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„ Zaściełaj panie, stoły i ławy, 
Idzie do ciebie gość niebywały.
Plon niesiemy plon...”



11 września minęła 71 rocznica bitwy 
w Orłej. Już po raz ósmy w tej pięknej 
wsi zorganizowana została uroczy-
stość poświęcona bohaterskim żołnie-
rzom kawalerzystom. Tutaj, w Orłej, 
polscy żołnierze toczyli krwawą walkę 
w obronie ojczyzny i honoru. W obro-
nie Ziemi Parzęczewskiej podczas na-
jazdu hitlerowskich Niemiec na Polskę 
brali udział żołnierze 2 Pułku Szwole-
żerów Rokitniańskich, 8 Pułku Strzel-
ców Konnych, 11 Dywizjonu Artylerii 
Konnej oraz szwadron 18 Pułku Uła-
nów Pomorskich. Żołnierze Pomor-
skiej Brygady Kawalerii, z wielkim 
poświęceniem i honorem, skutecznie 
wypełniali swój żołnierski obowiązek 
obrony Ojczyzny. 

71 ROCZNICA BITWY W ORŁEJ
Uroczystości w Orłej w dniu 11 wrze-
śnia br. zgromadziły całą rzeszę miesz-
kańców gminy, wsi Orła, ale również 
Kowalewic, Ozorkowa, Grotnik, Zgie-
rza i Łodzi. Ważne, że było sporo mło-
dzieży. Wśród składających wieńce 
oprócz delegacji Gminy z Przewod-
niczącym Rady Gminy Władysławem 
Krawczykiem na czele były delegacje: 
Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa, 
szkół z gminy Parzęczew i Ozorkowa, 
straży pożarnych, Oddziału PTTK z 
Ozorkowa. Podczas uroczystości od-
znaczono medalem „Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej” p. Stanisława 
Szamałka i p. Andrzeja Staniewskie-
go; przyznano również awans na sto-
pień wachmistrza Kawalerii 

p. Ryszardowi Komorowskiemu i  
p. Andrzejowi Staniewskiemu; wrę-
czono podziękowania 15 strażakom z 
OSP Orła, którzy przyczynili się do 
odnowienia strażnicy OSP Orła. Mszę 
świętą celebrował proboszcz parafii 
Grotniki Ojciec Tadeusz Ewertowski. 
Atrakcją uroczystości była defilada 
pocztów sztandarowych i kampanii 
honorowej 37 Dywizjonu Lotnicze-
go z Leźnicy Wielkiej. Oprawę mu-
zyczną na bardzo dobrym poziomie 
zapewniała nam orkiestra OSP z 
Aleksandrowa Łódzkiego pod batutą 
Szymona Janikowskiego. Przed uro-
czystym rozpoczęciem obchodów 71 
rocznicy Bitwy w Orłej został zorga-

nizowany rajd szlakiem bojowym 
Zbiorczego Pułku Pomorskiej Bry-
gady Kawalerii z Września 1939 r. 
po trasie: Piaskowice - Wytrzyszcz-
ki - Góra Marii- Julianki - Florianki 
- Mamień -Pustkowa Góra -Orła. 
Z roku na rok zmniejsza się liczba 
weteranów wojny obronnej uczestni-
czących w naszej uroczystości. Żoł-
nierzami II wojny światowej, którzy 
zaszczycili nas  swoją obecnością 
byli: por. Kazimierz Bryszewski ofi-
cer A.K., por. A. Baszkowski z 17 
pułku ułanów Wielkopolskich i por. 
Anna Baszkowska oficer A.K.
W 71 rocznicę Bitwy nad Bzurą 
wszystkim znanym i nieznanym bo-
haterom, wydarzeń wrześniowych 
składamy hołd w podzięce za mę-
stwo, bezgraniczną odwagę i miłość 
do Ojczyzny.

 Anna Gralak
                                              

Joanna Wawrzyniak ma 24 lata 
i jest mieszkanką wsi Wąkczew 
położonej niedaleko Leźnicy Ma-
łej (Gmina Łęczyca). Od kilku lat 
tworzy poezję, która doczekała się 
już pierwszego tomiku: „Fioletowe 
złości”, (wyd. Adam Marszałek, 
Toruń). Próbuje promować swoje 
pasje, co jednak na terenach wiej-
skich nie jest łatwe. Asia ukoń-
czyła historię na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Jej wiersze można również zna-
leźć na blogu poetyckim „Poezja i 
pchełki” na portalu internetowym  
www.onet.pl. Została również kil-
kakrotnie nagrodzona w konkur-
sach ogólnopolskich.

Opowiedz o początkach Twoich 
zmagań z poezją. Jak to się stało, że 
zaczęłaś pisać?
Przygoda z pisaniem zaczęła się 
dzięki mojej mamie. Przynosiła ona 
do domu tomiki poezji, które czy-
tała na głos. Wpadały mi w ucho i 
uczyłam się ich na pamięć. Szybko 
upłynęło beztroskie dzieciństwo i 
nastał czas buntu. Potrzebowałam 
wówczas przelać na papier rozterki. 
Pierwszą recenzentką moich prób 
poetyckich była moja pani od mate-

matyki i to właśnie ona motywowała 
mnie do pisania. Była to wtedy zaba-
wa słowem, poszukiwanie inspiracji. 
Współredagowałam także szkolną 
gazetkę „Półserio”, w której publi-
kowałam pierwsze wiersze. W 2006 
roku zadebiutowałam w marcowym 
numerze „Cogito”. Ponadto zdoby-
łam II miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie poetyckim w Bytomiu 
oraz III miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Poezji O Złoty Klucz 
Ciechanowskiego Ratusza.
Gdyby ktoś zapytał, o czym piszesz 
Asiu, co byś odpowiedziała? 
Piszę o miłości, ale nie tylko … 
Można w moich wierszach odnaleźć 
odniesienia do istot pozaziemskich, 
postaci mitycznych, aniołów, magii. 
Płyną one bezpośrednio z mojego 
wnętrza lub obserwacji świata, prze-
ważnie są smutne.  Czasem w głowie 
ułożę sobie jakieś dwa słowa- klu-
cze, które mają na celu zaszokować 
odbiorcę i zrobić wrażenie. Wów-
czas dopisuję historię. 
A mistrzowie? Masz takich?
Istnieją poeci, których twórczość 
bardzo cenię. Do nich należą mię-
dzy innymi Tuwim oraz Leśmian. 
Czasami się na nich wzoruję. Są to 
wiersze rymowane, zbudowane z 3 

zwrotek 4- wersowych. Tworzę rów-
nież wiersze białe. 
W jakim stopniu podmiot liryczny 
wyraża to, co czujesz?
Tomik poetycki, jak powiedziała 
recenzentka mojego zbiorku, prof. 
Zofia Waszkiewicz, jest odzwier-
ciedleniem młodej, pełnej nadziei i 
zwątpień duszy oraz próbą ucieczki 
od nieakceptowanej rzeczywistości. 
To także odzwierciedlenie stanu du-
cha wrażliwej i bardzo uważnej ob-
serwatorki życia i ludzi i zachodzą-
cych między nimi relacji.
Dlaczego „Fioletowe złości”? Skąd 
pomysł na tytuł?
Joanna do połowy na fioletowo, a do 
tego jest „złośnicą”. Na okładce to-
miku widnieje odpowiednio fioleto-
wy irys. Motto, którym poprzedzo-
ny jest zbiór opisuje moje wnętrze. 
Ewela i Karolina to moje przyjaciół-
ki. Im i rodzicom dedykuję swój to-
mik. 6 listopada w kafeterii „Dwór 
Artusa” w Toruniu odbędzie się mój 
wieczorek poetycki.
Życzę dalszych sukcesów!
                                                                                 

Rozmawiała 
Marta Kubis – Mikołajczyk

Fioletowe złości

napisz: dorzeczy@gmail.com

Do Rzeczy
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Razem można osiągnąć 
więcej – w efekcie 

partnerskiej współpracy 
Gminy Dalików z Gminą 

Poddębice powstała droga 
na miarę XXI wieku. 

