe popołudnia w sali wid-
owiskowej Forum Inicjatyw Twórc-
zych odbywały się warsztaty dla 
członkiń  Kół   Gospodyń   Wiejskich
z terenu Gminy Parzęczew. Były 
to warsztaty: kulinarne, dekoracji 
stołów, tańca towarzyskiego oraz 
wizażu i autoprezentacji. Warsztaty 
przeprowadzono w ramach projektu 
“Integracja kobiet z KGW Gminy 
Parzęczew” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanego od początku marca 
do końca maja br. Każde warsztaty 
obejmowały łącznie 12 godzin zajęć. 
Warsztaty kulinarne prowadzone były 
przez pana Tomasza Abramczyka 
- właściciela restauracji “TABB-u” 
w Zgierzu cieszącej się popularnością 
i dobrą opinią gości. Zakres war-
sztatów, oprócz urozmaiconego 
przyrządzania dań przez kucharza 
obejmował także sztukę dekorowa- 
nia potraw na talerzu. Na oczach pań 
i nierzadko z ich pomocą wykonane 
zostały takie potrawy jak: galantyna 
drobiowa, na słodko z rodzynkami 
i na ostro z pomidorami, makaron 
cannelloni nadziewany mięsem 
mielo nym faszerowany szpinakiem 
oraz sałatka gyros polana sosem 
musztardowo    -    miodowym.   Ele-
-mentem każdych zajęć była 
oczywiście degustacja przygotowa- 
-nych potraw. 
W każdą środę kwietnia odbywały się 
warsztaty dekoracji stołów, prowa- 
-dzone przez pracownicę Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 
Zuzannę Maślińską z Parzęczewa. 
Warsztaty     umożliwiły      kobietom 

poznanie wielu ciekawych sposobów 
dekorowania stołu, np: upinania 
obrusów, ustawiania zastawy oraz 
składania serwetek na różnego rodza-
ju przyjęcia. Pani Zuzanna pokazała 
też jak przygotować stół na konkretne 
okazje, np. przyjęcie dla dziecka czy 
stół wiosenny.
Pani Grażyna Jeżewska – była 
prezenterka TVP, prowadziła zajęcia 
z wizażu i autoprezentacji. Panie 
z zainteresowaniem słuchały o zasa-
dach savoir vivre, czyli znajomości 
obyczajów i form towarzyskich, 
reguł grzeczności oraz umiejętności 
postępowania w życiu i radzenia so-
bie w trudnych sytuacjach. Podczas 
warsztatów można było dowiedzieć 
się jak umacniać poczucie swojej 
wartości i wypracowywać indy-
widualny sposób autoprezentacji. 
Pani Jeżewska opowiadała także jak 
ubierać się stosownie do okoliczności, 
wieku i sylwetki.
Zajęcia z tańca towarzyskiego 
prowadzone przez panią Katarzynę 
Korzeniewską-Killo odbywały się we 
wtorkowe popołudnia. Instruktorka 
uczyła panie podstawowych kroków 
popularnych tańców, takich jak: walc 
wiedeński, tango, cha - cha czy zorba, 
przekonywała także, że taniec wpływa 
wspaniale nie tylko na kondycję 
fizyczną, ale także psychiczną.
Warsztaty były dla pań nie tylko pre-
tekstem do wyjścia z domu, ale także 
miłą i atrakcyjną formą spędzenia 
wolnego czasu. Panie na takich war-
sztatach lepiej się poznają i integrują, 
czego rezultatem są nowe pomysły na 
wspólne działania. 

     Iwona Kubusińska

Zorba, tango, cha-cha i… canelloni ze szpinakiem
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7 czerwca uczniowie z terenu gminy 
Dalików stanęli do rywalizacji w 
III edycji konkursu recytatorskie-
go „Dusza mówi, Dusza śpiewa”. 
Tym razem tematem konkursu były 
wiersze o tematyce patriotycznej. 
Każde dziecko prezentowało dwa 
wybrane wiersze, często korzystając 
z podkładów muzycznych. Łącznie 
w konkursie wzięło udział 29 osób 
w czterech kategoriach wiekowych. 
Prezentacje oceniało jury w składzie: 
Renata Nolbrzak – filolog, dyrek-
tor Forum Inicjatyw Twórczych
w Parzęczewie, Edyta Skonieczna
– przedstawicielka Biblioteki            
Powiatowej w Poddębicach oraz or-
ganizatorka onkursu Beata Olejniczak 
–   kierownik    Gminnej     Biblioteki 
Publicznej w Dalikowie.  
Wart uwagi jest temat konkursu i 
dobór wierszy prezentowanych przez 

dzieci.   Okazuje   się,  że  patriotyzm 
patriotyzm wciąż nam się kojarzy 
z walką o wolność i to walką w sensie 
dosłownym. Ze sceny płynęły słowa 
o przelanej krwi, o skąpanej we łzach 
ojczyźnie czy o żołnierzu, który ze 
spuszczoną głową wraca z niewoli. 
Nie brakowało także wierszy z okresu 
socrealizmu, które to jak wiadomo 
były pseudopatriotyczne. Czego 
oczywiście nie mogły wiedzieć dzie-
ci, które z właściwą sobie gorliwością 
deklamowały nauczone na pamięć 
wiersze, niezależnie od ich wątpliwej 
wartości artystycznej. Dlatego też nie 
dobór repertuaru był głównym kryte-
rium oceny, a głównie interpretacja 
wiersza, dykcja i ogólna postawa re-
cytatora. Po wysłuchaniu i analizie 
prezentacji jury wybrało zwycięzców. 
Oto laureaci konkursu w poszczegól-
nych kategoriach:

- w I kategorii wiekowej (klasy 0-I):
 

-  w II kategorii wiekowej (klasy II-IV):
 

- w III kategorii wiekowej (klasy V-VI):

- w IV kategorii wiekowej (klasy gimnazjum I-III):
 

   I miejsce  
   II miejsce  
   III miejsce  

    I miejsce  
    II miejsce  
    III miejsce  

  I miejsce  
  II miejsce  
  III miejsce  

   I miejsce  
  II miejsce  
  III miejsce  

Julia Kołodziejczak
Magdalena Pawlak
Patrycja Steckich

Kinga Rochowczyk
Wiktoria Woźniak
Martyna Łuczak

Marlena Miksa
Klaudia Syguła
Natalia Zawadzka

Alicja Gosińska
Olga Sęczkowska
Paulina Bilska

     Gratuluję wszystkim laureatom 
i życzę kolejnych sukcesów 
w konkursach, a niezależnie od nich, 
zachęcam do czytania poezji, która 
rozszerza horyzonty i tak bardzo ro-
zwija wrażliwość. Recytacja wierszy 
pozwala natomiast doskonalić dykcję 
i staranną wymowę. Pamiętajcie, że 
w dzisiejszych czasach, kiedy nikt nie 

wymaga od nas byśmy z karabinem 
na ramieniu walczyli  w  obronie  gra-
nic ojczyzny, nasz patriotyzm może 
się przejawiać choćby w operowa- 
-niu piękną, poprawną polszczyzną, 
w czym na pewno pomoże obcowanie 
z poezją. 
                                                                                                                           

Renata Nolbrzak

Konkurs recytatorski 
w Dalikowie

    „Bory Tucholskie to jeden wielki 
rezerwat przyrody, ziemia leśnej 
ciszy, wyzbyta prawie ze wszyskiego,  
co rozbrzmiewa zgiełkiem 
współczesnego świata. Dwie 
piękne rzeki, Brda i Wda, nie 
obejmują oczywiście całego ob-
szaru Borów Tucholskich, jednej 
z największych połaci zwartego 
lasu w Polsce. Wydzielają jednak 
z nich teren najbardziej atrakcyjny, 
a same stanowią najwygodniejsze i 
najczęściej używane trakty turystycz-
ne, prowadząc aż do jądra gęstwiny, 
gdzie wcale nietrudno o przygodę 
turystyczną i gdzie każda godzina jest 
pożyteczną lekcją przyrody.”
Na początku maja odwiedziliśmy to 
urocze miejsce z członkiniami KGW 
z terenu Gminy Parzęczew. Wyjazd 
był podsumowaniem realizowanego 
od początku marca przez Forum 
Inicjatyw Twórczych projektu pt. 
„Integracja kobiet z KGW Gminy 
Parzęczew” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W ramach projektu 
przeprowadzone zostały warsztaty dla 
członkiń KGW: tańca towarzyskie- 
-go, kulinarne, dekoracji stołów oraz 
wizażu i autoprezentacji, o których 
szerzej w oddzielnym tekście.  Podsu-
mowaniem warsztatów była właśnie 
wycieczka w Bory Tucholskie. 
Podczas wyjazdu, prócz zwiedzania 
okolicy, panie były gośćmi Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gostycynie. Wy-
miana doświadczeń naszych i tamte-
jszych KGW było wspólną inicjatywą  
dyrektora GOK w Gostycynie – 
Barbary Piaseckiej oraz dyrektora 

FIT – Renaty Nolbrzak. Podczas 
spotkania gospodarze przedstawili 
formy działalności swojego ośrodka 
oraz realizowane w przeszłości 
i obecne projekty, głównie z udziałem 
miejscowych KGW. Uczestnicy 
naszej wycieczki z podziwem słuchali 
opowieści członkiń miejscowych kół 
gospodyń o podejmowanych przez 
nie same inicjatywach. Nasza wizyta 
w GOK-u w Gostycynie obejmowała 
także udział w imprezie z okazji 
obchodów rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.  Na scenie, prócz 
miejscowej młodzieży, wystąpiła 
parzęczewska kapela wraz z zespołem 
śpiewaczym. Nasi artyści byli 
gromko oklaskiwani, a wyko-
nanie pieśni „Polskie kwiaty” 
wyraźnie  wzruszyło publiczność. 
Po uroczystościach przejechaliśmy 
do przepięknego Zajazdu Fojutowo, 
gdzie mieliśmy zarezerwowane no-
clegi. Do późna w nocy bawiliśmy 
się tam przy ognisku i smakowitych 
potrawach z grilla.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy 
od zwiedzania Muzeum Borów 
Tucholskich w Tucholi, gdzie prezen-
towane są dwie stałe ekspozycje: 
„Etnografia Borów Tucholskich” 
i „Fauna i flora Borów 
Tucholskich”. W pierwszej z nich 
pokazane są eksponaty, które 
służyły dawnym mieszkańcom 
Borów w codziennych zajęciach, do 
których należały m.in.: łowiectwo, 
rybołówstwo, pszczelarstwo, rol-
nictwo, sadzenie lasu. Prócz narzędzi 
codziennego użytku wystawa obejmu-
je także ludowe stroje borowiaków. 
Druga to najciekawsze zwierzęta 
i rośliny występujące obecnie, jak 

również te, które nie są już spotykane. 
Miejscem historycznym skłaniającym 
do refleksji był teren Rudzkiego 
Mostu - miejsca kaźni Polaków 
pomordowanych jesienią 1939 r., 
w którym hitlerowscy zbrodniarze 
dokonali mordu 227 mieszkańców 
ziemi tucholskiej. W lesie, ściśle 
na miejscu zbrodni wzniesiono 
Pomnik Pomordowanych. Następnie 
pojechaliśmy do Bysławka 
zwiedziliśmy tamtejszy kościół 
i klasztor. Kolejnym punktem wy-
cieczki, jaki zaproponował nam nasz 
przewodnik dr Marek Sass, było 
przejście ścieżką edukacyjną „Nad 
Zamrzonką”, która zlokalizowana jest 
w malowniczych fragmentach lasu, 
przez co stanowi ciekawy obiekt tu-
rystyczny i wypoczynkowy. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się w Gostycynie, żeby zwiedzić 
kościół parafialny oraz odwiedzić 
grób ks. poety Pawła Wojciecha 
Nagórskiego. 
Do jednej z najciekawszych atrakcji 
Borów Tucholskich, którą mogliśmy 
zobaczyć był Akwedukt w Fojutowie, 
będący skrzyżowaniem dwóch rzek: 
Czerskiej Strugi (płynącej dołem) 
i Wielkiego Kanału Brdy (płynącego 
górą). Budowla ma 75m długości, co 
czyni z niej najdłuższy taki obiekt 
w Polsce. Przejście przez akwedukt 
możliwe jest dzięki kładce, którą 
to można przejść wzdłuż Czerskiej 
Strugi na drugą stronę kanału. 
Okazuje się, że w Bory Tucholskie 
można pojechać nie tylko na grzyby. 
O tym, że wybór tego miejsca był do-
brym pomysłem świadczyły komen-
tarze pań i podziękowania w drodze 
powrotnej.                                                                                     

  Iwona Kubusińska

Ziemia leśnej ciszy...
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Na trzy kolejki przed końcem rundy 
wiosennej piłkarze „Orła” Parzęczew 
biorąc pod uwagę tylko wyniki rundy 
rewanżowej z dorobkiem 30 pkt. zaj- 
-mowaliby trzecie miejsce w tabeli 
tracąc dwa punkty do zespołów PTC 
Pabianice i Włókniarza Zgierz. A oto 
jak przebiegała rywalizacja w poszcze- 
gólnych meczach. 
Zaczynamy od spotkania, które odbyło 
się po przerwie spowodowanej żałobą 
narodową. Zespół „Orła” podejmował 
na własnym boisku piłkarzy ze Stali 
Głowno. Pierwsza połowa w wykonaniu 
naszych zawodników mogła się podobać 
- widać było duże zaangażowanie 
w grę, czego efektem była szybko strze- 
lona bramka na 1:0 i druga tuż przed 
przerwą na 2:0. W drugiej połowie 
nasi zawodnicy „odpuścili” trochę grę 
i zespół z Głowna stworzył kilka dogod- 
nych sytuacji, których nie zdołał jednak 
wykorzystać. Po dokonanych zmianach 
na boisku pojawili się nowi piłkarze, 
którzy wnieśli dużo ożywienia. Efektem 
tego były strzelone kolejne dwie bram-
ki. Mecz zatem zakończył się wynikiem 
4:0. Strzelcami bramek byli: Sławomir 
Michalak - 1, Michał Gitzel - 2 oraz 
Artur Garbacz - 1. 
 Kolejny mecz piłkarzom 
„Orła” przyszło grać na stadionie 
Burzy Pawlikowie. Stan boiska, de-
likatnie mówiąc, pozostawiał wiele do 
życzenia. Pierwsza połowa to walka 
na całym boisku i na przeprowadzenie 
składnej akcji przyszło nam długo 
czekać. W zasadzie widzieliśmy dwa 
prostopadłe podania, po których wpadły 
dwie bramki dla naszego zespołu 
i to wszystko, co można powiedzieć 
o pierwszych 45 minutach. Mecz ułożył 
się „pod nasz zespół”, bo gdyby za-
wodnicy z Pawlikowic strzelili pierwsi 
bramkę o końcowy sukces byłoby bar- 
dzo trudno. Druga połowa to zdecydowa 
-na przewaga piłkarzy z Parzęczewa, 
którzy dołożyli kolejne dwie bramki, a 

mogło być ich w tym meczu zdecydo- 
wanie więcej. Wynikiem 4:0 zakończył 
się ten trudny, mimo wszystko mecz, 
a bramki dla naszego zespołu strzelali: 
Sławomir Michalak, Damian Cieśliński, 
Łukasz Olczyk, Artur Garbacz.
  Sokół II Aleksandrów był 
przeciwnikiem i gospodarzem kolejne-
go meczu naszej drużyny. Duże boisko, 
ładna pogoda mogły zachęcać do dobrej 
gry. Zawodnicy „Orła”  prezentowali 
jednak umiarkowany poziom gry, na 
dodatek stracili bramkę po rzucie kar-
nym. Piłka odbijając się na nierówności 
trafiła w rękę naszego zawodnika 
i przegrywaliśmy 1:0. W drugiej 
połowie przewaga naszego zespołu nie 
podlegała żadnej dyskusji, jednak stwa- 
rzane sytuacje marnowane były seryjnie. 
Dopiero w 89 minucie strzałem głową 
doprowadził do remisu niezawodny 
w tych okolicznościach Łukasz Olczyk. 
Nie minęły trzy minuty i w doliczonym 
czasie gry nasz zespół miał „karnego”, 
którego jednak nie wykorzystał i rezul-
tatem 1:1 zakończyło się to spotkanie. 
Po meczu, każda z drużyn miała niedo-
syt. Z jednej strony Sokół mógł wyjść 
zwycięsko z pojedynku, z drugiej miał 
szczęście, że nie przegrał.
 Kolejnym przeciwnikiem 
naszego zespołu była drużyna KKS 
Koluszki. Gra z wyżej notowanym 
przeciwnikiem podziałała bardzo 
mobilizująco na nasz zespół. „Orzeł” 
panował na boisku przez cały mecz 
nie pozwalając przeciwnikowi na 
rozwinięcie skrzydeł. Bardzo dobra 
gra obronna wspierana linią pomo-
cy była najmocniejszym elementem 
Parzęczewa. Niestety napastnicy nie do-
pasowali się do ich poziomu marnując 
stuprocentowe sytuacje podbramkowe. 
Mecz na pewno przysporzył wszystkim 
sympatykom wielu emocji a po meczu 
trener Grzegorz Brygiel powiedział: „… 
jak meczu nie można wygrać, to trzeba 
go zremisować…”. Zatem w rywalizacji 

Napis na murze. Jakie uczucia 
wywołują w nas te słowa? Czy mamy 
odwagę je wypowiedzieć? Czy chcemy? 
Cóż one właściwie znaczą? To nie jest 
artykuł o pseudokibicach ani o wan-
dalach malujących na murach napisy, 
od których odwracamy głowy. To jest 
artykuł o Żydach.
     W 2009r. warszawski artysta Rafał 
Betlejewski zainicjował akcję mającą na 
celu przywołanie w pamięci mieszkańców 
miast i miasteczek wspomnień 
o żydowskich sąsiadach sprzed wie-
lu lat. Nazwał swój projekt słowami 
Tęsknię za tobą Żydzie!. Od tej pory na 
stronie internetowej www.tesknie.com 
ukazały się setki wspomnień o konkret-
nych ludziach, którzy kiedyś mieszkali 
tuż obok. Nie budzili żadnej sensacji ani 
mieszanych uczuć, owszem mieli swoje 
zwyczaje, święta, niektórzy charakter-
ystyczny wygląd, ale na co dzień byli po 
prostu sąsiadami. Swoją odmiennością 
kulturową urozmaicali krajobraz naszych 
rodzinnych miejscowości do czasu, kiedy 
okrutny bieg historii wyrwał ich brutalnie 
z otaczającego nas świata. Czy w związku 
z tym mamy poczucie straty? Autor ws-
pomnianej akcji proponuje: niech synon-
imem słowa Zagłada będzie dla Polaków 
słowo Utrata. Celem mojego artykułu jest 
wywołać    u    mieszkańców   Parzęczewa
tęsknotę za dawnym wielokulturowym 
obliczem osady. Tak, tutaj też kiedyś 
mieszkali Żydzi.
Na ziemiach polskich ludność żydowska 
osiedlała się już od X wieku. Dzięki 
panującej wśród Polaków tolerancji religij- 
-nej i kulturowej nasz kraj był najchętniej 
wybieranym przez Żydów miejscem 

zamieszkania. W XVIII w. niemal 80% 
tego narodu mieszkało w Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów (J.  Tomaszewski, Na-
jnowsze dzieje Żydów  w Polsce, War-
szawa 1993). Parzęczew był wówczas 
dobrze rozwijającym się miastem o dużej 
ilości jarmarków, w którym większość 
mieszkańców zajmowała się rzemiosłem 
i handlem. Niewątpliwie dużą część 
ludności stanowili Żydzi, dla których te 
dziedziny były podstawą utrzymania. 
  W znanym opisie miasta dokonanym 
przez burmistrza S. Waśkiewicza w 1820r. 
wśród 999 mieszkańców Parzęczewa 457 
było wyznania mojżeszowego (www.
parzeczew.pl). W tym czasie w mieście 
istniała już synagoga zbudowana praw-
dopodobnie pod koniec XVIII w. oraz 
kirkut (cmentarz żydowski, zwany też 
przez Polaków kircholem). Parzęczew był 
w tym czasie istotnym ośrodkiem religii 
i kultury żydowskiej, o czym świadczy 
fakt, że organizacyjnie podlegali mu 
Żydzi mieszkający w Zgierzu. Do 1826r. 
na parzęczewskim kircholu chowano 
zmarłych ze zgierskiej społeczności 
(www.jewishgen.org).
W XIX w. po wielkim pożarze w 1800r. 
miasto powoli podupadało, głównie ze 
względu na nowo powstałe w okolicy 
ośrodki handlu i wzrastającą w nich 
liczbę jarmarków. Niestety w 1867r. 
zarządzeniem cara Aleksandra II 
Parzęczew utracił prawa miejskie. Praw-
dopodobnie stopniowy upadek miasta 
spowodował odpływ ludności do okolicz- 
nych ośrodków, bardziej atrakcyjnych 
ekonomicznie (rozwój przemysłu w Łodzi, 
Zgierzu i Ozorkowie i pojawiająca się tym 
samym możliwość zarobkowania miały 

niemałe znaczenie). Ubyło też Żydów. 
Jednym z emigrantów był urodzony 
w 1818 r. w Parzęczewie kupiec Jakub 
Chaim Dobranicki, późniejszy założyciel                          
i współwłaściciel domu handlowego 
J. Dobranicki i Konstadt zajmującego się 
zbytem wyrobów włókienniczych przy 
ulicy Nowomiejskiej 19 w Łodzi.
   W okresie międzywojennym na terenie 
Parzęczewa mieszkało około 200 przedsta-
wicieli  mniejszości żydowskiej. 
  Tradycyjnie zajmowali się rzemiosłem 
i handlem. Szczególne miejsce w pamięci 
ówczesnych dzieci, a dziś starszych 
ludzi zajęła niejaka Golda Czarnoleska, 
handlująca cukierkami.  Wymieniana jest 
też  rodzina  Fuksów -  krawców,  Lichsze  
(lub Lifsze) – piekarz, Fogel 
i Dreszland handlujący zbożem, 
Gelbartowicz – fryzjer i felczer. Stanow-
ili oni bogatszą część społeczności 
żydowskiej, będąc właścicielami domów 
i zakładów rzemieślniczych. Jednak 
większość Żydów parzęczewskich żyła w 
skromnych warunkach, wynajmując poko-
je u polskich właścicieli.
Mieszkańcy osady niejednokrotnie mieli 
okazję obserwować kulturowe i religijne 
zwyczaje swoich sąsiadów. Najbardziej 
widoczne było święto Sukot, znane 
wśród Polaków jako Kuczki. Nazwa ta 
pochodzi od staropolskiego słowa kucza,
oznaczającego szałas. Rzeczywiście 
święto to również przez Żydów jest nazy-
wane świętem Szałasów lub Namiotów. 
Obchodzone na jesieni upamiętnia wyjście 
Izraelitów z Egiptu i ich czterdziestoletnią 
wędrówkę przez pustynię. Jest 
jednocześnie świętem plonów, a zatem 
można je porównać z polskimi dożynkami. 

Sukot trwa kilka dni, podczas których 
Żydzi powinni oderwać się od problemów 
codzienności i duchowo zbliżyć do Boga. 
Temu mają służyć budowane pod gołym 
niebem suki, czyli szałasy z desek, gałęzi 
i płócien (tak, aby do środka docierało 
światło słoneczne, a w nocy widać było 
gwiazdy). Było to miejsce odosobnienia, 
w którym pobożny Żyd mógł skupić się na 
modlitwie. W okresie międzywojennym 
mieszkańcy Parzęczewa widywali suki 
na podwórkach domostw zamieszkałych 
przez mniejszość żydowską. Budziły one 
ciekawość szczególnie dzieci. 
Żydzi parzęczewscy obchodzili oczywiście 
szabat (inaczej „szabas” lub „szabes”), 
dzień wypoczynku po tygodniu pracy. 
W piątek wieczorem po Parzęczewie 
chodził jeden z Żydów i pukając w drzwi 
lub okna oraz wypowiadając odpowiednie 
słowa obwieszczał początek szabatu. Od 
tego momentu nie wolno było wykonywać 
żadnej pracy, nawet czynności związanych 
z przygotowaniem posiłku do kolacji sza-
basowej. Zajmował się tym wynajęty za 
drobną opłatą nie-Żyd, tzw. szabas-goj. 
W Parzęczewie funkcję tę pełnił niejaki 
Burszak. Oczywiście nie wszystkich stać 
było na szabas-goja, dlatego większość 
potraw przygotowywano w piątek rano, 
aby wieczorne czynności ograniczyć do 
minimum. Elementem przygotowania 
do szabatu była kąpiel w rytualnej łaźni 
zwanej mykwą. Znajdowała się ona przy 
ulicy Mickiewicza.                                              

Iwona Michalak
Część II w następnym numerze gazety.

z Koluszkami padł bezbramkowy remis 
0:0. 
 Remisowo zakończyło się 
również spotkanie wyjazdowe do 
Różycy. Zespół „Orła” Parzęczew 
prezentował się bardzo dobrze na tle 
wyżej notowanego zespołu. Niestety 
pech nie opuszczał naszej drużyny: naj- 
-pierw po przypadkowej ręce straciliśmy 
bramkę z rzutu karnego, a następnie po 
jednej z nielicznych akcji wpadła dru-
ga bramka dla Różycy. Jednak gra do 
samego końca opłaciła się - najpierw 
kontaktowe trafienie zaliczył Michał 
Gitzel a w doliczonym czasie gry do re-
misu doprowadził Łukasz Olczyk.
 Zespół „Orła” Parzęczew 
podtrzymywał dobrą passę gry bez 
porażki do meczu w Gałkówku. Nasi 
zawodnicy mieli mniej determinacji w 
grze i w przekroju całego meczu oka-
zali się zespołem słabszym. Dodatkowo 
czerwoną kartkę pokazał naszemu bram-
karzowi sędzia, do którego pracy w tym 
meczu można było mieć zastrzeżenia. 
Z porażki nie należy robić tragedii, tylko 
wyciągać wnioski na przyszłość. Wynik 
meczu 1:0 dla Gałkówka.
  Walka i charakter zadecydowały, 
że w meczu z Włókniarzem 
Pabianice zespół „Orła” odniósł kolejne 
zwycięstwo - 2:1. Strzelcami bramek 
dla naszego zespołu byli Krzysztof 
Kotecki oraz Łukasz Olczyk. Do przer-
wy Orzeł prowadził 1:0 po przerwie 
padło wyrównanie, jednak konsek-
wentna gra i nieustępliwość zostały 

Tęsknię za tobą Żydzie! 

Rycerze wiosny

nagrodzone i w końcówce meczu padł 
zwycięski gol. 
  Derby Parzęczewa z Ozorkowem to 
mecz, na który nie trzeba namawiać 
kibiców tych drużyn. Emocje gwaran-
towane, bowiem rywalizacja odbywa 
się tu na wielu płaszczyznach: na 
pozio -mie kadry kierowniczej, trener- 
skiej i oczywiście pomiędzy samymi 
zawodnikami. Zespół TUR-a Ozorków 
skorzystał z gościnności „Orła” 
Parzęczew i rozegrał mecz na naszym 
stadionie, bowiem jak się okazało fala 
popowodziowa nie oszczędziła stadionu 
w Ozorkowie. Kto nie przyszedł, niech 
żałuje, bowiem widowisko, jakie nam 
zafundowały oba zespoły można śmiało 
zaliczyć do klasyków tej kategorii. Było 
w nim wszystko, czego kibic potrzebu-
je: bramki, zwroty akcji, walka i emocje. 
Do przerwy  piłkarze  TUR-a  Ozorków
dyktowali warunki gry na boisku. Nasi 
piłkarze popełniali rażące błędy w obro-
nie, czego efektem była stracona bram-
ka na 0:1 oraz fatalny błąd bramkarza, 
który wrzucił sobie piłkę do bramki po 
niepewnej interwencji i tak  do  przerwy
przegrywaliśmy 2:0. W szatni padły 
pewnie ostre słowa od trenerów 
i działaczy, bowiem po przerwie 
oglądaliśmy zupełnie inny zespół 
„Orła”. Kontaktową bramkę na 2:1 
strzelił Mateusz Gieraga, wyrównujące 
trafienie na 2:2 odnotował Artur 
Garbacz, na 3:2 dla naszego zespołu 
podwyższył Damian Ciesielski, na 4:2 
swoje drugie trafienie w meczu zaliczył 

Artur Garbacz a na koniec ustalając 
wynik meczu na 5:2 strzelił Łukasz 
Olczyk. Pojedynek derbowy zapadnie 
pewnie na długo w pamięć wszystkim, 
którzy go oglądali, a zawodnikami, 
którzy mogą chodzić z „podniesioną 
głową” okazali się piłkarze „Orła” 
Parzęczew.
 Lider Włókniarz Zgierz był 
kolejnym rywalem naszego zespołu, 
dlatego mobilizacja na ten mecz była 
szczególna. Orzeł wygrał zasłużenie 
3:0, a mógł jeszcze więcej...  Strzelcami 
bramek dla naszego zespołu byli Damian 
Ciesielski 1  i Łukasz Olczyk 2. 
  Start Łódź miał być kolejną „ofiarą” 
naszych chłopców, rzeczywistość 
pokazała, że nie był to „spacerek”. Gra 
„Orła” Parzęczew na tle słabiutkiego 
Startu była daleka od ideału. Wygrana 
3:1 odzwierciedla różnice pozio mów 
między tymi zespołami, jednak styl 
w jakim to zostało osiągnięte pozostawia 
wiele do życzenia. Strzelcami bramek dla 
naszego zespołu byli Jacek Błaszczyk -1 
i Artur Garbacz - 2.
 Podtrzymana została do-
bra passa meczów bez porażki bowiem 
wygrywając kolejny mecz z MKS 2000 
Tuszyn 3:1 „Orzeł” odnotował kolej- 
ne zwycięstwo. Gole strzelali: Damian 
Ciesielski, Artur Garbacz i Łukasz 
Olczyk.
 Zaległy mecz pomiędzy Orłem 
Parzęczew i Startem Brzeziny miał być 
prawdziwym sprawdzianem umiejętności 
naszych piłkarzy. Zwycięstwo 3:1 nie 
pozostawia wątpliwości kto był lepszy 
w tym pojedynku. Raziła tylko wysoka 
nieskuteczność pod bramką przeciwnika, 
gdyby nie to wynik byłby dużo wyższy. 
Gole zdobywali Marcin Walczak, 
Sławomir Michalak oraz Kamil Łuczak. 
Pozostały do końca trzy mecze: 
z Bedlnem, Łęczycą i PTC 
Pabianice. Mamy nadzieję, że piłkarze 
„Orła” Parzęczew utrzymają wysoki 
poziom gry i wyjdą zwycięsko w każdym 
z tych pojedynków. Kiedy gazeta trafi 
do rąk czytelników będzie juz zapewne 
wiadomo, czy moje słowa okazały się 
prorocze...
                                                                                             

  Sławomir Michalak

Żyd w modlitewnym szalu talit     
i z tefilinem.
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 W dniach 28 - 29 kwietnia br. oraz 
w dniach 24 - 25 maja br. miały 
miejsce dwie wizyty studyjne 
na obszarze działalności Fundacji 
„PRYM”. Wizyty odbyły się 
w ramach współpracy ze Stowa- 
-rzyszeniem „Ja-Ty-My”  dotyczącej 
realizacji projektu „Partnerstwo Pro-
mocja Praca” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz z Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” 
realizującym projekt pod nazwą 
„Partnerstwo na rzecz ekonomii 
społecznej”. Celem spotkań była wy-
miana doświadczeń podczas realizacji 
zadań związanych ze wspieraniem 
procesu tworzenia partnerstw lokal- 
-nych na rzecz ekonomii społecznej. 
Fundacja gościła na swoim terenie 
przedstawicieli 6 gmin (około 100 
osób). 
 Kwietniowe spotkanie 
rozpoczęło się od zaprezentowania 
gościom dotychczasowej działalności 
Fundacji w formie prezentacji mul-
timedialnej. Następnie uczestnicy 
spotkania udali się do strażnicy OSP 
w Lubieniu (Gm. Łęczyca), gdzie 
Prezes OSP – Andrzej Królak 
opowiedział gościom o współpracy 
z Fundacją, w ramach której 
m.in. wybudowano piec kaflowy 
i wędzarnię, utworzono izbę 
regionalną, w której znajdują się 
dzieła lokalnych twórców ludowych 
(pająki łęczyckie, rzeźby, kwiaty 
z bibuły). Kolejnym punktem wizyty 
było zwiedzanie atrakcji turystycz- 
-nych gminy Zgierz na obszarze 
działania Stowarzyszenia Agrotu-
rystycznego Ziemi Zgierskiej. Prezes 
Stowarzyszenia – Pan Zbigniew 
Hauke zaprezentował gościom atrak-
cje starej kuźni w Dzierżąznej, gdzie 
Pan Grzegorz Kociszewski – kowal 
dał pokaz kucia tradycyjnej podkowy. 
Następnie udano się do Ciosen, do 
gospodarstwa agroturystycznego 
Pana Stanisława Kubiaka. Zwiedzano 

zabytkowy młyn, spróbowano 
przysmaków w lokalnej wędzarni ryb.
 Pierwszy dzień wizyty 
zakończył się ogniskiem integracyj-
nym przy którym przygrywała kapela. 
Drugi dzień wizyty goście rozpoczęli 
wyjazdem do galerii Aleksego 
Matczaka w Idzikowicach, gdzie 
podziwiali jego obrazy i rzeźby 
w kamieniu i drewnie. Następnie uda-
no się do Śniatowej (Gm. Parzęczew) 
do siedziby Stowarzyszenia „Wiejski 
Ośrodek Kultury w Śniatowej”, gdzie 
Prezes Stowarzyszenia – Elżbieta 
Gieraga poprowadziła warsztaty 
nt. aktywizacji społeczności lokal- 
-nych, zakładania stowarzyszeń 

i działalności miejscowego stowarzy- 
szenia. 
29 kwietnia odwiedzili nas również 
przedstawiciele gminy Dmosin (OSP, 
KGW, stowarzyszenia) na czele z Panią 
Wójt – Danutą Superą. Prezes Jolanta 
Pęgowska opowiedziała gościom 
o działalności Fundacji „PRYM” oraz  
zaprezentowała siedzibę Fundacji. 
 Druga wizyta studyjna, 
która miała miejsce w maju przebiegła 
według podobnego scenariusza, a jej 
efektem także była cenna wymiana 
doświadczeń w zakresie ekonomii 
społecznej. 