O tym jak duże znaczenie mają do-
bre relacje sąsiedzkie przekonali 
się mieszkańcy miejscowości Lu-
bocha, Krzemieniew, Kazimierzów 
i Panaszew, leżących wzdłuż drogi 
nr 111009 E biegnącej przez te-
reny gminy Dalików i Poddębice. 
Współpraca, jaką nawiązały oba 
samorządy, zaowocowała pozyska-
niem ponad 1,6 mln zł. w ramach 
„Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008-2011”. 
Całość inwestycji pochłonęła blisko 
3,3 mln zł, z czego ponad 1,3 mln zł 
stanowiły środki Gminy Dalików, 

natomiast 0,3 mln zł środki Gminy 
Poddębice.
Wiosną 2010 r. w teren ruszył ciężki 
sprzęt. Po kilku miesiącach inten-
sywnych prac powstało 5,5 km drogi 
asfaltowej spełniającej najwyższe 
standardy. W wyniku realizacji pro-
jektu zmieniono nawierzchnię ist-
niejącej drogi żużlowo-żwirowej na 
bitumiczną o szerokości 5 m. Ponad-
to wykonano miejscowe poszerzenia 
pasa drogowego do 10 m, wzmoc-
niono podbudowę drogi i rozwią-
zano problem jej odwodnienia. W 
celu zapewnienia użytkownikom 
większego bezpieczeństwa usunięto 
przydrożne zadrzewienia oraz wpro-
wadzono oznakowanie pionowe i 
poziome.
Zrealizowanie projektu przyniosło 
ze sobą szereg wymiernych korzy-
ści. Poprzez skrócenie czasu dojaz-
du do miejsca wystąpienia sytuacji 
zagrażającej życiu, zdrowiu, mieniu 

lub środowisku, został usprawniony 
system ratownictwa. Dotyczy to w 
szczególności operacji prowadzo-
nych przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Krzemieniewie, która jest jednost-
ką działającą w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. Droga sta-
nowi również trasę autobusu szkol-
nego, który dowozi dzieci i młodzież 
z okolicznych wsi do Zespołu Szkół 
w Dalikowie. Poprawieniu uległa 
dostępność komunikacyjna terenów, 
na których prowadzona jest zarówno 
działalność gospodarcza, jak i ty-
powa działalność rolnicza. W przy-
padku wystąpienia wypadku drogo-
wego lub innej sytuacji tamującej 
ruch na odcinku drogi krajowej nr 
72 Kuciny-Panaszew przebudowany 
odcinek drogi ułatwia zorganizowa-
nie służbom porządkowym objazdu 
przywracającego płynność ruchu. 
Uroczyste otwarcie drogi Lubocha-
Krzemieniew-Kazimierzów-Pa-

naszew odbyło się w niedzielę 19 
września 2010 r. w Krzemieniewie. 
W spotkaniu oprócz mieszkańców 
uczestniczyli przedstawiciele gmin 
partnerskich oraz wykonawcy in-
westycji. Goście zostali przywitani 
przez Wójta Gminy Dalików Paw-
ła Szymczaka, który podziękował 
wszystkim zaangażowanym w re-
alizację projektu. Szczególne po-
dziękowania zostały złożone właści-
cielom gruntów, którzy bezpłatnie 
przekazali część swych nieruchomo-
ści na poszerzenie pasa drogowego. 
Słowa uznania przekazał również 
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkow-
ski, który jednocześnie podkreślił 
znaczenie współpracy między sa-
morządami. Jak duże znaczenie dla 
mieszkańców ma realizacja inwe-
stycji przybliżyła Sołtys Sołectwa 
Krzemieniew Krystyna Nowak. 
 Po wspólnym przecięciu wstęgi 
przez Wójta i Burmistrza, drogę 

poświęcił ks. Stanisław Łaski - Pro-
boszcz Parafii p.w. Św. Mateusza w 
Dalikowie. Po zakończeniu części 
oficjalnej, zarówno mieszkańcy jak i 
zaproszeni goście świętowali razem 
przy muzyce zespołu „ESC” w bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzemieniewie.
Po spektakularnym sukcesie Gmi-
na Dalików nie zamierza spocząć 
na laurach. Trwają bowiem przy-
gotowania do kolejnej inwestycji 
drogowej. Jeszcze w tym roku do 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkie-
go trafi wniosek o dofinansowanie 
przebudowy drogi Domaniewek-
Idzikowice-Woźniki. Jeśli zostanie 
rozpatrzony pozytywnie, już za rok 
mieszkańcy tych miejscowości będą 
poruszali się po nowym asfalcie.

Justyna Ługowska

Droga do sukcesu

W miejscowości Kuciny 
istnieje od 1955 roku filia 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Dalikowie. Placówka 
posiada bogaty księgozbiór 
w ilości 6763 woluminów, 

na który składają się wydaw-
nictwa informacyjne, księ-
gozbiór podręczny, literatura 
piękna i przede wszystkim 
bogaty w lektury księgo-
zbiór dla dzieci i młodzieży. 

Filia Biblioteczna jest zmo-
dernizowana, wyposażona 
w sprzęt komputerowy, kse-
rokopiarkę, posiada łącza 
internetowe i jest chętnie 
odwiedzana przez tutejszą 
młodzież, studentów i star-
szych czytelników. Decyzją 
Rady Gminy Filia Biblio-
teczna została przeniesiona 
we wrześniu bieżącego roku 
z miejscowej OSP do budyn-
ku po zlikwidowanej szkole 
podstawowej. Dzięki tej de-
cyzji biblioteka otrzymała 
ładniejsze i bardziej prze-
strzenne pomieszczenie.
    
Serafina Domańska

Nowy lokal biblioteki w Kucinach

Wstęgę przecinają: Wójt Gminy Dalików Paweł Szymczak 
i  Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski

Wójt składa podziękowania jednemu z kilkudziesięciu właścicieli gruntów, 
którzy bezpłatnie przekazali część swych nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego

PUNKT PORAD PRAWNYCH 
DO KOŃCA ROKU

15 września 2010 r. została zakończona usługa, mająca na 
celu zorganizowanie punktu poradnictwa prawnego 

dla mieszkańców z terenu gminy Wartkowice. Usługa, 
realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy 

w Wartkowicach, sfinansowana została z Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. 

 Ze względu na dużą potrzebę i zainteresowanie 
naszych mieszkańców poradami prawnymi, Rada Gminy 
Wartkowice zabezpieczyła środki finansowe pozwalające 

na kontynuowanie działalności punktu 
prawnego w okresie od 30 września do 23 grudnia 2010 r. 

Tym samym, wszystkie osoby, które są zainteresowane 
poradą prawną będą mogły korzystać 

z porad prawnika w każdy czwartek tygodnia. Punkt 
będzie czynny w godzinach od 13.30 do 16.30 

w budynku po byłej bibliotece przy ul. Legionów Polskich.

Joanna Jercha

www.fundacjaprym.com
Do Rzeczy
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Niecodziennym koncertem w dniu 4 
października 2010 r. w Filharmonii 
Łódzkiej zakończył się realizowany 
przez Fundację Rozwoju Gmin PRYM 
projekt „Folklor łęczycki dla współ-
czesnego odbiorcy”  dofinansowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dzie-

Irek Wojtczak, Leszek Możdżer i … buddyjscy mnisi

dzictwa Narodowego.
Przedsięwzięcie zainicjowane zo-
stało przez Wójta Gminy Parzęczew 
Ryszarda Nowakowskiego oraz Irka 
Wojtczaka – znanego muzyka i kom-
pozytora pochodzącego z Parzęczewa. 
- Kiedy byłem małym chłopcem, przy-

chodziłem do domu kultury w Parzę-
czewie posłuchać muzyków ludowych. 
Pamiętam jak z zachwytem słuchałem 
Zenona Ziółkowskiego, który grał na 
akordeonie -  był wirtuozem tego in-
strumentu. Ta muzyka gdzieś gra we 
mnie, w sercu, w duszy...  Chciałem, 
żeby te nasze regionalne ludowe utwo-
ry wykonali ludzie ze świata muzyki, 
żeby je przez swoją wrażliwość prze-
filtrowali - mówi artysta. Do udziału 
w swoim projekcie muzycznym Irek 
Wojtczak zaprosił m.in.: Leszka Moż-
dżera, Tymona Tymańskiego, Glenna 
Meyera (USA), Larrego Okey Ugwu 
(Nigeria), Przemka Dyakowskiego, 
Sławka Jaskułke, Piotra Manię, mni-
chów buddyjskich z klasztoru Drepung 
Gomang (Tybet) i wielu innych.
Projekt spotkał się z uznaniem i uzy-
skał wsparcie wielu samorządów gmin-
nych, instytucji kultury i lokalnych 
banków. Projekt współfinansowany 
jest przez: MKiDN, Fundację Rozwoju 
Gmin PRYM, Urząd Miasta w Łęczy-
cy, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, 
Urząd Gminy w Parzęczewie, Urząd 
Gminy w Dalikowie, Urząd Gminy w 
Wartkowicach, Urząd Gminy w Ozor-
kowie, Urząd Miasta w Aleksandrowie 
Łódzkim, Bank Spółdzielczy w Ozor-
kowie, Bank Spółdzielczy w Zgierzu 

oraz Forum Inicjatyw Twórczych w 
Parzęczewie. 
Przed przystąpieniem do prac nad pły-
tą zebrano materiały,  przesłuchano 
wielu muzyków ludowych z regionu. 
W pracach wzięli udział prócz Irka 
Wojtczaka, także  etnomuzykolog 
- Ewa Sławińskia-Dahlig, etnograf 
– Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba 
oraz  kierownik Działu Muzycznego 
ŁDK - Przemysław Hachorkiewicz. 
Pod kierunkiem wymienionych osób 
odbyły się także warsztaty folklory-
styczne zorganizowane w Forum Ini-
cjatyw Twórczych w Parzęczewie, w 
których wzięli udział artyści ludowi, 
reprezentujący folklor łęczycki. Naj-
większe wrażenie zrobił na wszystkich 
swoją muzyczną osobowością 87-letni 
skrzypek Tadeusz Kubiak. Wiele z 
wykonanych przez niego utworów sta-
ło się inspiracją do nowych aranżacji, 
które znalazły się na płycie. 
- Płyta ta, to ukłon w stronę tradycji  
muzyki polskiej. – mówi Irek Wojt-
czak -  To podróż, która początek swój 
czerpie z regionu łódzkiego (głównie 
Łęczycy i okolic) i  której przewod-
nikiem jest melodia moich przodków. 
Pan Tadeusz Kubiak, to moja głów-
na inspiracja, ale użyłem także głosu 
Stanisławy Janiak oraz dźwięków nie-

        W roku szkolnym 2010/11 
Gmina Parzęczew kontynuuje 
projekt edukacyjny pt. „Wejdź na 
szczyt” skierowany do uczniów 
Szkoły Podstawowej w Parzęcze-
wie.
    W ubiegłym roku szkolnym 
w zajęciach w ramach projek-
tu wzięło udział 129 dzieci ze 
wszystkich klas, oraz grupa 10 ro-
dziców biorąca udział w warszta-
tach. Zeszłoroczne doświadczenia 
pokazały, że udział w zajęciach 
pozalekcyjnych, zarówno wyrów-
nawczych jak i kołach zaintere-
sowań, jest nie tylko potrzebny i 
pomocny w podniesieniu kompe-
tencji uczniów i poprawieniu ich 
wyników nauczania, ale również 
stanowi ciekawą formę spędzenia 
wolnego czasu. Wyniki ankiet, te-
stów i badań przeprowadzonych 
po zakończeniu pierwszego roku 
projektu wykazały, że znaczny 
odsetek dzieci mających problemy 
w nauce, uczęszczających na zaję-
cia wyrównawcze i terapeutyczne 
uzyskując niezbędną pomoc pod-
niósł wyniki w nauce, wyrównał 
braki w wiadomościach i umiejęt-
nościach oraz dorównał poziomem 
do pozostałych uczniów. Nato-
miast uczniowie uczestniczący w 
kołach zainteresowań mieli szanse 
rozwijania swoich pasji i zaspoko-
jenia ciekawości świata, z wielka 
radością i zaangażowaniem brały 
udział w zajęciach, które były nie 
tylko twórcze i rozwijające, ale 
także okazały się świetną zaba-
wą. Uczestnicy kół zainteresowań 
wzięli również udział w trzech 

wyjazdach edukacyjnych: do lasu 
w Sokolnikach, Arboretum w Ro-
gowie, oraz do firmy produkcyjnej 
„Wirthwein” w Łodzi.
Dzięki dofinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego mięliśmy możliwość zakupu 
szerokiej gamy pomocy dydak-
tycznych, dzięki którym zajęcia są 
ciekawe i inspirujące. 
W tym roku szkolnym kontynuuje-
my cykl zajęć, do udziału w któ-
rych zapraszamy zarówno dzieci, 
które już uczestniczyły w projek-
cie, ale przede wszystkim tych, 
którzy w roku ubiegłym nie zostali 
nim objęci.

Ze względu na dwie odrębne gru-
py docelowe projekt „Wejdź na 
szczyt” został podzielony na dwa 
moduły. „Wejdź na szczyt – Al-
pinista” – to zajęcia wyrównaw-
cze mające na celu wyrównanie 
umiejętności i wiadomości szkol-
nych. W ramach tego modułu 
proponujemy dzieciom: zajęcia 
specjalistyczne z zakresu terapii 
pedagogicznej dla uczniów z klas 
I-III, które pomogą dzieciom w 
rozwiązaniu problemów z nauką 
i nie tylko; zajęcia logopedyczne 
dla uczniów z klas IV – VI, które 
pozwolą pozbyć się problemów z 
wymową; zajęcia wyrównawcze 
z języka polskiego dla uczniów z 
klas IV-VI, dzięki którym język 
polski stanie się łatwiejszy, a dzie-
ci z dysleksją nauczą się czytać i 
pisać bez błędów; zajęcia wyrów-
nawcze z matematyki dla uczniów 
z klas IV-VI, które udowodnią, ze 

matematyka nie musi być trudna; 
zajęcia wyrównawcze z języka 
angielskiego dla uczniów z klas 
IV-VI – język obcy przestanie 
być obcy; zajęcia wyrównawcze 
z informatyki dla uczniów z klas 
V-VI, którzy nie mają w domu 
komputera bądź dostępu do Inter-
netu. Zapraszamy także rodziców 
na cykl warsztatów, które pomo-
gą w  pracy z dzieckiem w domu. 
Moduł drugi: „Stąd do przyszło-
ści” obejmuje koła zainteresowań: 
matematyczne dla klas VI, przy-
rodnicze dla klas IV, „małej przed-
siębiorczości” dla klas VI, języka 
angielskiego dla klas V, informa-
tyczne dla klas V. W ramach kół 
zainteresowań organizowane będą 
wycieczki jednodniowe do Sokol-
nik, Rogowa, dużego zakładu pro-
dukcyjnego.
Zajęcia, które w całości są bez-
płatne, prowadzone są przez na-
uczycieli i terapeutów ze Szkoły 
Podstawowej w Parzęczewie. Po 
zakończeniu zajęć uczniowie będą 
bezpłatnie rozwożeni do domów.
Dzieci z Gminy Parzęczew nie 
mają dostępu do szerokiej oferty 
edukacyjnej proponowanej w du-
żych miastach. Uczestnictwo w 
zajęciach w ramach projektu daje 
im szansę na podniesienie swojego 
poziomu edukacji, zlikwidowanie 
braków w wykształceniu, pozby-
cie się problemów z nauką i ada-
ptacją do środowiska szkolnego. A 
przede wszystkim uczniowie rozu-
mieją wreszcie, że nauka nie musi 
być nudna, trudna i mozolna. Już 
w ubiegłym roku szkolnym osobi-
ście przekonali się, że nauka może 
być przyjemna. Nadal mogą po-
prawiać wyniki w nauce i rozwijać 
swoje zainteresowania. Zaprasza-

Wejdź na szczyt

żyjących już artystów, takich jak Jan 
Pielesiak czy Mieczysław Marszałek. 
Dążymy do jedności poprzez różno-
rodność. Różnice zacierają się w imię 
pokoju i akceptacji, powstaje wspólny 
komunikat i tym jest muzyka. Składam 
podziękowanie na ręce tych którzy 
operują dźwiękowym wszechświatem, 
kochając przy tym to, co robią.
Koncert promujący płytę był elemen-
tem uroczystości Inauguracji Sezonu  
Kulturalnego 2010/2011 w wojewódz-
twie łódzkim. Na scenie filharmonii 
wystąpili wspólnie wybitni artyści  
jazzowi:  Irek Wojtczak, Kuba Sta-
ruszkiewicz, Tomasz Ziętek,  Patryk 
Stachura i Piotr Mania oraz muzyk lu-
dowy Tadeusz Kubiak, który wzbudził 
aplauz publiczności, szczególnie swo-
imi spontanicznymi, nie planowanymi 
w scenariuszu wystąpieniami.                                                                                                                
Płytę rozprowadzały będą nieodpłat-
nie urzędy, zaangażowanych w projekt 
gmin oraz wnioskodawca realizowane-
go projektu: Fundacja Rozwoju Gmin 
PRYM. 