 Edyta Wójcik

Ekonomia społeczna – wymiana doświadczeń

W dniu 10 czerwca 2010r. w Klubie 
Garnizonowym na osiedlu w Leźnicy 
Wielkiej odbyło się kolejne spot-
kanie autorskie z cyklu „Cieka-
wi świata”, będące następnym 
działaniem podjętym w ramach pro-
jektu pt. „Integracja i aktywizacja 
mieszkańców Leźnicy Wielkiej - Osie- 
dle” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji.
Bohaterką spotkania była „ kobieta 
w podróży”, pisarka i dziennikarka 
– Marzena Filipczak. Warszawianka, 
autorka książki: “Jadę sobie. Azja. 
Przewodnik dla podróżujących ko-
biet”. Zanim rozpoczęła tę wyjątkową 
podróż przez 13 lat pracowała 
w “Gazecie Wyborczej” i “Metrze”. 
W 2008 rzuciła pracę, spakowała 
dziewięciokilogramowy plecak, 
którego podstawową i nieodzowną 
zawartością na zwiedzanym obszarze 
była moskitiera. Kilka t-shirtów 
i dwie pary spodni dopełniło całość. 
Wspomnienia z pobytu przedstawiła 
w formie medialnej ukazującej slajdy 
z pierwszej, samotnej podróży 
w głąb Azji. Spotkanie to obaliło 
wiele podróżniczych mitów. Autorka 
z pasją opowiadała o kulturze, religii i 
zwyczajach mieszkańców m.in.: 
Indii, Wietnamu, Kambodży, 
Tajlandii i Malezji. Opowiadała 
jak targować się w zależności od 
okoliczności, bowiem targowanie 

jest elementem tamtejszej kultury. 
Jeżeli zapłaci się zawyżoną cenę nie 
targując się, będą cię mieli za frajera. 
Radziła jak przeżyć w świecie pełnym 
niebezpieczeństw, jak dbać o bagaż 
by nie zostać okradzionym, jak nie 
zatruć się w przydrożnych barach i 
dlaczego unikać hoteli z dywanami 
na podłodze. Wspominała również 
spotkania  z  miejscowymi  i  podróże
lokalnymi środkami komunikacji 
w krajach, gdzie rozkład jazdy jest 
rzeczą umowną, a czas zdaje się 
być pojęciem względnym. Mówiła, 
że głupotą jest siadanie na końcu 
autobusu, kiedy wszystkie miejscowe 
kobiety tradycyjnie podróżują na 
początku, rozbieranie się do bikini 
na plaży odwiedzanej masowo przez 
miejscowe nierozbierające się rodz-
iny. Była to mieszanka wciągającej, 
przekazywanej z poczuciem humoru 
opowieści o podróży. Przez półtorej 
godziny autorka wspominała mniej 
i bardziej przyjemne przygody, m.in. 
wspominała o karaluchach, komarach 
i małpach, które były sprawcami jej 
pogryzienia. Można było również 
nabyć książkę i otrzymać autograf 
pisarki. Na zakończenie Zastępca 
Wójta Gminy Parzęczew Adam 
Świniuch podziękował pani Filipczak 
za tak interesującą opowieść i wręczył 
kwiaty. Następnie wszystkich ucze-
-stników spotkania zaproszono na 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez Baro-Kawiarnię „Najtek”. 
                                                                                 

Agnieszka Nawrocka

Ciekawi świata

          Mieszkańcy  Lubienia,  okolicz- 
-nych wsi i Łęczycy bawili się  na  
imprezie z racji nadchodzącego let-
niego przesilenia słońca. To pradaw- 
ne słowiańskie święto zwane Nocą 
Kupały  odbywało się w nocy z 21/22 
czerwca albo z 23/24 czerwca – 
w wigilię świętego Jana Chrzciciela. 
W Lubieniu, ze względów organiza-
cyjnych, bawiliśmy się 13 czerwca. 
Niewielkie wyprzedzenie w niczym 
nie przeszkodziło i zabawa była 
udana. Pogoda dopisała, goście przy- 
byli licznie, a program zapewniał 
godziwą rozrywkę. Organizatorami 
byli mieszkańcy wsi Lubień,  patronat 
nad imprezą sprawowało Stowarzy- 
szenie   Kobiet     Ziemi     Łęczyckiej 
i Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”. 
           Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej zamieniła się w dom kultury 
z prawdziwego zdarzenia. Duża w tym 

zasługa miejscowych społeczników, 
a w szczególności pani sołtys Jad-
wigi Kamińskiej i radnego Andrzeja 
Królaka, który jest jednocześnie prez-
esem OSP.  Panie z Lubienia i ze Sto-
warzyszenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej
przygotowały ciasta i potrawy, ze 
sprzedaży których pieniądze zostały 
przeznaczone na pomoc dla powo- 
dzian z południa Polski. 
Organizatorzy i uczestnicy wykazali 
się wrażliwością na ludzkie cierpie- 
nie starając się ulżyć w jakiś sposób 
ich nieszczęściu,  chociaż sami będąc 
rolnikami również odczuwają skut-
ki podtopień upraw. Wójt Gminy 
Łęczyca p. Andrzej Wdowiak witając 
zaproszonych gości  podziękował 
druhom strażakom  z Siedlca, Leźnicy 
Małej, Chrząstówka, Jankowa 
i Topoli Królewskiej za pomoc w 
umacnianiu wałów przeciwpowodzio-

wych i wręczył dyplomy uznania (na 
ręce prezesów poszczególnych OSP). 
        Kolejny raz okazało się, że wybu-
dowanie sceny plenerowej było trafną 
decyzją. Widzowie mogli  podziwiać 
popisy młodzieży   z gimnazjum  
w Topoli Królewskiej - młodzi artyści 
wykazali się znacznym talentem 
i zebrali zasłużone oklaski. Zespół 
„Świniczanki”  zaprezentował ciekawe 
widowisko słowno - muzyczne o 
tematyce obrzędów świętojańskich. 

Brawami przyjęto także występy 
kapeli „Parzęczewiacy”, zespołu lu-
dowego z Kowalewic   oraz zespołu 
pieśni i tańca „Bałdrzychowiacy”.  
O zmierzchu kwieciste wianki rzuca-
no na wodę przy świętojańskim gra-
niu, śpiewach „Świniczanek” 
i pozostałych zespołów.
       Reasumując,  impreza była nie-
zwykle  barwna  i udana,  bawili się 
miejscowi i przybyli goście. Rozpalo-
no też efektowne ognisko. Płonęło 

drewno, a nie opony! Bo takie jest 
właśnie tradycyjne świętojańskie og-
nisko a nie czarne, cuchnące chmury 
unoszące się ze spalanych opon.  
Gospodarze imprezy i organizatorzy 
obiecują, że ”Świętojańskie granie” 
będzie rozbrzmiewać w Lubieniu 
corocznie.
                                                                                                              

Zofia Dziwisz

Świętojańskie granie

Aleksy Matczak ze swoimi gośćmi

Zbigniew Hauke przed starą kuźnią w Dzierżąznej
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Pożegnania nadszedł czas 

Gimnazjum w Topoli Królewskiej
Oddział  III A  – wych. dr Iwona  Bartczak

Gimnazjum w Parzęczewie
Kl. III a Wychowawca Paweł Kurowski

Gimnazjum w Parzęczewie
Kl. III b Wychowawca Małghorzata Antosik

Gimnazjum w Wartkowicach
klasa III c wychowawczyni Dorota Kaleta 

Gimnazjum w Wartkowicach
klasa III b wychowawczyni Jolanta Andrysiewicz

Gimnazjum w Wartkowicach
klasa III a wychowawczyni Urszula Jabłońska - Mruk

11Do Rzeczy
czerwiec - lipiec 2010www.fundacjaprym.com

Wypowiedzi uczniów klas III gimnazjum:
- Koniec roku szkolnego zbliża się 
ku nam co raz większymi krokami. 
Dla mnie, jak niektórych moich     
rówieśników     jest     to     nie     tylko
pożegnanie z gimnazjum, ale także 
zamknięcie 9-letniego etapu, który 
pożegnaliśmy w naszej szkole. 
Chcemy podziękować, przeprosić, 
ale również rozbawić naszych 
wyrozumiałych nauczycieli, dlatego 
też z wielkim zapałem przygotowuje-
my się do tych ostatnich, uroczystych 

dni. Nie mogę zdradzić, jaką formę 
przybierze nasze podziękowanie, 
gdyż będzie to niespodzianka. 
Obiecuję, że będzie bardzo kolorowo! 
- podkreśla Aleksandra Sobczak.
-   Przygotowujemy apel  specjalnie na 
tę okazję. Będzie to coś wyjątkowego, 
na pewno zaskoczymy nauczycieli. 
Chcemy z całego serca podziękować 
Dyrekcji i całej Radzie Pedagogicznej 
za trud włożony w naszą edukację. 
Zdajemy    sobie    także    sprawę,   że  

przyjdzie    nam    się    pożegnać     ze 
swoimi przyjaciółmi. Cóż, każdy etap 
w życiu ma swój początek  i koniec – 
mówi Karina Turkowska.
-  Będziemy tęsknić za wspaniałymi 
chwilami spędzonymi z naszymi 
koleżankami z klasy. W końcu, tyle 
razem przeżyłyśmy... Niestety już 
nigdy nie spotkamy się w tym samym 
gronie – dodają Justyna Bojanowska 
oraz Angelika Tomczyk.
-        Gimnazjum   było   dla     mnie  

wyzwaniem, ale także przygodą. 
Wiadomo, w szkole tak, jak i w życiu 
są dobre i złe chwile. A moja kla-
sa lubiła rozrabiać. Jednak, gdy 
posunęliśmy się o milimetr za daleko, 
umieliśmy szczerze przeprosić. Nie 
byliśmy aniołkami, ale na zajęciach 
byliśmy z pewnością aktywni - infor-
muje Joanna Świątek.
- Trzy lata gimnazjum minęły     
bardzo szybko. Jestem pewna, 
że w mojej pamięci pozostaną 

niezapomniane chwile, których 
trzeba przyznać, było bardzo dużo. 
Oczekując na egzamin nawet nie 
zwróciłam uwagi, jak szybko minął 
czas gimnazjum. Teraz kończy się 
czas beztroski. A więc „do zobacze-
nia w dorosłym życiu, z bagażem 
wspomnień   na   dnie,   w   ukryciu” 
- wspomina Izabela Świątczak.

Marta Kubis – Mikołajczyk

Gimnazjum w Topoli Królewskiej
Oddział  III E – wych. mgr Barbara  Doniak

Gimnazjum w Topoli Królewskiej
Oddział  III C – wych. mgr Marcin  Banasiak

Gimnazjum w Topoli Królewskiej
Oddział  III G – wych. mgr Ewelina  Gryglewka

Gimnazjum w Topoli Królewskiej
Oddział  III D – wych. mgr Anna Kowalska

Gimnazjum w Topoli Królewskiej
Oddział   III B – wych. mgr Renata  Kubiak

Gimnazjum w Topoli Królewskiej
Oddział  III F – wych. mgr Wioleta Łuczak
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           Pisałam już o szkołach, drogach 
gminnych,  wodociągach, strażnicach 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
boiskach, stacjach uzdatniania wody                          
i innych obiektach użyteczności pu- 
-blicznej, z których praktycznie wszy-
scy mieszkańcy korzystają. Starałam 
się w miarę dokładnie opisać ich 
stan obecny, zmiany jakie się w nich 
dokonały i te które maja się dokonać w 
najbliższym czasie. Nie wspominałam 
jeszcze o kościołach - a przecież to 
też obiekty użyteczności publicznej 
o szczególnym znaczeniu. 
             Na terenie gminy Łęczyca są  
cztery parafie z kościołami,  które są 
budowlami zabytkowymi pod opieka 
konserwatorską. Ich sylwetki wrosły 
w krajobraz będąc jego  ozdobą,  pun-
ktem orientacyjnym i miejscem 
bliskim sercu mieszkańców. Nie 
może być inaczej, skoro wszel-
kie ważniejsze etapy życia od chrztu 
poprzez  pierwsze komunie, 
bierzmowania, śluby i pogrzeby są z 
nimi związane.
   W Topoli Królewskiej drewniany 
kościół  pod wezwaniem świętego 
Bartłomieja   Apostoła  wybudowany 
został w 1711 roku na miejscu 
wcześniejszego kościoła, a w 1811 
powiększono świątynię dobudowując 
jedno przęsło od strony zachodniej. 
Wewnątrz znajduje się barokowy 
ołtarz główny i rokokowe ołtarze boc-
zne. W ostatnich latach budowla była 
konserwowana wewnątrz i z zewnątrz.
W trakcie remontów zlikwidowany 
został łuk tęczowy, gdyż belka łuku 
była zniszczona. Obecny probo-
szcz Ks. Kamil Leśniewski wyjawił 
w trakcie rozmowy, że planuje 
zrekonstruować ten istotny detal 
wystroju wnętrza, zwłaszcza że fig-
ury znajdujące się na łuku są dobrze 
zachowane.  Powiększony został 

parking przykościelny, parafianie 
chcieliby aby był on utwardzony 
i prawdopodobnie taki parking 
powstanie wkrótce. 
            Również w Leźnicy Małej  
znajduje się drewniany kościół, nieco 
młodszy niż w Topoli Królewskiej, 
ale też z XVIII wieku,  z dobudowaną                 
w późniejszym okresie  od  północnej 
strony murowaną kaplicą. Kościół pod 
wezwaniem Św. Marii Magdaleny  
ma konstrukcję zrębową,  wewnątrz  
ołtarz główny z drugiej połowy 
XVII wieku z wczesnobarokowy-
mi rzeźbami naturalnej wielkości 
pochodzącymi z Tumu. 
              Kościół w Leźnicy Małej 
wymaga wielu kosztownych  prac 
konserwatorskich i remonto- 
wych. Ksiądz proboszcz Zygmunt 
Rzetelski oznajmił, że do listopada 
2010 roku złoży wniosek o dotację 
na ten cel  do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wnio- 
-sek jest sporządzany na podstawie   
ekspertyzy, którą zrobiono w 2008 
roku.  Jest zatem nadzieja, że kościół 
w Leźnicy Małej odzyska godny 
wygląd jak przystoi takiemu miejscu.
               Zarówno świątynie jak i cmen-
tarze to własność Kościoła Rzym-
sko – Katolickiego. Zarządzającymi 
własnością są proboszczowie, 
a utrzymanie kościołów spoczywa na 
parafianach.
          Instrukcja Episkopatu Polski 
o ochronie zabytków i kierunkach 
rozwoju sztuki kościelnej (z kwietnia 
1966 r.) szczegółowo określa sposo-
by postępowania w przypadkach 
remontów, modernizacji świątyń, 
w tym współpracę z konserwato-
rami zabytków i prowadzenie prac  
w zgodzie z ustawą o ochronie dóbr 
kultury. 
            Patrząc na kościół można 
zorientować się kiedy był zbudo-
wany i jak zamożny był jego funda-
tor, można również wnioskować 
o  zasobności i hojności parafian oraz 

     Usytuowany jest skromnie, na 
zachodnim krańcu wsi. Odsunięty 
nieco od zabudowy, sąsiaduje ze 
szczerymi już polami. Chociaż 
postawiono go na niewielkim, natu-
ralnym wzniesieniu, to przecież jego 
rozmiary nie wyróżniają go w kra-
jobrazie najbliższej okolicy. Dopie 
ro dla wyjeżdżającego z Białej w 
kierunku Kęblin lub Szczawina uka-
zuje się nagle zza zakrętu drogi. Wy-
rasta z zielonego wieńca okalających 
drzew na podobieństwo wieśniaczej 
chaty, tylko wyższej i obszerniejszej, 
i nie strzechą krytej, lecz gontem, 
i nie bielonej, lecz ciemną barwą 
podkreślającą powagę przeznac-
zenia. Jest rzeczą znamienną, że 
kiedyś człowiek z naturalnych, z 
serca płynących przesłanek budował 
dom Boży na podobieństwo własnej 
chaty, o identycznej konstrukcji, ty-
lko okazalszy w proporcjach, wz-
bogacony wieżyczką na sygnaturkę i 
nobilitowany kruchtą, jakby gankiem 
zapożyczonym z dworku szlacheckie-
go. Takie analogie występują również 
i w kościółku w Białej. Podążamy ku 
niemu szeroką aleją wysadzaną lipa-
mi. Już z daleka widać ciemne tło fas-
ady rozjaśnione dużym krzyżem kolo-
ru kości słoniowej, z rozpiętym na 
nim Zbawicielem. Jego ręce, chociaż 
okrutnie przybite do drzewa, zdają się 
przywoływać do siebie przechodnia. 

Niewiele jest kościołów, w których 
Chrystus w tak okazałej formie nie 
czekał na wiernych w środku świątyni, 
ale wyszedł ku nim na zewnątrz. Pop-
rzedni, wiszący jeszcze przed paru 
laty, wyczarowany dłutem artysty 
spod Łowicza, przykuwał wzrok
ekspresją pełnej cierpienia twarzy i 
wychudzonej postaci, jeszcze dodat-
kowo spotęgowaną bliznami zadany-
mi  przez   słoty,    mrozy    i   wichry,
które w końcu rzeźbę do cna 
zniszczyły. Chrystus na krzyżu wita 
nas z najpiękniejszego fragmentu 
elewacji kościoła, z barokowego 
szczytu o bogatym falistym kon-
turze walut. Obramowanie rzeźby po 
bokach stanowią pilastry o głowicach 
rzeźbionych w motywy roślinne, od 
dołu szeroki gzyms oddzielający szc-
zyt fasady, a od góry wąski gzyms, 
który rozcina go na dwie kondyg-
nacje. Poniżej zaprasza nas do wnętrza 
świątyni kruchta z dwuskrzydłowymi 
drzwiami na osi o fantazyjnych wyk-
rojach obramień nawiązujących do 
walutowego szczytu. Chociaż dobu-
dowana dopiero w 1938r., stanowi 
zharmonizowaną i integralną całość 
z kościołem, który powstał w drugiej 
połowie XVIII wieku. Zwieńczający 
ją trójkątny tympanon wypełniony 
jest rozsypanymi w girlandę gwiazd-
kami z kielichem do hostii w środku i 
literami IHS.

Obejście kościoła dookoła daje nam 
obraz korpusu nawowego na planie 
prostokąta, zgodnie z obowiązującym 
dawniej zwyczajem zbudowanego na 
osi wschód-zachód z ołtarzem usy-
tuowanym w pierwszym kierunku. 
Prezbiterium, jak we wszystkich tego 
typu kościołach, jest węższe i niższe 
oraz zamknięte wielobocznie, w 
trójboczniu. Od strony wschodniej 
przylega zakrystia z jedno 
skrzydłowymi drzwiami na osi. Cała 
elewacja kościoła jest oszalowana 
pionowymi deskami na zakładkę, 
co nie tylko urozmaica i ożywia 
powierzchnię ścian, ale przede 
wszystkim osłania i chroni główną 
konstrukcję. Gdyby zdjąć szalunek, 
oczom naszym ukazałyby się sosnowe 
lub modrzewiowe, grube bierwiona, 
lekko tylko obciosane, ułożone pozio-  
mo na siebie, a na węgłach, w zbiegu z 
prostopadłą ścianą, związane ciesiel-
skim zacięciem, zwanym jaskółczym 
lub rybim ogonem. Jest to typowa pol-
ska konstrukcja wieńcowa, nazywana 
też zrębową, o tysiącletniej przeszło 
tradycji, według której cieśle w całej 
Polsce budowali chaty, stodoły, spi-
chrze i dworki. Doskonale z drewnia- 
nym szalunkiem ścian harmonizuje 
dach gontowy o stromo nachylonych 
połaciach, przydających budynkowi 
smukłości. Natomiast lekkie poz-
ielenienie gontów od glonów niby 

patyna dodaje kościołowi wiekowego 
dostojeństwa.
Sylwetce świątyni przysparza 
malowniczości wyrastająca z kalenicy 
blaszana ośmioboczna wieżyczka, 
na sygnaturkę, jedyny nie drewniany 
element architektoniczny budowli. To 
stamtąd, spod cebulowej barokowej 
kopułki, na Anioł Pański rozlega się 
dźwięczne dzwonienie. Inne, o wiele 
głośniejsze tony, wzywają wiernych 
na nabożeństwo z dzwonnicy, stojącej 
w południowo-zachodnim narożniku 
cmentarza przykościelnego. Solidna, 
słupowa konstrukcja, oszalowana 
i nakryta gontowym dachem 
namio -towym sprawiałaby wrażenie 
wieży obronnej strzegącej kościoła, 
gdyby zamiast wąskich strzel-
nic w każdej elewacji nie miała 
wyciętych dwóch dużych otworów 
prostokątnych. To dzięki nim potężny 
dźwięk dzwonów nie rozsadzi kon-
strukcji, lecz niesie się hen daleko 
po polach i łąkach oraz przenika 
do okolicznych lasów, głosząc 
chwałę Pana. Po zapoznaniu się z 
zewnętrznymi walorami architek-
tonicznymi kościoła przekroczymy 
jego progi, żeby odkryć piękno jego 
wnętrza.
 

Stanisław Frątczak
Ciąg dalszy w następnym numerze 

talentach  proboszcza. Nie będzie 
przesadą jeśli dodam, że po stanie 
utrzymaniu kościoła i cmentarza 
można domyślić się nawet  jak prze-
biega   współpraca  parafianie  -   pro-
boszcz. Takim pozytywnym 
przykładem współpracy może być par-
afia pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Błoniu. 
 W krótkim czasie zostało zbudowane 
ogrodzenie cmentarza grzebalnego, 
utwardzono alejki,  przy kościele 
powiększono parking. Przy dofinan-
sowaniu Urzędu Gminy wyasfalto-
wano drogę na cmentarz. 
    Od niedawna proboszczem para- 
-fii jest Ks. Krzysztof Wasiak, który 
w tym roku planuje wymianę kilku  
okien w kościele i ogrzewanie olejowe                                        
z    nawiewem. W miarę możliwości 
będzie realizował kolejne prace 
zmierzające do odświeżenia wnętrz 
kościoła i osuszenia budowli wybu-
dowanej w latach 1913 - 1916.
             Najmłodszym kościołem, 
bo wybudowanym w latach 1922-
1930 jest kościół pod wezwaniem 
Św. Marcina w Siedlcu. Proboszczem 
od 2009 roku jest Ks. Ireneusz Cieślak 
- nie chce mówić jakie ma plany 
związane z remontami kościoła  na 
najbliższy rok ale obiecuje, że opowie 
o wszystkim jak już będzie wykonane 
to, co zamierza zrobić - stąd wniosek, 
że plany są. 
Poprzedni  proboszcz   Ks.  Krzysztof
Kuśmirek odnawiał kościół z zewnątrz 
dzięki czemu  budowla  wygląda  bar-
dzo efektownie. Możliwe, ze teraz 
będą prowadzone prace wewnątrz. 
Pewne jest jedno: będzie zrobiona 
droga na cmentarz ze środków Urzędu 
Gminy Łęczyca. 
           Życzę Proboszczom powodzenia 
w pozyskiwaniu funduszy, cierpliwości 
w załatwianiu formalności, solidnych 
wykonawców, dobrej współpracy 
z radami parafialnymi i parafianami.  
  

Zofia Dziwisz

Kościółek w Białej – piękno w prostocie 

Tym razem o kościołach…
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         Misją biblioteki publicznej jest 
upowszechnianie wiedzy, kultury, 
rozwijanie zainteresowań dzieci i 
młodzieży oraz proponowanie i or-
ganizowanie bogatej oferty kultural-
no-rozrywkowej i informacyjnej dla 
mieszkańców gminy. Współczesna 
biblioteka przestaje być wyłącznie 
zbiorem książek i czasopism drukow-
anych; staje się miejscem, w którym 
obecne są słowa, obrazy i dźwięki. 
Każdy czytelnik musi znaleźć coś 
ciekawego dla siebie.
        Obecnie GBP w Siedlcu po-
siada 14 600 woluminów i  rocznie 
obsługuje 314 czytelników głównie 
dzieci i młodzież uczącą się.
        Dzięki  udziałowi w programie 
„Ikonk@”  powstała czytelnia inter-
netowa wyposażona w trzy stanowis- 
ka komputerowe z dostępem do 
Internetu. Każdy czytelnik może 
bezpłatnie wyszukiwać niezbędne mu 
materiały  do nauki, pisania referatów 
itp.
   Biblioteka organizuje wiele spotkań, 
konkursów, lekcji bibliote- cznych, 
głośnych  czytań literatury, gry i za-
bawy z książką i z komputerem. 

Bibliotekarz, choćby najlepiej 
pracował nie uzyska pożądanych 
efektów bez pomocy środowiska. 
To dzięki współpracy ze szkołami - 
szczególnie ze Szkołą Podstawową 
w Siedlcu, odbyło się wiele im-
prez i konkursów. W pamięci dzieci 
utrwaliła się organizowana piąty raz 
całonocna impreza czytelnicza „Noc 
z Baśniami”  a także konkurs recyta-
torski „Pięknie być człowiekiem”,  
którego laureatami są uczniowie szkół 
z gminy Łęczyca.
         Podczas majowych dni w ra-
mach akcji ”Tydzień Bibliotek”, 
który w tym roku ogłoszono pod 
hasłem „Słowa, dźwięki, obrazy” 
biblioteka przygotowała wiele ofert 
skierowanych  do czytelników. 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach 
dotyczących literatury. Poznały za-
gadnienia dotyczące budowy  i szaty 
graficznej ksiązki. Zapoznały się z 
zawodami osób pracujących przy 
powstawaniu książki. Dowiedziały 
się jakie jest przeznaczenie biblioteki 
i jakie zbiory są w niej gromadzone.
       Chętnie wypowiadały się 
na temat swoich doświadczeń 

literackich, mówiły jakie książki lubią 
czytać oraz o znaczeniu literatury w 
życiu każdego człowieka. Zajęcia 
poświęcone książce urozmaicone 
były pokazami multimedialnymi. 
Dzieci biorące udział w konkursie 
plastycznym „Mój ulubiony bohater 
literacki” i   „Moja zakładka do 
książki”  otrzymały drobne upominki 
i słodycze,  Konkurs czytelniczy „Co 
muszę wiedzieć o Polsce” zachęcił 
czytelników do skutecznego wyszuki-
wania informacji z różnych źródeł. 
W maju można obejrzeć wystawę 
literatury Biblioteka-wrota do 
wiedzy, której celem jest przybliżenie 
literatury popularnonaukowej.  Dla 
najmłodszych czytelników  biblioteka 
proponuje głośne czytanie oraz gry i 
zabawy.
       Działania  na rzecz rozwo-
ju biblioteki, budowanie klimatu 
życzliwości, współpracy, promocji 
książki i czytelnictwa,  budowanie 
społeczeństwa informacyjnego to 
prio rytety w pracy bibliotekarza.  

                                                                                                

Marzena Gmerek

uczestnicy gminnego konkursu recytatorskiego

spotkanie autorskie Grzegorza Kasdebki

spotkanie w bibliotece klas “0”

w czytelni internetowej

Gminna Biblioteka Publiczna  w Siedlcu

W dniu 27 maja 2010r. w Klubie 
Garnizonowym na osiedlu w 
Leźnicy Wielkiej odbyło się spot-
kanie autorskie „Ciekawi świata” 
z Marią Czubaszek, będące jednym 
z działań podjętych w ramach pro-
jektu pt. „Integracja i aktywizacja 
mieszkańców Leźnicy Wielkiej - 
Osiedle” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inic-
jatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji.
Maria Czubaszek jest poetką, 
pisarką, autorką tekstów piosenek, 
scenarzystą, felietonistą, radiowcem, 
dziennikarką, a sama o sobie  mówi 
„autorka satyryczna”. Jest autorką 
tekstów satyrycznych i piosenek pub-
likowanych w “Szpilkach”, a także 
emitowanych w audycjach radiowej 
Trójki - “Ilustrowanym Tygodniku 
Rozrywkowym”, który z czasem 
przerodził się w “Ilustrowany Maga-
zyn Autorów” oraz w “Powtórkę 
z rozrywki”. Jest również autorką 
książki „Na wyspach Hula-Gula” wy-
danej w 1980 roku i ponownie w 1994 
roku. Obecnie prowadzi bloog, w 
którym w niebanalnym stylu komen-
tuje banalną rzeczywistość polskiego 
show-biznesu.
Od pierwszych minut spotkania 
oczarowała publiczność. Zajmująco 
opowiadała o swojej pracy i 
twórczości, słuchacze dowiedzieli 

się m.in. w jakich okolicznościach 
powstał tekst znanego przeboju 
„Rycz mała rycz” i scenariusz serialu 
„Brzydula”. Opowiadanie to było 
przeplatane licznymi dygresjami i 
żartami o polskich „gwiazdach” i 
„gwiazdeczkach”. Nie brakowało 
również przezabawnych anegdot z  
prywatnego życia Marii Czubaszek. 
Wiemy już dlaczego rzuciła studia 
dziennikarskie i kim są   mężczyźni jej 
życia (Woody Allen i mąż, o którym 
autorka mówi krótko: Karolak). 
Uwielbia także  Artura Andrusa i An-
drzeja Poniedzielskiego.
Dzięki wyjątkowemu poczuciu hu-
moru i niesamowitemu temperamen-
towi pani Maria rozbawiła widownie 
do łez. Na zakończenie Wójt Gminy 
Parzęczew Ryszard Nowakowski 
podziękował pani Czubaszek za pr-

zybycie i wręczył kwiaty. Nasza 
bohaterka wieczoru zabrała ze sobą 
płaskorzeźbę oraz haftowany obraz 
„Dziewczynka z gołębiem”. Prezenty 
wykonane zostały przez dzieci z pra-
cowni plastycznej, działającej przy 
Klubie prowadzonej pod kierunkiem 
Jerzego Trymbulskiego oraz Bożeny 
Zaremby. Pomysłodawcami prezentu 
były pracownice Biblioteki oraz Kie-
rownik Klubu. Potem były autografy, 
zdjęcia i oczywiście przerwa na pa-
pierosa. Dla uczestników spotkania 
przygotowano słodki poczęstunek. To 
spotkanie długo pozostanie w naszej 
pamięci, bo takich ludzi jaki Maria 
Czubaszek nie spotyka się co dzień.                                                       
 

 Agnieszka Nawrocka

Maria Czubaszek w Leźnicy Wielkiej 
Trwają prace związane z realizacją 
projektu pn. Kształtowanie obszaru 
przestrzeni publicznej w miejscowości 
Wartkowice.
Na chwilę obecną jedna z części tej 
inwestycji została zakończona. Wybu-
dowano plac parkingowy obok par-
kanu kościelnego. Jest to parking o 
nawierzchni z kostki brukowej na 20 
samochodów, w tym miejsce dla osoby 
niepełnosprawnej.
Trwają także prace wokół obiektu 
użyteczności publicznej (Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej 
Biblioteki Publicznej, Ośrodka Zdro- 
wia, Apteki).  Dotąd wykonano chodniki 

od strony frontowej budynku, zdemon-
towano istniejące ogrodzenie, powstają 
już pierwsze miejsca parkingowe. Na 
dzień dzisiejszy w części centralnej 
miejscowości wykonano już chodnik 
z opaskami wokół terenów zielonych, 
wjazdy oraz rozpoczęto prace związane 
z zielenią - wykonano i obsiano trawą 
trzy klomby. 
Dzięki udzielonej pomocy finansowej ze 
środków pochodzących z PROW 2007 
– 2013 nasza miejscowość całkowicie 
zmieni swój wygląd!