Renata Nolbrzak

my dzieci do udziału w zajęciach. 
Z nami zajdą wyżej!
 Projekt współfinanso-
wany jest przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach, Działa-
nie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnio-
nym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych.      
                                             

Julia Mrówczyńska-Pałgan                                                                          
koordynator projektu 

„Wejdź na szczyt”

Wycieczka do Arboretum w Rogowie w ramach „Klubu młodego przyrodnika”

napisz: dorzeczy@gmail.com
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        „Pejzaż wszystkich świętych 
– rewitalizacja krajobrazu kul-
turowego” to projekt dofinanso-
wany przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, którego 
realizacja stworzyła Łódzkiemu Do-
mowi Kultury i Zespołowi Nadpi-
licznych Parków Krajobrazowych, 
być może jedyną w swoim rodzaju, 
szansę na rekonstrukcję najbardziej 
wartościowych obiektów - krzyży i 
kapliczek przydrożnych. 
Te małe formy architektury sakralnej 
odgrywały szczególną rolę w kultu-
rowym krajobrazie polskiej wsi. Ka-
pliczki i figury przydrożne były nie 

tylko wyrazem wyznawanej wiary, 
ale pełniły również funkcje przeka-
zu historycznego oraz kulturowego. 
Stawały się świadectwem wydarzeń 
z lokalnej i krajowej historii, waż-
nym dla podtrzymywania narodo-
wej tradycji. Obsadzane drzewami, 
grodzone i dekorowane, tworzyły 
„święte miejsca”, które do dzisiej-
szego dnia skupiają naszą uwagę. 
Autorzy przedsięwzięcia poruszając 
się wzdłuż największych rzek woje-
wództwa łódzkiego, rekonstruowali 
nieistniejące już lub zniszczone ka-
pliczki i figury przydrożne. Wszyst-
kie podejmowane w ramach projek-

tu działania były ściśle związane z 
ochroną krajobrazu kulturowego 
i kierowane troską o zachowanie 
małych form drewnianej architek-
tury sakralnej. Istotnym elementem 
projektu była aktywizacja artystów 
ludowych, popularyzacja osiągnięć 
twórczości nieprofesjonalnej, jak 
również wzbogacenie życia kultu-
ralnego regionu. Jednym z prze-
wodnich celów było także zainte-
resowanie tym przedsięwzięciem 
społeczności lokalnej, co w przeko-
naniu autorów, może zaowocować 
w przyszłości odpowiednią promo-
cją terenu objętego programem oraz 
zwiększeniem jego atrakcyjności 
pod względem turystycznym, gdyż 
kapliczki wzbogaciły między inny-
mi piesze i rowerowe ścieżki tury-
styczne. 
Na przestrzeni czterech lat uda-
ło się odtworzyć bądź odnowić 35 
obiektów (kapliczek, krzyży, figur 
przydrożnych) usytuowanych w do-
rzeczach Pilicy i Warty, w piątym 
etapie realizacji programu przyszła 
kolej na rzekę Bzurę wraz z jej do-
pływami. Na podstawie kwerendy 
terenowej, badań etnograficzno-hi-
storycznych i materiałów opracowa-
nych przez profesor Jadwigę Grodz-
ką, jak również dzięki współpracy z 
parafiami, samorządami gminnymi 
oraz stowarzyszeniami działający-
mi na wybranym terenie, udało się 
zrekonstruować osiem kolejnych 
kapliczek, w tym m.in. drewnianą 
kapliczkę Św. Jana Nepomucena w 
Starym Gostkowie nad rzeką Ner. 
Śledząc powojenne badania natra-
fiono na ślad, że w Starym Gostko-
wie była taka kapliczka, tyle że stała 
po innej stronie drogi niż obecnie. 
Podobno na przełomie XIX i XX w. 
w to miejsce święty przypłynął  rze-

ką, w czasie jednej z powodzi. Dziś 
Święty Jan Nepomucen powrócił na 
nasze tereny i znowu strzeże okolic 
Neru.
Nieistniejąca już kapliczka pocho-
dziła najprawdopodobniej z końca 
XVIII bądź 
z początku XIX wieku. Do dnia dzi-
siejszego zachowały się na jej temat 
jedynie nieliczne wzmianki w lite-
raturze etnograficznej. Dziś, dawny 
obiekt godnie upamiętniła nowa 
kapliczka, która została ulokowana 
w malowniczym miejscu, nad rzeką 
Ner. W kapliczce znalazła się figura 
św. Jana Nepomucena. Umieszczona 
w czterościennej latarni, wykonana 
w ludowej manierze rzeźba, stanowi 
najważniejszy element tej małej for-
my sakralnej. Ubrana w komżę i stu-
łę postać świętego – boskiego orę-
downika – ma chronić mieszkańców 
okolicznych, nadrzecznych miejsco-
wości przed powodziami, opadami i 
gradobiciem.  Kapliczkę wyróżnia 
dwuspadowy, symetryczny daszek 
zwieńczony krzyżykiem. Ciekawym 
elementem architektonicznym jest 
również okrągły słup stanowiący 
podstawę, zdobioną wolutami i opa-
trzoną w części frontalnej napisem 
z wyciętą nazwą patrona oraz datą 
nowej fundacji. Kapliczkę zaprojek-
tował Wojciech Nagórski.
16 września 2010 r. przy drodze 
wojewódzkiej 469, w pobliżu rzeki 
Ner w Starym Gostkowie, odbyło 
się uroczyste poświęcenie kapliczki 
Św. Jana Nepomucena przez Pro-
boszcza Parafii Wartkowice ks. Ja-
nusza Szeremetę. Podczas poświę-
cenia obecni byli pomysłodawcy, 
którzy przyczynili się do zrekon-
struowania kapliczki, a także Wójt 
Gminy Wartkowice Piotr Kuropa-

twa, Radny Powiatu Poddębickiego 
Zdzisław Cyganiak, Sekretarz Anna 
Jagielska oraz mieszkańcy gminy. 
Podczas uroczystego poświęcenia 
Piotr Wypych z Zespołu Nadpilicz-
nych Parków Krajobrazowych, któ-
ry od lat zajmuje się sztuką sakralną, 
na podsumowanie tego wydarzenia 
skierował do wszystkich zebranych 
słowa: Namawiam, żebyście Pań-
stwo w przyszłości, jeżeli będziecie 
budować, odnawiać takie obiekty 
małej architektury sakralnej, starali 
się zwracać w naturalnym kierunku, 
w kierunku drewna. To jest trady-
cja naszych dziadów i pradziadów 
i dlatego niech nam przypomina, 
jak dawniej ludzie żyli, a żyli że 
zgodnie z naukami kościoła i pora-
mi roku. W dzisiejszych chaotycz-
nych, szybkich czasach niech ona 
nas upomina, abyśmy zastanowili 
się nad naszym losem, nad naszym 
życiem. Ponadto Piotr Wypych wy-
raził wielką nadzieję, że mieszkańcy 
będą pielęgnowali i dbali o kaplicz-
kę z figurką świętego, że posadzą 
wokół pięknie kwiaty, a może nawet 
będzie to miejsce np. odmawiania 
nabożeństw majowych.
Tym samym, autorzy przedsięwzię-
cia zgodnie stwierdzają, że przy-
wrócenie tych obiektów polskiemu 
krajobrazowi, na nowo uporządkuje 
oraz ożywi współczesny ludowy 
pejzaż, który przez ostatnie lata tra-
cił coraz bardziej na swojej wyjąt-
kowości i niepowtarzalności.

                             Joanna Jercha

Opracowano na podstawie in-
formacji: www.ldk.lodz.pl 

Święty Jan Nepomucen 
nad rzeką Ner

Dyplomowany terapeuta manualny
Mgr fizjoterapii Wojciech Woźniak

z a p r a s z a
na zabiegi masażu leczniczego 

i kosmetycznego,
terapii manualnej (nastawianie kręgosłupa)

 wg szkoły Lewita z elementami  chiropraktyki

Pomagam przy bólach pleców, krzyża, głowy, 
korzonkach, dyskopatiach, rwie kulszowej 

i barkowej, przeciążeniach psycho-fizycznych 
i urazach powypadkowych.

Możliwość zabiegów w domu klienta
(przyjeżdżam ze  stołem do masażu)
Kontakt telefoniczny    664 756 239

Atrakcyjne  ceny!!!