Artur Kubis

Odnowa wsi trwa…
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22 maja br. 50-osobowa grupa 
mieszkańców sołectw Chociszew i 
Mikołajew uczestniczyła w wyjeździe 
integracyjnym do Łowicza i okolic 
w ramach projektu pt. „Integracja 
mieszkańców sołectw Chociszew i 
Mikołajew”. Jak wskazuje tytuł pro-
jektu celem wyjazdu była integracja 
i zaciśnienie więzi społecznych 
między uczestnikami, a także bliższe 
poznanie kultury ludowej. Wyjazd w 
100% został sfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.     

Pierwszym punktem wycieczki było 
zwiedzanie Bazyliki Katedralnej oraz 
Muzeum w Łowiczu.  Bazylika Kate- 
dralna jest najbogatszą w pamiątki 
historyczne świątynią diecezji 
łowickiej, którą to diecezję ustanowił 
w 1992r. Papież Jan Paweł II bullą 
“Totus tuus Poloniae populus”.

Bazylika Katedralna w Łowiczu 
Towarzyszący w wyjeździe przewo- 
dnik przybliżył nam historię zbiorów 
muzealnych sięgających przełomu 
XIX i XXw., tj. narzedzi rolniczych, 
wyrobów rzemiosła, niezwykle bo-
gatych kolekcji łowickich strojów 
ludowych, elementów dekoracyjnych 
izb książęcych (wycinanki, pająki), 
przedmiotów związanych z kulturą 
duchową i obrzędowością. Podczas 
zwiedzania muzeum uczestniczyliśmy 
również w warsztatach muzeal-
nych na temat wycinankarstwa i 

hafciarstwa. Warsztaty umożliwiły 
nam zdobycie nowych umiejętności 
sztuki haftu i wycinanki, których 
uczyły nas twórczynie ludowe: Pani 
Helena Miazek i Pani Genowefa 
Madanowska.    

Skansen Wsi Łowickiej 
w Maurzycach
  Następnym punktem naszego 
wyjazdu był Skansen Wsi Łowickiej 
w Maurzycach położony w odległości 
około 7 km od Łowicza, który gro-
madzi zabytki architektury z terenu 
dawnego Księstwa Łowickiego. W 
skansenie znajduje się blisko 40 
obiektów, m.in. zagrody z przełomu 
XIX i XX wieku (domy miesz-
kalne z wyposażeniem, zabudow-
ania gospodarskie) oraz zabytki tak 
zwanej „małej architektury wiejsk-
iej”: przydrożne kapliczki, piec chle-
bowy. Ponadto zobaczyliśmy szkołę 
wiejską z okresu międzywojennego, 
studnie, budynki związane z wie-
jskimi rzemiosłami: kuźnie i wiatrak; 
zrekonstruowaną kamienno-ceglaną 
strażnicę ze Złakowa Borowego oraz 
ekspozycję sprzętu strażackiego, 
chłopskie pojazdy wyjazdowe, 
maszyny do obróbki ziarna.  

Pałac Radziwiłłów w Nieborowie
Kolejnym punktem zwiedzania 
było powstałe w 1945r. Muzeum 
w Nieborowie, w skład którego 
wchodzą: Pałac Radziwiłłów wraz 
z ogrodem i Ogród Romantyczny 
Heleny Radziwiłłowej w Arkadii. 

We wnętrzach rezydencji pałacowej 
z XVII–XIX w. zwiedzaliśmy 
wyposażenie pałacu i jego kolekcje:  
rzeźb, obrazów, mebli, porcelany, 
szkła, srebra, zegarów, tkanin i zbi-
orów bibliotecznych, uzupełnionych 
obiektami sztuki i rzemiosła arty-
stycznego ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Warszawie.   

Muzeum Ludowe w Sromowie
Ostatnim punktem naszego wyjazdu 
było zwiedzanie Muzeum Ludowego 
w Sromowie znajdującego  się 8 km 
od Łowicza. W czterech pawilonach 
zobaczyliśmy ponad 600 drewnianych 
figur, z czego 400  to figury ruchome. 
Podczas zwiedzania obejrzeliśmy 
scenę narodzin Pana Jezusa, procesję 
Bożego Ciała, jadące wozami 
łowickie wesele, króla Jana III So-
bieskiego na czele husarii. W zbio-
rach muzealnych znajduje się 30 figur 
naturalnej wielkości, które ubrane są 
w oryginalne łowickie stroje. Ponadto 
zobaczyliśmy wnętrze łowickiej izby 
wyposażonej w posagowe skrzynie. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa zaprzęgów konnych, tj. bry-
czki, wolanty, sanie, wozy chłopskie 
na drewnianych kołach, półkoszki, 
wasągi, wozy drabiniaste oraz kom-
plety uprzęży końskich. 
                                                             

Integracji ciąg dalszy...
Po wyczerpującym zwiedzaniu i ob-
cowaniu z kulturą ludową naszych 
przodków, udaliśmy się na upragn-

iony odpoczynek, podczas którego 
posilaliśmy się pieczonymi na ogni-
sku kiełbaskami.  

Cel jaki założyliśmy organizując 
to przedsięwzięcie został w całości 
osiągnięty. Podczas wspólnych 
spacerów, zwiedzania oraz war-
sztatów zawiązały się bliższe 
znajomości pomiędzy mieszkańcami 
sołectw Chociszew i Mikołajew. Czas 
przeznaczony na przejazd autokarem 
umilaliśmy sobie wspólnym śpiewem. 
Mamy nadzieję, że ta szczególnie miła 
atmosfera towarzyszyć nam będzie 
podczas realizacji kolejnego zadania 
przewidzianego w projekcie. Będzie 
to rajd rowerowy pt. „Poznajmy naszą 
gminę”, na który serdecznie zaprasza-

my. Rajd odbędzie się w dniu 17 lipca 
br. Planowana trasa rajdu: Chociszew 
(miejsce startu), Mikołajew, Ignacew 
Podleśny, Ignacew Parzęczewski, 
Parzęczew, Śniatowa (tu planu-
jemy obiad), Różyce, Leźnica 
Wielka, Opole, Borszyn, Parzęczew, 
Chociszew (meta rajdu, ognisko inte-
gracyjne).    
Szczegółowych informacji o rajdzie 
udzielamy pod numerem telefonu 
42 718 60 47 lub w Biurze Projektu 
znajdującym się w Urzędzie Gminy w 
Parzęczewie - w Referacie Funduszy 
Europejskich (pok. nr  3)

Małgorzata Posiła.  

Wycieczka do Łowicza

1 czerwca na osiedlu w Leźnicy 
Wielkiej zorganizowano rodzinny 
bieg na orientację. Już przed 17.00 z 
ochotą zgłaszały się rodziny chętne 
do udziału w tym sportowo – inte-
gracyjnym przedsięwzięciu. Ideą 
sympatycznego „biegu po zdrowie” 
obok wdrażania dbałości o kondycję i 
lokalną integrację była zdrowa rywal-
izacja sportowa i wreszcie relaks w 
plenerze. Pogoda dopisała, biegacze 
nie zawiedli, było głośno, zabawnie, 
spontanicznie i na luzie. Po otrzy-
maniu regulaminu i niezbędnych 
wskazówek uczestnicy biegu musieli 
odpowiedzieć na 7 pytań. Odpowiedzi 
na nie wraz ze słowami składającymi 
się na hasło końcowe znajdowały się 
w miejscach zaznaczonych na przygo-
towanych mapach osiedla. Ich zadani-
em było jak najszybsze odnalezienie 
wszystkich punktów, porównanie 
swojej wiedzy z prawidłowymi 
odpowiedziami oraz ułożenie hasła. 
Wygrał p. Wojciech Leszczyński z 

dziećmi. Laureaci najszybciej wró-
cili do centrum biegu z właściwym 
hasłem: „Świat jest mały, a Leźnica 
europejską stolicą kultury”. II miejsce 
zajęli: Adam Pogorzelski i Karol Bau-
trel, a na III miejscu podium stanęli: 
Jakub Bautrel i Dawid Potykanowicz. 
Zwycięzcy otrzymali puchary, wszy-
scy uczestnicy dyplomy, a najmłodsi 
pamiątkowe maskotki i czekola-
dy. W tak miłej atmosferze odbył 
się bieg, nad którym czuwał jego 
współorganizator, były mieszkaniec 
Leźnicy – p. Maciej Krzyżanowski. 
Gratulujemy zwycięzcom i wszyst-
kim uczestnikom. Po trudach biegu 
miło było posilić się pyszną, jak 
zawsze, grochówką, przygotowaną 
przez panie ze stołówki szkolnej z 
Parzęczewa. Wyrazy podziękowania 
kierujemy również do pielęgniarki 
p. Danuty Cytrowskiej z leźnickiego 
Ośrodka Zdrowia.
                                                                                                 

Agnieszka Nawrocka

Czerwcowa integracja mieszkańców 
Leźnicy Wielkiej - Osiedle

Bazylika Katedralna w Łowiczu Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach

Muzeum ludowe w Sromowie

Pałac Radziwiłłów w Nieborowie
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               Jesteśmy prawdziwymi 
szczęściarzami, gdyż to, czego 
potrzebowaliśmy  8 maja, czyli 
pięknej, prawdziwie wiosennej aury, 
ziściło się nam po stokroć. Słońce, po 
tygodniowych dąsach, nareszcie się 
rozchmurzyło, więc i  nasze samopo- 
czucie się poprawiło. Krótko mówiąc, 
znów chciało się żyć… I chciało się 
biegać, bo 8 maja był dniem, kiedy 
każdy szanujący swe zdrowie Polak 
powinien wstać z kanapy, porzucić 
na kilka godzin miękkie, przepastne 
fotele i ruszyć w plener, przed sie-
bie, od startu ku mecie… Powodów, 
dla których warto biegać, jest wiele. 
Jak choćby poczucie, że robi się dla 
siebie coś pożytecznego. Biegacze  
spalają  kalorie, wysmuklają swe syl-
wetki, lepiej sypiają, rzadziej ”łapią” 
przeziębienia i infekcje. Hartują się. 
Pozytywów z biegania jest naprawdę 
wiele. 
               Wszystko zaczęło się trzy 
lata temu, kiedy po raz pierwszy 
przystąpiliśmy do ogólnopolskiej ak-
cji pod nazwą „Polska Biega”. A że 
mamy w Chociszewie wymarzone 
wprost warunki do organizacji ak-
cji biegackich, zgłosiliśmy z ochotą 
swój akces w tym sportowo – plene-
rowo – towarzyskim przedsięwzięciu. 
Zachęciliśmy także innych. 
Rokrocznie gościmy u nas uczniów 
ze szkół z Parzęczewa, Ozorkowa, 
także ze Zgierza. Naszymi gośćmi 
honorowymi są przedstawiciele gminy 
Parzęczew: Wójt – Ryszard Nowakowski, 
corocznie biorący udział w biegu i  
Z-ca Wójta – Adam Świniuch. 
8 maja po raz trzeci (w kraju po raz 
szósty) wystartowaliśmy w tym sym-
patycznym biegu po zdrowie i nie 
tylko. Ideą akcji „Polska Biega” jest 

także, obok rzecz jasna, wdrażania 
do dbałości o kondycję, lokalna in-
tegracja, zdrowa rywalizacja spor-
towa młodych biegaczy czy wreszcie  
relaks w plenerze, czyli w tzw. 
pięknych okolicznościach przyrody. 
Ma być głośno, wesoło, spontanicznie 
i na luzie – taki scenariusz odpowia- 
da nam najbardziej, a nad tym, aby 
wszystko tak właśnie przebiegało, 
czuwał nasz Dyrektor i nauczyciel 
w-fu  w jednej osobie – Krzysztof 
Pyciarz.
               Tegoroczna akcja udała się 
nam ze wszech miar. Pogoda dopisała, 
biegacze  ie zawiedli  –  przybyli  licz-
-nie i pobiegli dynamicznie,  
zwycięzcy otrzymali puchary, a wszy-
scy uczestnicy dyplomy. Podobnie jak 
w minionych latach wystartowano w 
czterech kategoriach wiekowych:

• najmłodsi – przedszkolaki, ucznio-
wie oddziału „0” oraz uczniowie klas 
I - III
• uczniowie  klas IV-VI
• gimnazjaliści
• dorośli
Cieszymy się, że z każdym rokiem 
przybywa nam biegaczy spośród 
dorosłych – rodziców naszych 
uczniów, bo na dziecięco – 
młodzieżową frekwencję nigdy nie 
narzekaliśmy.             Reprezentanci 
poszczególnych kategorii mieli do 
pokonania zróżnicowane dystanse: 
najmłodsi około 300 – 400 metrów, 
uczniowie klas IV-VI około 1000 
metrów, gimnazjaliści 2000 metrów, 
zaś dorośli 4 kilometry (z małym 
„haczykiem” nawet). 
Ogółem pobiegło 118 osób we wszyst-
kich kategoriach, w tym 33 dzieci z 
młodszych klas szkoły podstawowej, 

42 uczniów z klas IV-VI, 16 gimnazja- 
listów i 27 dorosłych. Poniżej poda-
jemy nazwiska zwycięzców w poszc-
zególnych dystansach:

Najmłodsi, klasy I – III
chłopcy:
I miejsce – Dominik Pawlak
II miejsce – Emil Karolak
III miejsce- Maciej Domański
dziewczęta:
I miejsce- Magdalena Pawlak
II miejsce – Barbara Chylińska
III miejsce – Katarzyna Michalak

Klasy IV-VI
chłopcy:
I miejsce – Dawid Bugała,
II miejsce – Kamil Lewandowski
III miejsce- Hodor Ali
dziewczęta:
I miejsce – Paulina Krupińska
II miejsce – Karolina Andrzejczak
III miejsce – Lidia Stańczyk

Gimnazjaliści
chłopcy:
I miejsce- Patryk Pisera
II miejsce – Kamil Kuźniak
III miejsce- Marcin Łazarczyk
dziewczęta:
I miejsce – Aleksandra Rzeszutek
II miejsce- Anna Kurowska
III miejsce- Aleksandra Urbaniak

Open – dorośli
mężczyzni:
I miejsce- Piotr Chróścikowski
II miejsce- Radosław Sobór
III miejsce – Kamil Idczak
kobiety:
I miejsce- Barbara Karczmitowicz
II miejsce – Monika Domańska
III miejsce- Małgorzata Nowosińska

Gratulujemy zwycięzcom i wszyst-
kim uczestnikom. Ich zdjęcia można 
obejrzeć      w naszej galerii (www.
parzeczew.pl/chociszew).
 Dziękujemy  gościom za  przyjęcie   
zaproszenia, a sponsorom, że zech-
cieli wesprzeć to przedsięwzięcie. 
Po trudach biegu miło było posilić 
się pyszną, jak zawsze, grochówką, 
pieczoną kiełbasą i słodką bułką. 
Wyrazy podziękowania kierujemy 
także  do funkcjonariuszy Policji w 
Parzęczewie, pań z Ośrodka 
Zdrowia w Parzęczewie  i chociszew- 
skiej ochotniczej straży pożarnej  - 
czuwających          nad bezpieczeństwem 
podczas biegów.
                                                                                                                                                             

Agnieszka Wiśniewska - Rojek

Polska biega… w Chociszewie

Tegorocznym gospodarzem elimi-
nacji powiatowych w konkursie 
„Powiatowe Potyczki Ortograficzne” 
była Gmina Dalików. Zespół Szkół w 
Dalikowie gościł w maju najlepszych 
uczniów i dorosłych, wyłonionych z 
sześciu gmin powiatu poddębickiego 
w trakcie eliminacji gminnych. 
Konkurs ten jest imprezą otwartą i 
stanowi kontynuację pomysłu zainic-
jowanego przez Gimnazjum w Zadzi-
miu i Szkołę Podstawową w Zygrach. 
Celem „Potyczek” jest przede wszyst-
kim budzenie szacunku dla ojczystego 
języka, podnoszenie ogólnej kultury 
języka polskiego oraz kształtowanie 
przekonania, że poprawna pisownia 
jest powinnością każdego Polaka. 
Nad poprawnym przebiegiem zmagań 
konkursowych czuwała doradca 
metodyczny Grażyna Jańczyk (ZS 
w Wartkowicach); koordynatorem 
gminnym organizacji finału powia-
towego w 2010 roku została Elżbieta 
Kaftan (SP w Dalikowie). Patronat 
nad imprezą objęło Starostwo Powia-
towe w Poddębicach. 
W każdej kategorii wiekowej 
wyłoniono Mistrza Ortografii 2010 i 
Wicemistrzów Ortografii 2010. Lau-
reatami eliminacji powiatowych zos-
tali: 
- w kategorii uczniów klas II - III szkół 
podstawowych (przewodnicząca 
Komisji Konkursowej – Alicja 
Dudzińska z SP w Dalikowie):
Mistrz Ortografii 2010 – Malwina 
Kozłowska (SP w Pęczniewie)
Wicemistrzowie Ortografii 2010 – 
Klaudia Józefowicz (SP w Wilam-
owie), Kinga Grodzicka (SP w 

Porczynach) i Julia Wolska (SP w 
Uniejowie)
Laureaci w tej kategorii wiekowej – 
Filip Majtczak (SP w Wartkowicach), 
Tomasz Sobczak (SP w Dalikowie), 
Alicja Bodnar (SP w Poddębicach), 
Patrycja Cylińska (SP w Zadzimiu), 
Mateusz Długosz (SP w Wartkow-
icach), Dominika Siewierska (SP w 
Zadzimiu)
- w kategorii uczniów klas IV - VI 
szkół podstawowych (przewodnicząca 
Komisji Konkursowej – Elżbieta Kaf-
tan z SP w Dalikowie):
Mistrz Ortografii 2010 – Dominika 
Derlacz (SP w Uniejowie)
Wicemistrzowie Ortografii 2010 
– Sandra Mikołajczyk (SP w Da-
likowie) i Michalina Kubiak (SP w 
Poddębicach)
Laureaci w tej kategorii wiekowej – 
Karolina Doruch (SP w Poddębicach), 
Paulina Mistrzak (SP w Domaniew-
ie), Natalia Sobczak (SP w Wartko-
wicach), Mateusz Izydorczyk (SP w 
Kłódnej), Mateusz Piaseczny (SP w 
Drwalewie), Julia Jaśkiewicz (SP w 
Poddębicach), Teresa Chołys (SP w 
Bałdrzychowie), Klaudia Mochalska 
(SP w Zygrach), Marta Przespolewska 
(SP w Pęczniewie), Kinga Landzińska 
(SP w Uniejowie). 
-  w kategorii uczniów klas I - III 
gimnazjum (przewodnicząca Komisji 
Konkursowej – Agnieszka Goszcz z 
ZS w Dalikowie):
Mistrz Ortografii 2010 – Karolina So-
bieraj (Gimnazjum w Zadzimiu)
Wicemistrzowie Ortografii 2010 - 
Wiktoria Skubiszewska (Gimnazjum 
w Poddębicach) i Maria Człapińska 

(Gimnazjum w Uniejowie)
Laureaci w tej kategorii wiekowej 
– Karina Turkowska (Gimnazjum 
w Wartkowicach), Rafał Skalski 
(Gimnazjum w Zadzimiu), Oliwia 
Ciecierska (Gimnazjum w Dalikow-
ie), Paulina Kowalczyk (Gimnazjum 
w Pęczniewie) , Michał Szymc-
zak (Gimnazjum w Domaniewie) 
, Katarzyna Dominowska (Gim-
nazjum w Poddębicach) , Małgorzata 
Jesiołowska (Gimnazjum w Uniejow-
ie), Maja Przespolewska (Gimnazjum 
w Pęczniewie)
       W kategorii dorosłych 
(przewodnicząca Komisji Konkur-
sowej – Agnieszka Goszcz z ZS w 
Dalikowie) do konkursu przystąpiło 
czterech uczestników. Podobnie jak 
we wcześniejszych etapach, składał 
się on z dwóch części – najpierw 
uczestnicy pisali dyktando ortogra-
ficzne, potem rozwiązywali test ze 
znajomości zasad ortograficznych i 
interpunkcyjnych. W tym przypadku 
nie można było wyłonić Mistrza i 
dwóch Wicemistrzów Ortografii. Uc-
zestnicy zdobyli następujące miejsca: 
1 miejsce – pani Helena Ceranka
2 miejsce – pani Dorota Więckowska
3 miejsce – pani Magdalena Stelma-
siak
Uroczyste podsumowanie tegoroc-
znych „Potyczek” połączone z 
wręczeniem nagród zwycięzcom 
odbędzie się 17 czerwca br. o godzinie 
11.00 w Starostwie Powiatowym w 
Poddębicach.

Agnieszka Goszcz 

POWIATOWE POTYCZKI 
ORTOGRAFICZNE 2010
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Trwają roboty związane z 
rozbudową bazy dydaktyczno - 
sportowej przy Zespole Szkół w 
Wartkowicach. Inwestycja obej- 
muje:
•   rozbudowę istniejącego bu-
dynku o część dydaktyczną: 
5 sal lekcyjnych, biblioteka z 
czytelnią oraz winda dla osób 
niepełnosprawnych;
•         budowę hali sportowej 
z pomieszczeniami towarzy 
szącymi: boisko o wymia 
rach 20x40 m, widownia z 
siedziskami z tworzyw sztucz 
nych dla 285 osób, 4 szat-
nie z częścią socjalną, szat-
nia z częścią socjalną dla osób 
niepełnosprawnych, siłownia, 2 
magazyny sprzętu sportowego, 
2 pomieszczenia dla nauczy-
cieli wychowania fizycznego, 
pomieszczenie szkolnej organi-
zacji sportowej, gabinet medy-
czny, zaplecze gastronomiczne; 
• budowę infrastruktury 
towarzyszącej: przyłącze ga-
zowe, przyłącze energetyczne, 
zbiorniki przeciwpożarowe, 
kanalizacja deszczowa, droga 
dojazdowa, chodniki, parkingi, 
ogrodzenie.
Inwestycja rozpoczęta w 2008 
roku wkracza w fazę robót insta-
lacyjnych i wykończeniowych. 
W bieżącym roku planowane jest 
zakończenie przedsięwzięcia i 
przekazanie do eksploatacji. 

 Wartość robót wynosi ponad
10 mln zł. Część sportowa
przedsięwzięcia jest współfinan- 
sowana ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Piotr Sikora

Rozbudowa szkoły

Roboty wewnątrz hali

Wizualizacja obiektu

Maj jest miesiącem, w którym ob-
chodzi się święto strażackie z okazji 
przypadającego dnia św. Floriana. 
W gminie Dalików funkcjonuje 
12 jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Są to: OSP Dalików, OSP 
Krzemieniew, OSP Kuciny, OSP 
Domaniew, OSP Domaniewek, 
OSP Budzynek, OSP Krasnołany, 
OSP Oleśnica, OSP Marcinów - 
Huta Bardzyńska, OSP Psary, OSP 
Wilczyca, OSP Brudnów. 
 Swoje święto strażacy z 
gminy Dalików rozpoczęli  uroczystą 
mszą świętą  w swoich kościołach 
parafialnych. Jednostki Ochotni- 
-czej Straży Pożarnej z Dalikowa, 
Krzemieniewa, Kucin, Marcinów - 
Huty Bardzyńskiej wzięły udział we 
mszy świętej w kościele parafialnym 
p.w.  Świętego  Mateusza  w  Dalilkowie.
Uczestniczyli  w niej druhowie, orkie- 
-stra dęta OSP w Dalikowie pod 
kierownictwem kapelmistrza 
Dariusza Kosakowskiego, a także 
licznie zebrani mieszkańcy parafii 
Dalików. Poruszającą homilię 
wygłosił  ksiądz dr Krzysztof 
Krzemiński - rodak  z  parafii   Dalików. 
Nawiązał  do pięknych historycznych 
chwil, kiedy strażacy brali udział w 
obchodach ważnych rocznic naro-
dowych , a w szczególności  rocz- 
nicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
Wspomniał, iż w okresie zaborów 
strażacy dbali o zachowanie języka 
ojczystego, kultywowali obyczaje 
polskie, kształtowali świadomość 

polityczną i narodową społeczeństwa. 
Wokół straży skupiali się ludzie naj- 
-bardziej wartościowi, którzy cieszy-
li się autorytetem i sympatią. Na 
zakończenie homilii ksiądz Krzysztof 
podziękował wszystkim strażakom 
za ofiarną i wszechstronną służbę na 
rzez drugiego człowieka, a także za 
włączanie się w życie społeczne.

 Po wyjściu z kościoła i utworzeniu 
szyku marszowego Prezes Zarządu 
Gminnego Związku OSP RP  druh 
Tadeusz Adamski i Komendant 
Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 
druh Wiktor Krzemiński poprowadzili 
w tempie narzuconym przez orkiestrę 
wszystkich strażaków na plac przed  
remizę  strażacką w Dalikowie. Tam 
nastąpiło rozformowanie szyków.
Jednostki strażackie rozeszły się do 
swoich strażnic, aby dalej świętować 
radośnie dzień św. Floriana. Po-
dobne imprezy odbyły się w parafii 
Budzynek, w skład której wchodzi 
OSP w Budzynku oraz w Parafii 
Kałów, do której należą jednostki 
OSP Wilczyca i OSP Oleśnica.
 W parafii Domaniew ob-
chody dnia św. Floriana zbiegają się 
z odpustem , który był obchodzony 
9 maja. Druhowie z jednostek OSP 
z Domaniewa, Domaniewka, Brudnowa, 
Psar, Krasnołan brali czynny udział  
w obrzędzie mszalnym.  

Beata Olejniczak

Nigdy nie... zagaśnie!

W ramach projektu pt. „Integracja i 
aktywizacja mieszkańców Leźnicy
Wielkiej - Osiedle” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w miesiącach maj – lipiec w Klubie 
Garnizonowym odbywają się zajęcia 
warsztatowe. W trakcie zajęć 
warsztatowych zapewniona jest 
bezpłatna opieka dla dzieci kobiet 
uczestniczących w zajęciach. 
Podczas warsztatów psychologicznych 
o tematyce radzenia sobie ze stresem 
24 mieszkanki osiedla dowiadują się 
czym jest stres, jakie są ich własne – 
indywidualne symptomy odczuwania 
bądź przeciążenia stresem. Zatrudnio-
na w ramach projektu Joanna Hajdys 
– psycholog z Poradni Psychologic-
zno – Pedagogicznej w Ozorkowie 
uczy kobiety jak poznać własne 
reakcje w obliczu sytuacji stresogen-
nych. Przed paniami jeszcze jedna z 
ciekawszych propozycji warsztato- 
-wych tj. różnorodne techniki relaks- 
acji np. yoga, medytacja, słuchanie 
muzyki relaksacyjnej.
Integracja mieszkanek osiedla ma 
również miejsce podczas warsztatów 
poprawy wizerunku. Głównym celem 
jest poprawa samopoczucia kobiet 
w wyniku zdobycia podstawowych 
umiejętności makijażu, czy mani-
cure. Podczas spotkań kosmetyczka 
przybliża uczestniczkom metody dba-
nia o skórę i paznokcie. 
Już dziś zapraszamy wszystkich 
na pokaz makijażu w wykonaniu 
uczestniczek warsztatów zorganizow-
any podczas rodzinnego festynu pod 
hasłem Dzień Leźniczaka. Gwiazdą 
festynu w dniu 14 sierpnia będzie 

zespół FARBEN LEHRE. Ponadto 
zagra również zespół CLOSTER-
KELLER. Dodatkową atrakcją 
festynu będzie pokaz potraw regional- 
nych, występ zespołu OAZA oraz za-
bawa taneczna.
W dniu 23 lipca 2010r.Wójt Gminy 
Parzęczew zaprasza również na 
widowisko uliczno – plenerowe 
GRAAL z udziałem szczudlarzy, 
które rozpocznie się o godz. 15.00 
na skwerze przed Klubem oraz na 
Kabaretowy Wieczór Integracji 
Leźniczaków  z   Krzysztofem 
Daukszewiczem  o godz. 18.00 w 
Klubie. 

Agnieszka Nawrocka 
koordynator projektu

Warsztaty w Klubie Garnizonowym 
w Leźnicy Wielkiej 

Wilczyca - mała wieś w wojewódz-
twie łódzkim w Gminie Dalików. 
Stoimy przed drzwiami opuszczo- 
nej szkoły podstawowej. W gronie 
oczekujących na otwarcie drzwi - 
mieszkanki wsi. Kobiety starsze, ich 
córki i wnuki. Wszyscy zaciekawieni, 
bo tak naprawdę nie znają  powodu 
naszego przyjazdu. W końcu ktoś 
przyniósł klucze i wchodzimy. 
W szkole cisza, ale tylko przez chwilę. 
Dzieci rozbiegają się po klasach a ze 
strony mam i babć padają pytania: po 
co zostałyśmy zaproszone? O czym 
będziemy rozmawiać?
  Cel naszego przyjazdu wyjaśnia 
Prezes Fundacji „PRYM” Pani 
Jolanta Pęgowska. W tym czasie ja 
- Donata Bugajska pracownik fun-
dacji i Pani Paulina Gortat z ŁODR 
w Poddębicach
szykujemy warsztaty. Rozkładamy 
farby doniczki, buteleczki. 
Przybiegają dzieci i natychmiast chcą 
malować. Paulina każdemu dziecku 
daje buteleczkę, farby i pędzelki. 
Pokazuje jak malować na szkle i 
praca wre. Babcie i mamy też pracują. 

Zdobią techniką decoupage donicz- 
ki na świąteczny owies. Początkowo 
niechętnie, ale czym dłużej to robią, 
tym bardziej im się podoba. W cza-
sie pracy rozmawiamy o tym jak 
zabić nudę mieszkając w małej 
wsi. Mówimy o małych projektach,  
pieniądzach z Unii Europejskiej, kto 
i jak mógłby pomóc w ich pozyska-
niu. Panie mają mnóstwo pomysłów. 
Wszystkie chcą się czegoś nauczyć. 
Oglądają przywiezioną przeze mnie 
biżuterię z filcu i proszą o następne 
spotkanie. Umawiamy się. Jestem 
ciekawa czy to nie słomiany zapał…

Na następnym spotkaniu frekwencja 
jeszcze większa. Tworzymy broszki 
i korale. Przyszły kilkunastoletnie 
dziewczynki i specjalnymi igłami 
wykłuwają przepiękne ozdoby. Ich 
mamy też pilnie pracują. Robimy 
zdjęcia i  każda z uczestniczek zabi-
era do domy wykonaną przez siebie 
broszkę. Są piękne, a my umawiamy 
się na kolejne zajęcia… Jesteśmy 
pełne podziwu dla mieszkanek 
Wilczycy, ich zapału i chęci do nauki. 
Tak trzymać!
                                     

  Donata Bugajska

Warsztaty w Wilczycy
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Obchodzący swoje święto strażacy 
w dn. 15 maja za nic mieli zapowie- 
-dzi meteorologów o silnych opa-
dach deszczu i wielkiej wodzie, która 
dotrze do naszej gminy. Mówiono o 
przesadnych prognozach, że u nas nie 
ma zagrożeń. Nikt nie pamięta, aby 
Bzura, Gnida czy Linda wystąpiły 
kiedykolwiek z brzegów. Wiosną 
po roztopach – tak, ale teraz to 
niemożliwe – mawiali. Rzeki rozleją 
się po łąkach i tyle.
W dniu 16 maja wieści napływające 
z południa kraju dawały dużo do 
myślenia. Lokalne stacje meteo 
dalej zapowiadają ciągłe opady. W 
poniedziałek 17 maja zaczęło się: są 
pierwsze zgłoszenia o podtopieniach, 
wód w rzekach coraz więcej, z godzi- 
ny na godzinę małe rowy meliora-
cyjne zamieniają się w rwące rzeki. 
Woda jest wszędzie, staje się newsem 
dnia. Już wtedy strażacy – ochotnicy 
z OSP Parzęczew interweniowali 
cztery razy. W ruch poszły pompy, 
których zadaniem było wypompowa- 
nie wody z zalanych domów, piwnic, 
garaży. Usuwano też wodę z obejść, 
podwórek, budynków gospodarczych 
i inwentarskich.
Po całonocnych opadach, w nocy 
z 17 na 18 maja pierwsze wyjazdy 
zanotowano o 500. Tego dnia 