Jesień w rozgrywkach piłkarskich
Młodzi zawodnicy  ”Orła Parzę-
czew” nie mają jeszcze ustabilizo-
wanej formy i płacą „frycowe” za 
brak doświadczenia. Jednak trener 
Tomasz Karasiński jest cierpliwy i 
daje popełniać błędy młodym za-
wodnikom, aby mogli na nich się 
uczyć i wyciągać wnioski. Mecz z 
LKS Gałkówek został zweryfiko-
wany przez OZPN na 3:0 dla nas, 
ponieważ w drużynie przeciwnej 
na boisku zabrakło młodzieżowca. 
Pierwotny wynik, jak pamiętamy 
był 0:0. W dalszych meczach Pił-
karze „Orła Parzęczew” odnoto-
wali wyniki:

Orzeł Parzęczew – GKS Be-
dlno  4:2
AZS Kolejarz Łódź - Orzeł 
Parzęczew  1:1
Orzeł Parzęczew – Stal 

Głowno 3:2
Górnik Łęczyca - Orzeł Pa-
rzęczew 2:0
Orzeł Parzęczew – MKS 
Kutno 1:1
KKS Koluszki - Orzeł Parzę-
czew 0:0
Orzeł Parzęczew – Krośnie-
wianka Krośniewice 0:0
Polonia Andrzejów - Orzeł 
Parzęczew 2:0
Orzeł Parzęczew – Victoria 
Rąbień 2:7 !
PTC - Orzeł Parzęczew 0:2

Druga drużyna „Orła Parzęczew” 
niestety boryka się często z bra-
kami kadrowymi i stabilizacją w 
składzie, dlatego nie dziwi ich gra 
w przysłowiową „kratkę”. Oto wy-
niki drugiego zespołu:

Orzeł II Parzęczew – Bzura 
Młogoszyn 6:0
Orzeł II Parzęczew – MGLKS 
Uniejów/Ostrowsko 2:3
Ner Poddębice -  Orzeł II Pa-
rzęczew 6:0
Orzeł II Parzęczew – LKS 
Cedrowice 2:1
Sparta Leśmierz - Orzeł II 
Parzęczew 2:0
Orzeł II Parzęczew – Dąbro-
wianka Dąbrowice 6:1
LKS Świnice Warckie - 
Orzeł II Parzęczew 4:0
Orzeł II Parzęczew – Magnat 
Sierpów 1:2

                                                                                         
Sławomir Michalak

www.fundacjaprym.com
Do Rzeczy
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Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. W ramach pro-
jektu wybudowanych zostanie 
196 przydomowych oczysz-
czalni ścieków w miejscowo-
ściach o rozproszonej zabudo-
wie, w których ze względów 
technicznych i ekonomicz-
nych nieuzasadnione było by 
budowanie kanalizacji z gru-
pową oczyszczalnią ścieków. 
W wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowe-
go, wyłoniono wykonawcę, 
którym jest firma „WOBET-
HYDRET”, mająca siedzibę w 
Woli Grzymkowej, gm. Alek-
sandrów Łódzki. Wartość ro-
bót, które zostaną przeprowa-

Rozpoczęto II etap budowy Przydomowej 
Oczyszczalni Ścieków w Gminie Parzęczew

dzone wynosi 2 779 494,62 zł 
brutto. 2 września 2010 roku 
odbyło się spotkanie Wójta 
Gminy z mieszkańcami i z 
wykonawcą, podczas którego 
omówiono funkcjonowanie, 
sposób montażu i eksploata-
cję przydomowej oczyszczali 
ścieków. Budowa pierwszych 
oczyszczalni rozpoczęła się 
we wrześniu 2010 r. W roku 
bieżącym zakłada się wybu-
dowanie 50 sztuk. Planowany 
termin rzeczowego zakoń-
czenia inwestycji to czerwiec 
2011 r. Wartość całego projek-
tu brutto wynosi 2 941 880,62 
zł, w tym dofinansowanie ze 
środków Unii   Europejskiej     
1 815 295,00 zł
 Wybrana technologia 
budowy oczyszczalni opar-

ta jest o metodę bioproceso-
wego oczyszczania ścieków. 
Zanieczyszczenia organiczne 
ścieków są usuwane i reduko-
wana jest ilość wirusów i bak-
terii oraz związków fosforu i 
azotu (co zapobiega „zakwi-
taniu” zbiorników wodnych). 
Ścieki zostaną przetworzone 
na: wodę, związki mineralne, 
dwutlenek węgla i biomasę. 
Zaprojektowane rozwiązania 
techniczne gwarantują wy-
sokie efekty oczyszczania 
ścieków do parametrów speł-

niających wymagania obowią-
zujących przepisów ochrony 
środowiska. Rozwiązania te 
posiadają aprobatę i certyfika-
ty zgodne z dyrektywami Unii 
Europejskiej.
Projekt ma na celu poprawę 
warunków zdrowia i życia 
mieszkańców, polepszenie 
stanu czystości rzek i zbiorni-
ków. Budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków pozwoli 
wielu rolnikom spełnić wy-
mogi dostosowania gospo-
darstw rolnych do minimal-

nych wymagań wzajemnej 
zgodności (cross-compliance) 
dla gospodarstw rolnych obję-
tych systemem płatności bez-
pośrednich oraz płatnościami 
w ramach zrównoważonego 
gospodarowania na gruntach 
rolnych i leśnych. 

Agnieszka Nawrocka
Kierownik Referatu 

Funduszy Europejskich

   W dniach 4-5 września 2010 r. 
podczas odbywającego się Jarmarku 
Wojewódzkiego na ulicy Piotrkow-
skiej w Łodzi zaprezentował się także 
powiat poddębicki, na którym promo-
wano walory turystyczne i gospodar-
cze gmin tworzących powiat, w tym 
Gminy Wartkowice. Uczestnikom 
Jarmarku rozdawano foldery informa-
cyjne oraz widokówki z Dworkiem w 
Bronowie, zachęcając tym samym do 
odwiedzania naszych okolic. Ponadto 
podczas Jarmarku swoje wyroby za-
prezentowali przedsiębiorcy z terenu 
gminy: Zakład Rzeźniczo-Wędliniar-
ski Stanisława Katuszy, Spółdzielnia 
Mleczarska MLECZWART, a okazałe 
warzywa i owoce pochodzące z PHU 
Pana Marcina Cicheckiego z Woli 
Niedźwiedziej tworzyły piękną deko-
rację stoiska.

Serdeczne dziękujemy pracowni-
kom Wydziału Promocji Starostwa 
Powiatu Poddębickiego za pracę 
włożoną w zorganizowanie stoiska 
wystawionego podczas Jarmarku 
Wojewódzkiego, na którym promo-
wano również teren Gminy Wartko-
wice. 

GMINA WARTKOWICE NA JARMARKU WOJEWÓDZKIM 

Stoisko Spółdzielni Mleczarskiej MLECZWART

Stoisko Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego Stanisława Katuszy

napisz: dorzeczy@gmail.com
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         1 września to bardzo ważny 
dzień w życiu każdego ucznia, 
szczególnie ucznia klasy pierw-
szej. Wkracza on w nową rze-
czywistość, która wymaga od 
niego samodzielności i odpowie-
dzialności. I choć nadal pozosta-
je dzieckiem, staje się uczniem, 
poddawanym od tej chwili nie-
ustannej obserwacji i ocenie. Jest 
to zawsze wielkie przeżycie dla 
malucha, któremu często towa-
rzyszy stres. Pierwszak kończy 
pewien etap w swoim życiu. Po-
znaje nie tylko literki i cyfry, ale 
także uczy się, jak sobie radzić w 
rozmaitych sytuacjach. Zastana-
wia się, jak to wszystko będzie 
wyglądało, czy da sobie radę, 
czy będzie miał fajnych kole-
gów. I tutaj ogromna rola rodzi-
ców, aby dziecku w tym pomóc. 
Stworzenie mu poczucia bezpie-
czeństwa poprzez okazywanie 
ciepła i miłości, zrozumienia i 

empatycznego wsłuchiwania się 
w jego potrzeby to te najbardziej 
oczywiste i przynależne małemu 
człowiekowi prawa.

 Ponadto należy też 
zwrócić szczególną uwagę na 
potencjalne zagrożenia, uświa-
damiając dzieciom skutki ich 
niebezpiecznych zachowań. Tej 
idei wyszła naprzeciw firma Ma-
spex (producent m.in. kakao Pu-
chatek czy DecoMorreno), która 
we współpracy z Biurem Pre-
wencji i Biurem Ruchu Drogo-
wego Komendy Głównej Policji 
stworzyła program edukacyjny 
pod wdzięcznie brzmiącą nazwą 
- Klub Bezpiecznego Puchatka. 
Patronat Honorowy objął Ko-
mendant Główny Policji oraz 
Kuratorium Oświaty. Celem 
programu jest edukacja dzieci 
w zakresie bezpieczeństwa w 
domu, w szkole, na drodze i pod-

czas zabawy. Każda szkoła, któ-
ra zadeklaruje przystąpienie do 
programu otrzymuje bezpłatne 
materiały edukacyjne, pomocne 
w przeprowadzaniu zajęć, a tak-
że materiały dla rodziców.

 W tym roku szkolnym 
rozpoczęła się II edycja tegoż 
programu. W pierwszej, pilota-
żowej - wzięło udział aż 50 tys. 
dzieci z 4 województw: wiel-
kopolskiego, małopolskiego, 
podlaskiego i łódzkiego. Orga-
nizatorzy programu zachęceni 
ogromnym zainteresowaniem, 
w obecnym roku szkolnym 
2010/2011 rozszerzyli zasięg 
programu na całą Polskę. Do 
jego realizacji przystąpiła także 
Szkoła Podstawowa w Dali-
kowie. Wychowawczyni klasy 
pierwszej p. Małgorzata Kędzia 
mówi: - Obecna klasa pierwsza 
jest bardzo liczna, w sumie to 29 

dzieci, z czego tylko 5 docho-
dzi do szkoły pieszo, natomiast 
reszta jest dowożona autobu-
sem. Dlatego w tym kontekście 
tym bardziej, sprawy zachowa-
nia bezpieczeństwa  i ostrożno-
ści wydają się istotne. 

Pedagodzy zdają sobie sprawę, 
że edukacja dzieci, także ta, w 
zakresie bezpieczeństwa jest za-
daniem długofalowym i wyma-
gającym dużego zaangażowania 
ze strony rodziców jak i nauczy-
cieli. Niemniej należy podejmo-
wać wszelkie wysiłki i akcje, aby 
uświadomić rodzicom i wycho-
wawcom ich wielką rolę w świa-
domym kształtowaniu młodego 
pokolenia w obecnym, niezwy-
kle ciekawym świecie, ale jed-
nocześnie niebezpiecznym i peł-
nym wszelkiego rodzaju pokus. 
Jak powiedziała minister Edu-
kacji Narodowej Katarzyna Hall 

– Pamiętajmy, że każdy uczeń 
jest inny, posiada zróżnicowa-
ne umiejętności i predyspozy-
cje. Szkoła jest miejscem, gdzie 
jego możliwości są odkrywane 
i – dzięki pracy wykwalifikowa-
nej kadry pedagogicznej – od-
powiednio kształtowane. Misją 
szkoły powinno być pomaganie 
wszystkim młodym ludziom w 
rozwijaniu ich talentów, możli-
wości i zainteresowań…
 
       Wypełniajmy zatem mą-
drze tę misję wszyscy: zarówno 
nauczyciele jak i rodzice, bo 
przecież od tego na jakich lu-
dzi wyrosną nasze dzieci, zale-
żą losy nas wszystkich, a także 
przyszłych pokoleń.
                                          
                                                                                       

Renata Nolbrzak

Klub Bezpiecznego Puchatka w Dalikowie

     Rozpoczęły się prace przy 
budowie centrum sportowe-
go w Błoniu. Na terenie o po-
wierzchni 30 arów przy szkole 
podstawowej powstanie obiekt 
mieszczący: boisko wielofunk-
cyjne o wymiarach 40 m x 22 
m z nawierzchnią poliuretano-
wą,  skocznię do skoku w dal 
również z nawierzchnią poliure-
tanową, bieżnię dwutorową o 
długości 60 metrów. Będzie tam 
również trawnik, ławki, kosze 
i chodniki z kostki betonowej. 
Centrum zostanie ogrodzone 
siatką metalową powlekaną. Z 
racji gliniastego podłoża i wyso-
kiego poziomu wód gruntowych 
inwestycję rozpoczęto od prac 
ziemnych, wyrównano teren i  
wykonano drenaż odwadniają-
cy.

         
     Powstaje miejsce rekreacji, 
sportu i wypoczynku. Ogromne 
znaczenie ma aspekt społecz-
ny,  będzie to miejsce spotkań 
mieszkańców, integracji poprzez 
ruch, zabawę, wspólne uprawia-
nie sportu. Będą z niego także 
korzystali na co dzień uczniowie 
szkoły podstawowej.

         Całkowity koszt budo-
wy centrum sportowego to 456 
tysięcy złotych, przy czym 1/3  
stanowi dofinansowanie ze środ-
ków unijnych a 2/3  pochodzi z 
budżetu gminy. Obiekt zostanie 
ukończony w tym roku, a gmina  
wzbogaci się o kolejne miejsce 
służące jej mieszkańcom.
                                                                                                    

Zofia Dziwisz

Dla  przyszłych sportowców

www.fundacjaprym.com
Do Rzeczy
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   Dożynki to największe w roku 
święto gospodarskie rolników, jest 
to czas dziękczynienia za plony bę-
dące zwieńczeniem ciężkiej pracy 
rolników i ich rodzin. Bogata, bo 
sięgająca czasów średniowiecznych 
tradycja tej uroczystości traktowana 
jest jako ukoronowanie mozolnej i 
wymagającej poświęcenia pracy na 
roli. 
   W Gminie Wartkowice tegorocz-
ne obchody Gminnego Święta Plo-
nów rozpoczęły się w niedzielę 29 
sierpnia 2010 r. o godz. 13.30 uro-
czystą Mszą Świętą Dożynkową, 
odprawioną przez Księdza Probosz-
cza Janusza Szeremetę. We Mszy 
uczestniczyli rolnicy, Starostowie 
Dożynek, władze gminy, zaprosze-
ni goście, mieszkańcy oraz poczty 
sztandarowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu naszej gminy, a 
także poczet sztandarowy Zespołu 
Szkół w Wartkowicach. 
Po Mszy Świętej, w uroczystym 
korowodzie wszyscy podążyli do 
Parku w Starym Gostkowie, gdzie 
odbyła się dalsza część uroczysto-
ści. Podczas przemarszu uczestni-
kom przygrywała kapela ludowa 
pod kierunkiem Macieja Janeckie-
go. Na miejscu, pieśnią „Otwórz-
cie wrota i bramy” w wykonaniu 
zespołu śpiewaczego „Polesianki” 
rozpoczął się obrzęd dożynkowy, na 
który licznie przybyli rolnicy oraz 
zaproszeni goście. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas: Poseł na Sejm 
RP –  Piotr Polak, Starosta Powiatu 
Poddębickiego – Stanisław Olas, 
radni powiatowi: Ryszard Balce-
rzak oraz Bogdan Sroczyński, Wójt 
Gminy Dalików – Paweł Szym-
czak, Burmistrz Uniejowa - Józef 
Kaczmarek, Kierownik Placówki 
Terenowej Łódzkiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Poddębicach 
- Wioletta Bartosik, Powiatowy Le-
karz Weterynarii w Poddębicach 
- Józef Klimczak, chorąży Jacek 
Aleksandrzak – przedstawiciel 
Jednostki Wojskowej w Leźnicy 
Wielkiej, Ksiądz Proboszcz Parafii 
Wartkowice – Janusz Szeremeta. 
Ponadto druhowie z Ochotniczych 
Straży Pożarnych, kierownicy i 
właściciele zakładów pracy i insty-
tucji działających na terenie gminy 
Wartkowice.
 Uroczystości dożynkowe 
prowadzili Natalia Zwolińska oraz 
Marcin Kaźmierak. W czasie Mszy 
Świętej poprzedzającej obchody, 
został poświęcony chleb dożyn-
kowy upieczony z tegorocznych 
zbóż, który Starostowie Dożynek 
uroczyście przekazali gospoda-
rzowi gminy – Wójtowi Piotrowi 
Kuropatwie. Podczas tegorocznych 
dożynek, zaszczyt pełnienia tej roli 
przypadł Pani Elżbiecie Burskiej 
- mieszkance wsi Wilkowice oraz 
Panu Krzysztofowi Pabjańczyko-
wi – mieszkańcowi Powodowa 
Drugiego. Następnie przystąpiono 
do ważnego ceremoniału dożynko-
wego, jakim jest dzielenie się chle-
bem. Wówczas to, Starosta –  Stani-