(18 maja) dwa zastępy strażaków 
interweniowały aż 19 razy, ostatnią 
interwencję rozpoczęto ok. godziny 
2300. Druhowie – strażacy już nie 
tylko wypompowywali wodę, ale 
pomagali przy wynoszeniu mebli i 
sprzętu gospodarstwa domowego. Ra-
towano żywy inwentarz. W nagłych 
potrzebach udrażniano przepusty,  
których niedrożność była przyczyną 
wielu podtopień i zalewów.
Tak było aż do 31 maja, kiedy to 
odnotowano ostatnią interwencję. A 
było ich w sumie 30. Na przestrzeni 
tych pracowitych dni w pełnej 
gotowości bojowej było 12 druhów 
z OSP Parzęczew, którymi sprawnie 
dowodził Dariusz Klimczak. W 
sukurs parzęczewskim strażakom 
przychodziły również zastępy 
strażaków z Jednostki Ratowniczo – 
Gaśniczej PSP z Ozorkowa. Strażacy 
z OSP Parzęczew biorący udział w 
akcji powodziowej zrzekli się ek-
wiwalentu pieniężnego należnego 
im za akcje ratownicze. Pieniądze 
te postanowiono przeznaczyć na 
zakup i remont sprzętu ratowniczego 
służącego pomocą mieszkańcom 
gminy.
Najbardziej zagrożony był zalew 
leźnicki, który musiał przyjąć w 
krótkim czasie ogromne ilości 

wody płynące rzeką Gnidą, jak i 
wody spływające z pól. Woda w 
zalewie przelewała się upustami 
oraz spływała łagodnie wałami, co 
odciążyło nadwątlone już urządzenie 
upustowe. Takiej ilości wody nie 
pamiętają mieszkańcy Leźnicy od 
1976r., czyli od daty wybudowania 
zalewu. Zalew został uratowany – 
przetrwał. Dzięki pracy wędkarzy z 
PZW w Leźnicy, którymi kierował 
prezes Ryszard Barański jak i mo-
zolnej pracy pracowników Urzędu 
Gminy, likwidujących każdy przeciek 
i każdą wyrwę w wałach zalewu. 
Ta wielka woda pokazała słabe 
punkty obwałowania zalewu, ale też 
udowodniła, wbrew opinii sceptyków, 
że urządzenia i wały zalewowe są 
solidnej konstrukcji i wykonane z 
„głową”. 
 Największe zagrożenie pod-
topieniami, poza Leźnicą, było w 
miejscowościach: Mrożewice, Opole, 
Sulimy i w samym Parzęczewie. 
W skali gminy poważne podtopienia 
i zalewy odnotowano w dziesięciu 
gospodarstwach domowych. 
Ich przyczyną były z reguły 
niesprawne, często zasypane 
przepusty, zniwelowane i zaorane 
rowy odwadniające drogi oraz gene- 
ralnie niesprawne urządzenia me-
lioracyjne w użytkach rolnych. Jest 
to oczywisty skutek braku spółek 
wodnych i wieloletnie zaniedba-
nia rolników w poszczególnych 
sołectwach, zwłaszcza w tych na 
północy gminy. Urządzenia melio-
racyjne, głównie rowy są zarośnięte 
wieloletnim drzewostanem i krze-
wami. Są to urządzenia nie konser-
wowane od lat i o minimalnym sto-
pniu przepustowości wody. Miejmy 
nadzieję, że ostatnie wydarzenia będą 
lekcją, z której wyciągnięte zostaną 
wnioski, pozwalające uniknąć podob-
nych skutków w przyszłości. 

Adam Świniuch
Z-ca Wójta Gminy Parzęczew

Ze względu na przekroczenie na te-
renie Gminy Wartkowice stanu alar-
mowego na rzece Ner o 40 cm w 
okresie od 18 maja do 25 maja 2010 
r. został ogłoszony alarm przeciw- 
powodziowy. W dniu 18 maja 2010 
r. poziom rzeki Ner wynosił 300 
cm. W związku z powyższym w tym 
czasie został uruchomiony Gminny 
Zespół Zarządzania Kryzysowego 
oraz całodobowe dyżury w Urzędzie 
Gminy. Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy 
zostały zaangażowane w akcję 
przeciwpowodziową, polegającą 
m.in. na wypompowywaniu wody, 
zabezpieczeniu terenów poprzez 
układanie worków z piaskiem, 
udrażnianiu przepustów i rowów me-
lioracyjnych. Sołtysi systematycznie 
zbierali i przekazywali do gminy in-
formacje na temat sytuacji panującej 
w poszczególnych miejscowościach.
Według wstępnych oszacowań na te-
renie gminy zostały zniszczone: most 
Krzepocinek – Krzepocin, 21 km 
dróg gminnych oraz 13 przepustów, 
wiele dróg ma uszkodzoną 
nawierzchnię, kilka odcinków dróg 
zostało zamkniętych. Podtopiona 
została Oczyszczalnia Ścieków w 
Wartkowicach, która musiała zostać 
wyłączona, a teren zabezpieczony 
poprzez ułożenie worków z piaskiem. 
Istniało także zagrożenie podtopień 
budynków mieszkalnych i gospo- 
darstw. Na skutek intensywnych 

opadów deszczu powstały również 
straty w postaci: zacieków na ścianach 
szkół i budynków mieszkalnych, pod-
topione zostały piwnice i kotłownie. 
W każdym sołectwie gminy nadal 
mamy do czynienia z zalanymi pola-
mi i łąkami. 
Na chwilę obecną poziom wody w 
rzece Ner opadł, jednakże nadal jest 
prowadzony monitoring jej poziomu 
oraz systemu melioracyjnego. Ponad-
to trwają prace naprawcze w zakresie 
usuwania skutków powodzi. 

W imieniu własnym oraz 
mieszkańców gminy pragnę złożyć 
wszystkim Jednostkom Ochotniczych 
Straży       Pożarnych        serdeczne
podziękowania za skuteczną i 
sprawną pomoc w przeprowadze-
niu akcji ratowniczej związanej z 
powodzią, jaka nawiedziła naszą 
gminę oraz w usuwaniu jej skutków. 
Dzięki Waszej ochotniczej służbie 
na rzecz społeczeństwa udało się 
ograniczyć skutki żywiołu oraz znacz-   
-nie zmniejszyć rozmiary zniszczeń i 
strat mienia mieszkańców terenów 
dotkniętych powodzią. Doceniam 
Waszą całodobową gotowość do 
działania i pracę w tak trudnych 
warunkach. Jestem Wam wdzięczny 
za ogromny trud, poświęcenie i 
niezwykłe zaangażowanie.

Wójt Gminy Wartkowice

Piotr Kuropatwa

Wielka woda

GMINA WARTKOWICE 
DOTKNIĘTA POWODZIĄ

 W ostatnich tygodniach z 
pierwszych stron gazet nie schodzą 
informacje o powodziach, które 
zalewają Polskę. Także na naszym 
terenie doszło do wielu podtopień 
i zalań. O sytuacji w Parzęczewie i 
Wartkowicach traktują zamieszczo- 
-ne niżej oddzielne teksty. 
Niestety nie jest to pełen obraz sytuacji 
powodziowej na obszarze działania 
Fundacji PRYM oraz w okolicznych 
gminach. Przyczyn powodzi nie da się 
analizować w oparciu o sytuację 
jednej gminy. Wpływ na stan wód 
w poszczególnych gminach mają 
warunki geograficzne całego regionu. 
Podejmując próbę rozwiązania proble- 
-mów związanych z zagrożeniem 
powodzią, a ostatnie wydarzenia 
skłonią zapewne do tego władze i 
mieszkańców gmin, należy wziąć pod 
uwagę rozwiązania nie tylko lokalne, 
takie jak usprawnienie przepustów 
czy udrożnienie rowów, o czym pisze 
w swoim tekście Adam Świniuch.  
Eksperci są zdania, że w naszym 
kraju wciąż nie ma wystarczającej 
liczby zbiorników retencyjnych. 

Powódź w regionie
Łukasz Słapek w Polska The Times 
pisze: Hydrolodzy mówią wprost: 
jeżeli w końcu nie zabierzemy się 
poważnie do prewencji hydrologic-
znej w naszym kraju, to powodzie 
będą do nas wracały. (...) Okazuje się, 
że w tym przypadku uregulowanie 
rzek nic by nie zmieniło. Mogłoby 
tylko pogorszyć sprawę, bo woda 
spływałaby zbyt szybko, tworząc 
jeszcze większą falę. - Najważniejsze, 
by uniknąć kolejnych powodzi, 
jest zbudowanie zbiorników, które 
ten spływ właśnie opóźniałyby - 
konkludują hydrolodzy. Łukasz 
Słapek przywołuje  wypowiedź 
hydrologa dr. inż. Bernarda 
Twaróga, zastępcy dyrektora Insty-
tutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej 
Politechniki Krakowskiej:  Większa 
liczba zbiorników retencyjnych zwy- 
czajnie umożliwiłaby zatrzymanie 
części objętości wody spływającej 
z obszarów wyższych na tereny 
położone niżej. 
Może warto wziąć pod uwagę rady 
ekspertów, po to, żeby uniknąć w 
przyszłości tak poważnych skutków 

powodzi, która nie ominęła także 
naszego obszaru.                                       
- Takiej powodzi nie mieliśmy tu od 
kilkudziesięciu lat – mówi na łamach 
Ekspressu Ilustrowanego Zdzisław 
Cyganiak z Wartkowic.  – Najgorsze, 
że ciągłe opady zniszczyły uprawy. 
Truskawki nie zostały zapylone, 
kwiaty opadły. Może być nieurodzaj 
owoców i warzyw, które gniją na 
zalanych wodą polach. Obawiam się, 
że deszcze zaszkodziły też zbożu. 
Do zapylenia kłosów potrzebny  jest  
wiatr i słoneczna aura, a takiej do tej 
pory nie było. O skutkach powodzi 
przyjdzie nam zapewne usłyszeć 
jeszcze nie raz, odczujemy je na pew-
no w wielu obszarach naszego życia. 
Nie mówiąc o bezpośrednio poszko-
dowa- -nych, dla których powódź jest 
niejednokrotnie życiowym dramatem. 
Może warto zatem już dziś pomyśleć 
o rozwiązaniach, które uchronią przed 
kolejnym kataklizmem.
                                                                                                         

Renata Nolbrzak

Władze Gminy Parzęczew składają podziękowania 
strażakom OSP Parzęczew biorącym udział w akcji powodziowej: 

Dariuszowi Klimczakowi, Andrzejowi Chojnackiemu, 
Janowi Chojnackiemu, Leszkowi Chojnackiemu, 

Łukaszowi Chojnackiemu, Tomaszowi Chojnackiemu, 
Sławomirowi Jurczykowi, Markowi Kędzi, 

Jarosławowi Opasowi, Marcinowi Roszczakowi, 
Grzegorzowi Steglińskiemu, Dariuszowi Świerszczowi.

Przelewające się upusty zalewowe
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W dniu 23 maja 2010 r. na terenie Parku 
w Starym Gostkowie został zrealizowany 
projekt pn. „BLIŻEJ SIEBIE – BLIŻEJ 
TRADYCJI” sfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskie- 
go Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 7.3. Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Zorganizowane Święto 
Ludowe nawiązywało do tradycji „Zielo-
nych Świątek”. 
Trudna sytuacja spowodowana złymi 
warunkami atmosferycznymi i ogłoszonym 
w gminie alarmem przeciwpowodziowym 
spowodowała, że do ostatnich godzin 
przed imprezą nie mieliśmy pewności czy 
uda się zachęcić mieszkańców do wzięcia 
udziału w zabawie. Zaryzykowaliśmy i nie 
żałujemy, gdyż do naszego Parku w Starym 
Gostkowie mieszkańcy przybyli bardzo 
licznie. Przez całą zielonoświątkową 
niedzielę sprzyjała nam także piękna, 
słoneczna pogoda, dzięki czemu uczestni- 
-cy imprezy mogli spokojnie skorzystać z 
wszystkich atrakcji, które zostały dla nich 
przygotowane.

Mieszkańcy sołectw, które zgłosiły chęć 
uczestnictwa w projekcie tzn.: 
Biernacice, Ner, Pełczyska, Polesie, 
Spędoszyn, Tur, Stary Gostków, Wólka 
przygotowali prezentację potraw trady-
cyjnej, lokalnej kuchni, dzięki czemu 
wszyscy zgromadzeni mieli okazję 
przypomnieć sobie smak i poznać 
tradycyjne potrawy z naszego regionu. 
Z wielkim rozmachem, pomysłowością 
oraz kunsztem został zaprezentowany 
dorobek naszej wsi. Stoły uginały się 
od wszelakiego jadła, w tym m.in. od 
bochnów tradycyjnego chleba, swojskiego 
masła, smalcu z boczkiem, czosnkiem, 
cebulą i ziołami, regionalnej polewki tur-
skiej, zasmażki wiejskiej, sałatki warzy-
wnej, sałatki śledziowej, „łazanek”, „racz- 
ków”, twarożku wiejskiego, karkóweczki 
pieczonej, kaszy z warzywami i mięsem, 
drożdżowca na piwie, zupy gulaszowej z 
wołowiną, grzybów z ciasta, marynowa- 
nych grzybków, gruszek, ogórków, 
wielu rodzajów smakowitych ciast, 
w tym pączków i rogalików oraz in-
nych wspaniałych dań. Degustacja przy-
gotowanych potraw spotkała się wśród 
zgromadzo nych z wielką aprobatą. Wszy-
scy bardzo  chętnie  kosztowali   przygoto-
wane dania, szczególnie kobiety zain-
teresowane były przepisami według 
których sporządzone były te pyszności. 
Ponadto dla uczestników imprezy zostały 
przygotowane talony na bezpłatną porcję 
gotowanej kiełbaski z dodatkami do zreali- 
-zowania w bufecie gastronomicznym.  
 

Stoiska i potrawy serwowane na 
nich zostały poddane ocenie jurorów 
wyłonionych spośród uczestników im-
prezy. Oceny dokonano w dwóch kate-
-goriach: „NAJŁADNIEJSZE STOISKO 
SOŁECKIE” oraz „NAJSMACZNIEJSZE 
DOMOWE CIASTO” – do którego każde 
ze stoisk wystawiło jedno wybrane cia- 
-sto. Najładniejsze stoisko przygotowało 
SOŁECTWO POLESIE, natomiast naj-
lepsze domowe ciasto pn. „rodzynkowiec” 
upiekła mieszkanka SOŁECTWA NER. 
Zwycięzcy oraz wszyscy mieszkańcy 
sołectw przygotowujący stoiska  zostali 
obdarowani nagrodami.
Organizatorzy zapewnili bezpłatne atrak-
cje dla dzieci i młodzieży: dmuchaną 
zjeżdżalnię, zamek do skakania i 
trampolinę oraz dla dorosłych: symulator 
byka rodeo. Ta ostatnia zabawa cieszyła 
się bardzo dużym powodzeniem wśród
uczestników święta. 

Na wstępie zgromadzeni goście mogli 
wysłuchać przygotowanej przez młodzież 
z Zespołu Szkół w Parądzicach pod kie- 
runkiem Pani Iwony Gieragi insceni-
zacji obrzędu „zielonoświątkowego”. 
Dzieci zaprezentowały się w pięknych, 
nawiązujących do ludowej tradycji stro-
jach i przedstawiły zgromadzonym 

Zielone Świątki w Gostkowie
Projekt “Bliżej siebie – bliżej 

tradycji” współfinansowany przez 
Unię Europejską  ze środków 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowany       
w ramach Działania 7.3. 

Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 

bardzo ciekawy program artystyczny 
opowiadający o zwyczajach, zabawach i 
obrzędach ludowych. 

    W kolejnym punkcie programu  
przeprowadzone zostały konkursy spor-
towe. Do pierwszego z nich pod hasłem 
„Zwinna rodzinka” zostały zaproszone 
4 trzyosobowe rodziny. W drugiej 
konkurencji pn. „kręciołki” wzięło udział 
pięciu odważnych panów. Natomiast do 
konkursu „Rodeo” zgłosiło się bardzo 
wielu chętnych. Do udziału wybrano 
pięcioro dzieci w wieku do 15 lat oraz 
pięć osób dorosłych. Konkursy cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
publiczności. Zwycięzcy oraz wszyscy 
uczestnicy biorący udział w potyczkach 

sportowych zostali obdarowani nagro-
dami.
Po części konkursowej w muzyczną 
podróż do szalonych lat 70. wszystkich 
zgromadzonych zabrał zespół ABBA 
SHOW. Jest to szczeciński zespół, 
który od ponad 10 lat króluje na scenach 
Polski i Europy, z powodzeniem wcielając 
się w postacie legendarnej szwedz-
kiej ABBY. Zespół wykonał największe 
przeboje ABBY, m.in. „Dancing queen”, 
„Fernando”, „Honey Honey”, „Know-
ing me knowing you”, „Mamma Mia”, 
„Waterloo”, „Thank you for the music”.  
Następnie zabawę taneczną poprowadził 
zespół OXFORD. 

Główny cel realizowanego projektu 

zakładał wzrost integracji społecznej 
poprzez zwiększenie aktywności 
mieszkańców naszej gminy, wspólne 
działania oraz poszerzenie wiedzy na 
temat zwyczajów i tradycji ludowej – 
zielonoświątkowej. Sprzyjająca pogoda, 
smaczne potrawy, poczucie humoru oraz 
wysoka frekwencja uczestników imprezy, 
wszystko to pozwoliło w pełni zrealizować 
założone cele. 