Gminne Święto Plonów - W A R T K O W I C E
sław Olas, Wójt - Piotr Kuropatwa, 
Przewodniczący Rady – Bogdan 
Łuczak oraz Starostowie Dożynek 
podzielili się chlebem z wszystkimi 
uczestnikami. W międzyczasie roz-
brzmiewała pieśń „Plon niesiemy 
plon” w wykonaniu „Polesianek”.
 W dalszej części uroczy-
stości, zgodnie z tradycją, Ksiądz 
Proboszcz poświęcił przygotowane 
z owoców ziemi i pracy rolników 
wieńce dożynkowe. W tym roku 
zostały one wykonane przez miesz-
kańców sołectwa Ner, mieszkań-
ców sołectwa Biernacice, Zespół 
Śpiewaczy ,,Polesianki”, Panią 
Agnieszkę Wdowiak z sołectwa 
Wierzbowa oraz mieszkańców wsi 
Józefów Kolonia i Sędów Kolonia. 
Po uroczystym poświęceniu wień-
ce zostały przekazane Wójtowi, 
Przewodniczącemu Rady, Staro-
ście Powiatowemu, Kierowniczce 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
oraz Księdzu Proboszczowi.
 Następnie Piotr Kuro-
patwa skierował słowa uznania i 
podziękowania rolnikom za przy-
gotowane i przekazane symbole 
dożynkowe oraz życzył satysfakcji 
i dalszego zadowolenia z wykony-
wanej pracy.
 Na wniosek Wójta Gminy 
Wartkowice, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wyróżnił cztery 
osoby z terenu gminy Wartkowi-
ce, nadając im odznaki honorowe 
„Zasłużony dla rolnictwa”. W tym 
roku odznaczeni zostali: Dorota 
Kacprzak - mieszkanka Chodo-
wa, Bożena Mysińska - mieszkan-
ka Zelgoszczy, Eugeniusz Janiak 
–  mieszkaniec Drwalewa, Gabriel 
Owczarek – mieszkaniec Sędowa. 
Wszyscy wyróżnieni pracują we 
własnych gospodarstwach rolnych, 
dodatkowo wyróżniają się wielo-
letnim dorobkiem pracy społecznej 
na rzecz sołectw, działają czy to w 
ochotniczych strażach pożarnych, 
czy to w spółdzielczości. Odzna-
czenia wyróżnionym zostały wrę-
czone przez Piotra Polaka – Posła 
na Sejm RP oraz Piotra Kuropatwę 
- Wójta Gminy.
 Następnie członkinie ko-
misji – panie: Bogumiła Głodek 
i Beata Szymczak – przedstawiły 
wyniki konkursu na „Najładniej-
szy wieniec dożynkowy”, przeka-
zując jednocześnie podziękowania 
za wkład i trud, jaki wykonawcy 
wieńców włożyli w ich przygoto-
wanie. I tak: I miejsce zajął wieniec 
przygotowany przez mieszkańców 
sołectwa Ner, II miejsce – przypa-
dło Zespołowi Śpiewaczemu „Po-
lesianki”, III miejsce zajął wieniec 
wykonany przez mieszkańców wsi 
Sędów Kolonia i Józefów Kolonia. 
Na IV miejscu znalazły się równo-
legle: wieniec przygotowany przez 
mieszkańców sołectwa Biernaci-
ce oraz wieniec Pani Agnieszki 
Wdowiak – mieszkanki sołectwa 
Wierzbowa. Wszystkie wieńce, 
wykonane z tegorocznych plonów 
odznaczały się dużą pomysłowo-

ścią, efektownym wzornictwem 
oraz pracochłonną sztuką wykona-
nych splotów.
 Po tej części, na scenie 
wystąpił zespół śpiewaczy „Pole-
sianki”, który zaprezentował pu-
bliczności repertuar przygotowany 
pod kierunkiem Macieja Janeckie-
go. 
 Bardzo ważnym elemen-
tem tegorocznych dożynek, była 
utworzona na terenie parku „Aleja 
sołecka”, gdzie mieszkańcy so-
łectw przygotowali uczestnikom 
tegorocznego święta do posmako-
wania wiele pyszności. W przy-
gotowanie stoisk zaangażowali się 
mieszkańcy sołectw: Biała Góra, 

Parądzice, Światonia, Wartkowi-
ce, Wólka oraz pracownicy Urzędu 
Gminy. Wszystkim osobom, które 
przygotowały „Aleję sołecką” po-
dziękowali: Wójt i Przewodniczący 
Rady. 
W kolejnej części uroczystości 
zaprezentowano koncert pt. „WO-
KALNE TALENTY” przygotowa-
ny przez dzieci i młodzież z terenu 
Gminy Wartkowice pod kierunkiem 
Pani Doroty Sowińskiej – nauczy-
cielki z Zespołu Szkół w Wartko-
wicach. Występ stanowił element 
podsumowujący realizowanego 
przez Stowarzyszenie Rozwoju 
i Promocji Społeczności Gminy 
Wartkowice projektu, mającego na 

celu przeprowadzenie cyklu warsz-
tatów dla dzieci utalentowanych 
wokalnie. Warsztaty prowadzone 
w ramach Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich 
odbywały się od marca do sierpnia. 
W ten sposób zaprezentowany zo-
stał efekt końcowy wypracowany 
przez cały okres trwania ćwiczeń. 
Podczas koncertu wystąpili: Wik-
toria i Marta Kowalczyk,  Paulina 
Paciorek, Błażej Kujawa, Sylwia 
Piaseczna, Magdalena Zwolińska, 
Oliwia Gralak, Edyta Bartosik,  Jo-
anna Dygas i Bartosz Feliniak,  Ka-
rolina Kawecka i Magdalena Wdo-
wiak, młodzieżowy zespół wokalno 
– instrumentalny działający przy 
Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi 
Turskiej i okolic, w skład którego 
wchodzą: Ewa Aleksandrzak, Iza-
bela Aleksandrzak, Damian Kajsz-
czak, Karol Krysiak, Monika Kacz-
marek i Joanna Świątek, Tomasz 
Mikołajczyk, Karolina Doruch, 
Katarzyna Świątaszczyk.
Po zakończeniu koncertu, Prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju i Promo-
cji Społeczności Gminy Wartkowi-
ce - Romualda Sobczak oraz Wójt 
Gminy - Piotr Kuropatwa wręczyli 
wszystkim uczestnikom projektu, 
za udział w warsztatach wokalnych 
podziękowania i upominki. 
Podczas tegorocznych dożynek na 
gostkowskiej scenie zaprezentował 
się także zespół DROSSEL. Mimo 
deszczowej aury podczas występu 
wszyscy bawili się i śpiewali ra-
zem z zespołem ulubione piosenki. 
Wykonane zostały m.in. „Kochać 
Ciebie zawsze chcę”, „Gorące wa-
kacje”, „Pij piwko”, „A teraz mnie 
kochaj” czy też „Lato, lato wokół 
nas”. Następnie odbyła się trwająca 
do późnych godzin wieczornych za-
bawa taneczna przy zespole NEW 
DANCE z Łęczycy. 

                                                       
Joanna Jercha

Starostwie dożynek_ Pani Elżbieta Burska i Krzysztof Pabjańczyk

Stoisko sołectwa Światonia

Występ Zespołu Śpiewaczego Polesianki z kapelą

napisz: dorzeczy@gmail.com
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W tym roku dożynki parafialno – 
gminne w Dalikowie odbyły się 
5 września. Rozpoczęto je Mszą 
Świętą o godz. 12.00 w Kościele 
p.w. św. Mateusza w Dalikowie, 
która była celebrowana przez nowe-
go proboszcza ks. Stanisława Ła-
skiego oraz przez wcześniejszego 
proboszcza tej parafii ks. kanonika 
Stanisława Wojtyrę. Mszę świętą 
wzbogaciła oprawa muzyczna or-
kiestry dętej OSP w Dalikowie pod 
batutą Dariusza Kossakowskiego. 
W wygłoszonej homilii ks. Stani-
sław Łaski nawiązał do patrioty-
zmu, miłości do Ziemi i Ojczyzny, 
do naszych tradycji i kultury. Ks. 
S. Łaski powiedział, że wśród róż-
nych sytuacji życiowych potrzeb-
na jest nam modlitwa i odnoszenie 
każdego wydarzenia do Pana Boga.  
Jako przykład wskazał na rolników, 
którzy po ciężkiej pracy, przyno-
szą swoje żniwo do kościoła jako 
uwieńczenie wielkiego gospodar-
skiego trudu. Poświęcił też wieńce 
dożynkowe. Po mszy świętej koro-
wód dożynkowy przemaszerował 
na stadion sportowy, gdzie odbyła 

się dalsza część dożynek. Uroczy-
stość dożynkową otworzył Wójt 
Gminy Dalików Paweł Szymczak. 
Po wystąpieniu Pana Wójta staro-
stowie dożynek przekazali chleb z 
tegorocznych plonów na jego ręce. 
Starostami  dożynek byli: Pani Le-
onarda Gosińska ze wsi Idzikowice 
i Pan Mieczysław Abramczyk z Ka-
rolinowa. Obydwoje są rolnikami 
z terenu Gminy Dalików. Państwo 
Gosińscy mają 4 dzieci. Pani Le-
onarda od 26 lat wspólnie z mężem 
pracuje we własnym gospodarstwie 
rolnym o powierzchni 26 ha. Gospo-
darstwo specjalizuje się w produkcji 
mleka oraz hodowli bydła. Państwo 
Abramczykowie także mają 4 dzie-
ci. Pan Mieczysław od 1980 roku 
wspólnie z żoną gospodaruje we 
własnym gospodarstwie rolnym o 
powierzchni 75 ha. Gospodarstwo 
specjalizuje się w produkcji mle-
ka. Pan Mieczysław pełni również 
funkcję przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Ozorkowie.
Na ręce Wójta złożono wieńce do-
żynkowe wykonane przez sołectwa: 