A oto, co powiedzieli nam na temat imprezy 
przedstawiciele sołectw przygotowujących 
stoiska: 
Czy organizacja tego typu stoisk 
sołeckich na takich imprezach jest dobrym 
pomysłem?
Zdzisława Bieńkowska (stoisko Wólka): 

- Bardzo dobrym. Jedzenie smakowało bo 
wszystko co zostało przygotowane zostało 
skonsumowane. Uczestnicy imprezy przy 
każdym stoisku byli gośćmi!
Dariusz Czernik (stoisko Spędoszyn): - 
Jest to bardzo dobry pomysł, ale jeżeli 
następnym razem więcej sołectw będzie 
chciało się zaangażować, wtedy należy 
przeznaczyć na ten cel więcej pieniędzy. 
Aby porządnie przygotować stoiska i 
smaczne potrawy i tak każdy musiał 
dołożyć poza pracą coś od siebie.
Bożena Kwiatkowska (stoisko Ner): - 
Ogólnie jest to dobry pomysł, pierwszy raz 
było coś takiego i ludziom się podobało! 
Dobry pomysł na integrację między 
sołectwami! Prezentacja sołectw pokazała, 
jak wiele nasi mieszkańcy potrafią.

Z jakimi opiniami mieszkańców się 
Państwo spotykali?
Edward Brząkała (stoisko Stary 
Gostków): Spotykaliśmy się z bardzo do-
brymi opiniami. Panowało duże zaskocze- 
nie, że wszystko jest darmowe. 
Wszystkim się podobało, ale przede 
wszystkim smakowało!
Teresa Kołata (stoisko Tur): - Opłacało się 
tak to wszystko przygotować. 
Wszystko się udało, nie szkoda tej pracy, 
którą włożyliśmy. Zadowoleni byli wszy-
scy Ci co kosztowali, a szczególnie Ci, co 
byli z poza gminy. Zobaczyli, że w gminie 
Wartkowice coś się dzieje. Coś innego, 
coś nowego, coś godnego zauważenia. 
Pojawił się jakiś nowy pomysł i udało się 
go zrealizować. Na pewno byli zadowo-
leni. Zauważyłam, że byli też zdziwieni. 
Niektórzy pytali o przepisy, co, jak i z 
czego było zrobione. Ogólnie było bardzo 
duże zainteresowanie.”
Zdzisława Bieńkowska (stoisko Wólka): - 
Jeśli chodzi o lokalizację stoisk - to było 
to odpowiednie miejsce na ten cel. Były 
ławeczki. Można było sobie usiąść, pojeść, 
porozmawiać. Tu w Parku jest bardzo 
sprzyjająca atmosfera, aby tego typu im-
prezy organizować.
Zofia Pielesiak (sołectwo Pełczyska): 
- Klimat, który towarzyszy tutaj wokół 
Parku w Gostkowie tworzy przyjemną, 
domową atmosferę i tutaj wszystko 
najlepiej wychodzi. Nawet dostaliśmy 
„z góry” dobrą pogodę, żeby się to 
wszystko mogło odbyć jak najlepiej. 

Na podsumowanie Pan Edward Brząkała 
(stoisko Stary Gostków) stwierdził:  Tylko 
tutaj w Parku w Gostkowie są najlepsze 
imprezy!

Składamy bardzo serdeczne 
podziękowania wszystkim mieszkańcom 
sołectw: Biernacice, Ner, Pełczyska, Pole-
sie, Spędoszyn, Tur, Stary Gostków, Wól-
ka, którzy poświęcili swój czas i włożyli 
wiele trudu w przygotowanie swoich stoisk 
sołeckich. Ich praca została przede wszyst-
kim doceniona wśród osób kosztujących te 
pyszne potrawy. 
Jesteśmy przekonani, że warto sięgać po 
środki zewnętrzne na organizację imprez 
mających na celu integrację mieszkańców, 
a tym samym dając ich uczestnikom chwilę 
odpoczynku, rozrywki i radości. 

Joanna Jercha
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Zakończyły się prace budowlane I eta-
pu przebudowy drogi gminnej przez 
wieś Chociszew o długości 1,239 km. 
Szerokość nowej jezdni wynosi 4,5 
metra. Zaprojektowano również pob-
ocza z kruszywa i szlaki po obu jej 
stronach. Wartość robót budowlanych 
I etapu wynosi 553.993,19 PLN. 
Wykonawcą jest firma MARKBUD 
z Poddębic, która została wyłoniona 
w trybie przetargu nieograniczonego.
W 2011 r. przewidziano do realizacji 
etap II, polegający na przebudowie 
drogi przez wieś Mikołajew i Nową 
Jerozolimę. 
Prace  realizowane są w ramach pro-
jektu pt: „Przebudowa drogi gminnej 
nr 120278E przez wieś Mikołajew i 
Nową Jerozolimę o długości 2,662km 
oraz drogi gminnej nr 120279E przez 
wieś Chociszew o długości 1,239 
km w gminie Parzęczew”, którego 
wartość wynosi  2.725.094,94 PLN. 
Wkład finansowy gminy wynosi 
jedną czwartą wartości projektu, 
tj. 681.273,74 zł. Pozostałe środki 
pochodzą z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Agnieszka Nawrocka

Przebudowa drogi  
przez wieś Chociszew

Forum Inicjatyw Twórczych w 
Parzęczewie informuje, że uległ zmi-
anie termin konkursu „20 lat minęło...” 
. Konkurs organizowany jest w ramach  
projektu pn. „Festyn integracyjny: Muzy-
ka łączy pokolenia” dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs odbędzie 
się w dn. 30 lipca 2010 r. Zapraszamy do 
udziału w nim amatorskie zespoły muzyc-
zne z terenu Powiatu Zgierskiego. Konkurs 
dotyczy wykonania utworów rockowych  z 
lat  70. i 80. z repertuaru zespołów, które 
były popularne wówczas i w dalszym 
ciągu funkcjonują na polskim rynku 
muzycznym, takich jak: Kult, Lady Pank, 
Lombard, Perfect. Laureaci otrzymają na-
grody pieniężne. Szczegółowe informacje 
dotyczące konkursu można uzyskać w Fo-
rum Inicjatyw Twórczych (tel. 42 299 79 
23).

Festyn integracyjny, w ramach wymien-
ionego projektu, zapowiadany pierwotnie 
na 20 czerwca odbędzie się 15 sierpnia 
(szczegóły w kalendarzu imprez).
                                                                                                           

 Renata Nolbrzak

konkursu 
„20 lat minęło...”

Szkolenie dla wnioskodawców Małych Projektów

 W dniu 8 czerwca br. w strażnicy OSP w Lubieniu 
odbyło się szkolenie dla organizacji, których wnioski 

zostały wybrane do dofinansowania w ramach działania 
Małe Projekty wdrażanego w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju Fundacji „PRYM” na lata 2009 – 2015. W szko-
leniu uczestniczyli przedstawiciele ochotniczych straży 

pożarnych i innych organizacji, które złożyły wnioski do 
tego działania. 

Szkolenie było poświęcone tematyce realizowania i ro-
zliczania projektów. Spotkanie poprowadził Pan Robert 
Małolepszy – Członek Zarządu Fundacji „PRYM”. Pani 

Jadwiga Mazur – Księgowa Fundacji przedstawiła uczest-
nikom szkolenia zagadnienia związane z wypełnianiem 
wniosku o płatność, zawieraniem umów i rozliczaniem 

pracy własnej. Uczestnicy szkolenia mogli również 
uzyskać informacje dotyczące nadzoru nad realizacją pro-

jektu, zwłaszcza w zakresie nadzoru budowlanego.

Nabór na działanie „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” rozpoczęty

Fundacja Rozwoju Gmin PRYM informuje, że 
rozpoczął się nabór na działanie „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. Nabór wniosków o przyznanie 
pomocy prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa (ARiMR) w terminie od 28 czerwca 2010 
do 9 lipca 2010.

Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą albo rozwinąć 
przedsiębiorstwo, które już prowadzisz i utworzyć mie-

jsca pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania 
pomocy finansowej i przystąp do Programu! Szczegółowe 

informacje na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”
95-045 Parzęczew, ul. Ozorkowska 3
tel.  042 299 79 09, 0 664 13 25 20
fax: 042 299 79 10, fundacja_prym@parzeczew.pl

Ilona Graczyk z klasy II B i 
Gabriela Zawierucha z klasy 
ID ukończyły Akademię 
Managera, zajmując I mie-
jsce w rywalizacji szkół 
ponadgimnazjalnych i 
gimnazjów zrzeszonych 
w Szkolnych Klubach 
Przedsiębiorczości. Kinga 
Święcka z II B otrzymała 
wyróżnienie.

Akademia Managera to pro-
jekt przygotowany przez 
Narodowy Bank Polski dla uc-
zniów należących do Szkolne-
go Klubu Przedsiębiorczości.
Celem Projektu było przed-
stawienie uczestnikom teo-
retycznych i praktycznych 
wiadomości z podstaw 
przedsiębiorczości, procesu 
zarządzania małym i średnim 
przedsiębiorstwem, podsta-
wowych kanonów wiedzy 
prawniczej  (z punktu widze-
nia działalności gospodarc-
zej), marketingu oraz uczenia 
się on-line za pomocą ak-
tywnych technologii infor-
matycznych. Poza tym kurs 
miał zapoznać uczestników z 
krokami, jakie należy uczynić 
w związku             z rozpoczęciem 
działalności gospodarczej 
oraz różnorodnymi tech-
nikami negocjacyjnymi 
(zarówno w negocjacjach 
codziennych, jak i z zakresu 
biznesu międzynarodowego). 
Tematyka kursu dotyczyła 
miękkich obszarów kiero-
wania, organizacji pracy, 
jak                      i strategicznych 
aspektów zarządzania, strate-
gii i wizerunku uruchamiane-
go przedsiębiorstwa. Jednym 
z zakładanych celów było 
uświadomienie, że marketing 
staje się częścią zarządzania 
przedsiębiorstwem oraz służy 
skutecznemu działaniu na 
rynku konkurencyjnym. W 
praktyce życia gospodarczego 

widać, iż trwałe sukcesy na 
rynku odnoszą te firmy, które 
doceniają wagę i znaczenie 
marketingu.
W celu zrealizowania pro-
jektu została stworzona 
platforma zdalnego nauc-
zania (elarning),na której 
znajdowały się podstawowe 
narzędzia używane do ko-
munikacji w trakcie kursu 
(poczta elektroniczna, forum 
dyskusyjne oraz czat). Uczeń 
mógł pobierać materiały edu-
kacyjne oraz konsultować się 
z nauczycielem i innymi uc-
zniami należącymi do jego 
grupy.
Uczestnicy przez kolejne ty-
godnie zdobywali niezbędną 
wiedzę przechodząc przez 
kolejne moduły: „Pod-
stawy prawa dla managera”, 
„Podstawy Marketingu” 
oraz „Organizacja              i 
zarządzanie”. Po zakończeniu 
nauki mieli możliwość ucz-
estnictwa w jednodniowych 
warsztatach edukacyjnych, 
które odbyły się w Pozna-
niu. Warsztaty składały się z 
czterech części (modułów), 
obejmujących treści pro-
gramowe przedmiotu pod-
stawy przedsiębiorczości, 
ustalone przez Ministerstwo 
Edukacji. Z opinii profesorów 
Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu wynika, że 
treści zawarte w poszczegól-
nych modułach są niezbędną 
bazą wiedzy, którą muszą 
posługiwać się managerowie.                                                                                
Edukacja w każdym mod-
ule była zakończona testem 
wielokrotnego wyboru przy-
gotowanym przez nauczyciela 
prowadzącego.
Na zakończenie projektu 
uczestnicy otrzymali pod-
sumowanie swojej pracy w 
formie certyfikatów. Uroc-
zysta Gala Przedsiębiorczości 
miała miejsce w Poznaniu 1 

czerwca 2010 roku. Dla naj-
lepszych uczestników zostały 
ufundowane indeksy Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie. 
Nieoczekiwanie dla organi-
zatorów wśród najlepszych 
znaleźli się gimnazjaliści z 
Topoli Królewskiej. Na in-
deks wyższej szkoły jeszcze za 
szybko, więc komisja konkur-
sowa musi pomyśleć o innych 
nagrodach.
Laureatki z Gimnazjum 
im. Czesława Miłosza 
w Topoli Królewskiej są 
zrzeszone w Szkolnym Klubie 
Przedsiębiorczości prow-
adzonym przez p. Jolantę 
Kuropatwę i p. Agnieszkę 
Wyrzykowską. SKP jest na-
jlepszym klubem w wojew-
ództwie łódzkim.
                                                                                                          

 Jolanta Kuropatwa

Gimnazjalistki z Topoli Królewskiej 
absolwentkami Akademii Managera



20 Do Rzeczy
czerwiec - lipiec 2010 napisz: dorzeczy@gmail.com

Kalendarz imprez otwartych 
na terenie działalności    

Fundacji PRYM
WYDARZENIE TERMIN ORGANIZATOR

Półkolonie letnie
W programie m.in. wyjazd do osady rycerskiej, do kina, na basen oraz 

nauka jazdy konnej.

28.06 - 03.07.2010. Forum Inicjatyw Twórczych 
w Parzęczewie

Rajd rowerowy pn. „Poznajmy naszą gminę”
Planowana trasa rajdu: Chociszew (miejsce startu), Mikołajew, Ignacew 
Podleśny, Ignacew Parzęczewski, Parzęczew, Śniatowa, Różyce, Leźnica 

Wielka, Opole, Borszyn, Parzęczew, Chociszew (meta rajdu). Rajd 
zakończy się 

ogniskiem integracyjnym. 

17.07.2010r. Urząd Gminy w Parzęczewie

Widowisko uliczno – plenerowe GRAAL  
z udziałem szczudlarzy  oraz

Kabaretowy Wieczór Integracji Leśniczaków. 
W programie m.in. występ 
Krzysztofa Daukszewicza.

23.07.2010r. Urząd Gminy w Parzęczewie

Prezentacje muzyczne w ramach konkursu 
„20 lat minęło...”

Utwory rockowe  popularne w latach 70. i 80. w wykonaniu 
amatorskich zespołów młodzieżowych.

30.07.2010r. Forum Inicjatyw Twórczych
w Parzęczewie

„BIESIADA NA WSI”
- spotkanie integracyjne w plenerze dla mieszkańców sołectw: 

Pełczyska, Chodów, Wola-Dąbrowa, 
Krzepocinek, Parądzice, Sucha, Pauzew- Borek, Wólka. 

Lipiec 2010r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach

Dni Parzęczewa:
I dzień: Dzień Leźniczaka

W programie m.in. koncerty zespołów FARBEN LEHRE,  
CLOSTERKELLER, OAZA, pokaz potraw regionalnych, 

zabawa taneczna.
II dzień: Festyn nad zalewem 

w Parzęczewie
W programie m.in. koncert zespołu LOMBARD, TABU (reggae band)

14 - 15.08.2010r. Urząd Gminy w Parzęczewie, 
Klub Garnizonowy w Leźnicy Wielkiej, 

Forum Inicjatyw Twórczych
w Parzęczewie

Piknik rodzinny, 
któremu towarzyszył będzie występ Krzysztofa Piaseckiego. Piknik 

odbędzie się w Chociszewie.

22.08.2010r. Urząd Gminy w Parzęczewie

„RODZINNE BIESIADOWANIE” 
- spotkanie środowiskowe dla mieszkańców sołectw: 

Wartkowice, Stary Gostków, Ner, Spędoszyn, 
Spedoszyn- Kolonia, Mrówna, Saków, Grabiszew, Kiki, Kłódno, 

Dzierżawy, Nowy Gostków.

Sierpień 2010r. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności 
Gminy Wartkowice

„POŻEGNANIE WAKACJI” 
- spotkanie środowiskowe organizowane przez 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turskiej 
i Okolic dla mieszkańców z sołectw: Tur, Sędów, Plewnik, Ujazd, 

Truskawiec, Nowa Wieś.

Sierpień 2010r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turskiej i 
Okolic

Turniej sportowo- rekreacyjny „ZAGRAMY RAZEM W PING_ 
PONGA” dla mieszkańców sołectw: Biernacice, Zalesie, Polesie, 

Bronów, Bronówek, Zelgoszcz, Światonia, Wólki, 
Konopnica.

Sierpień 2010r. Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach

GMINNE ŚWIĘTO „PLONY NASZEJ ZIEMI”- impreza plenerowa 
w Parku w Starym Gostkowie.

29 sierpień 2010r. Urząd Gminy w Wartkowicach

Organizatorów imprez zapraszamy do przesyłania informacji o planowanych wydarzeniach na adres redakcji: dorzeczy@gmail.com