Gajówka, Domaniewek, Dąbrów-
ka Nadolna oraz zespół śpiewa-
czy „Biała Róża” z Woźnik, Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Złotnik.  
Podczas uroczystości repertuar do-
żynkowy zaprezentowały rodzime 
zespoły śpiewacze: „Biała Róża” 
i „Jawor”, młodzieżowy zespół ta-
neczno- śpiewaczy „Dalikowiacy” 
oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dalikowie. Ko-
lejnym punktem uroczystości były 
konkursy dla dzieci i dorosłych, 
które zostały przeprowadzone przez 
pracowników urzędu gminy oraz 
przez nauczyciela wychowania fi-
zycznego pana Krzysztofa Dzier-
żawskiego. Największą popular-
nością cieszył się konkurs „Wybór 
Chłopa i Gospodyni Roku”. Zostali 
nimi: Pani Barbara Michalak i Pan 
Grzegorz Sikorski.

Na placu dożynkowym prezentowa-
li się: Izba Rolnicza Województwa 
Łódzkiego, Łódzki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w 
Bratoszewicach - Rejon Poddębice, 
Agencja Restrukturyzacji Moder-
nizacji Rolnictwa - Biuro Powia-
towe w Poddębicach, Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa- Delegatura w Sieradzu o/ 
w Poddębicach, Łódzka Spółdziel-
nia Mleczarska JOGO, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Ozorko-
wie, Gospodarstwo Agroturystycz-
ne Pana Sławomira Guta - konie 
huculskie, Pan Grzegorz Godziński 
z Zadzimia – wystawa maszyn i 
urządzeń rolniczych. Zespół Szkół 
w Dalikowie  prowadził  zbiórkę 
pieniędzy dla dwójki chorych na 
białaczkę dzieci  z terenu gminy. 
O godzinie 18.00 rozpoczęła się  

zabawa taneczna przy muzyce ze-
społu MEDVOR. Podczas trwania 
uroczystości można było skoszto-
wać tradycyjnej grochówki i po-
traw z grilla. Dekorację dożynkową 
przygotowali pracownicy Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Dalikowie. 
Piękne rysunki wykonała stażystka 
z biblioteki Karolina Nagy. Organi-
zacją dożynek zajęli się pracownicy 
Urzędu Gminy. Gminne dożynki 
przyciągają wiele osób nie tylko z 
Gminy Dalików, ale i z okolicznych 
miejscowości, są imprezą, która łą-
czy wiele pokoleń. Na wspólnym 
placu bawią się dzieci, młodzież i 
dorośli. Dla większości mieszkań-
ców tej gminy jest to impreza   wy-
czekiwana przez cały rok. 
                                                                                                                     

B.O.

Dożynki w Dalikowie
Zaściełaj panie, stoły i ławy, 
Idzie do ciebie gość niebywały.
Plon niesiemy plon... 

  Ochotnicza Straż Pożarna jest 
stowarzyszeniem powołanym dla 
ochrony życia i mienia ludzi przed 
skutkami klęsk żywiołowych. Po-
nadto ochotnicy podejmują się 
również realizacji różnych działań 
związanych z upowszechnianiem 
sportu oraz mających na celu zinte-
growanie lokalnej społeczności. 

   Na terenie gminy Wartkowice 
działa 12 jednostek. OSP w Bier-
nacicach, OSP w Białej Górze 
oraz OSP w Pełczyskach zgłosiły 
swój udział w realizowanym przez 
gminę Poakcesyjnym Programie 
Wsparcia Obszarów Wiejskich. 
Złożyły oferty na zorganizowanie 
życia społecznego mieszkańców 
wyznaczonych sołectw poprzez za-
jęcia, wyjazdy i spotkania integra-
cyjne. Usługi były realizowane w 
latach 2009-2010.
  OSP w Biernacicach było realiza-
torem usług dwa lata. W pierwszym 

roku ochotnikom udało się zorga-
nizować dla mieszkańców „Noc 
świętojańską”, wyjazd do kina i na 
basen, turniej sportowy pn. „Sport 
to zdrowie” oraz „Pożegnanie wa-
kacji”. W tym roku zorganizowali 
spotkanie pn. „Pożegnanie waka-
cji” oraz turniej pong-ponga, w któ-
rym wzięły udział przede wszyst-
kim dzieci, choć poza konkursem 
za „paletki” chwycili także dorośli, 
zapewniając sobie wspaniałą, pełną 
humoru zabawę. 

  Kolejną OSP, która sukcesywnie 
uczestniczyła w programie też dru-
gi rok, jest OSP Pełczyska. Sposób 
na integrację, jaki OSP przygoto-
wała było zorganizowanie wyjaz-
du do kina, dwudniowe warsztaty 
kulinarne, turniej tenisa stołowego, 
Andrzejki. Natomiast, w tym roku 
odbył się „Dzień Dziecka” oraz 
„Biesiada na wsi”. Przed strażnicą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Peł-

AKTYWNE OSP

W marcu 2010 r. Gmina Dalików 
przystąpiła do konkursu „Gmina Fair 
Play” – Certyfikowana Lokalizacja 
Inwestycji.  Główną ideą konkursu jest 
wskazanie firmom miejsc, w których 
można inwestować bez obaw, gdzie 
inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej 
atmosferze i mogą liczyć na pomoc 
oraz doradztwo ze strony pracowników 
urzędu. W pierwszym etapie konkursu 
gmina przedstawiła swoje dokonania 
i działania odpowiadając na szereg 
pytań zawartych w specjalnej ankiecie. 
Po weryfikacji dostarczonych 
materiałów komisja konkursowa 
wytypowała Gminę Dalików do 
drugiego etapu konkursu. W etapie 
tym został przeprowadzony audyt 
certyfikacyjny oraz losowe badanie 
inwestorów, którzy prowadzą lub 
zakończyli proces inwestycyjny na 
jej terenie. Dzięki pozytywnej ocenie 

Gmina Dalików działa 

„FAIR PLAY”

komisji, Gminie Dalików przyznano 
tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”. 
Uroczyste wręczenie nagród i 
certyfikatów odbędzie się podczas gali 
17 grudnia 2010 r. w Sali Kongresowej 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Tomasz Kuźniak

czyskach rozbrzmiewały śpiewy, 
była też okazja do skosztowania 
kiełbaski i kaszanki z grilla. Spo-
tkanie cieszyło się wśród mieszkań-
ców ogromnym zainteresowaniem. 
Przybywali całymi rodzinami, by 
wraz z innymi porozmawiać, po-
tańczyć i zanucić ulubione pieśni 
biesiadne.
  W 2009 r. do realizacji usług na 
wyznaczonym obszarze zgłosiła się 
OSP Biała Góra. Udało im się zor-
ganizować: wyjazd do Bednar na 
Agro-Show czy do kina. Wspólnie 
ze szkołą podstawową przygotowa-
li spotkanie mikołajkowe oraz wi-
gilię integracyjną. 

  Ciepła atmosfera stworzona wokół 
spotkań zapewniła aktywną formę 
spędzenia wolnego czasu. Mamy 
nadzieję, że doświadczenia zdo-
byte przez wspomniane OSP będą 
zachętą dla innych jednostek do po-
dejmowania tego typu inicjatyw. 

Joanna Jercha

Wójt Gminy Dalików Paweł Szymczak i Starostowie Dożynek

Wójt Gminy i Starostowie dożynek

www.fundacjaprym.com
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          Już niedługo, 12 listopada 
2010r. zakończą swoją kadencję 
wybrani cztery lata temu radni i 
wójt. Kolejne wybory odbędą się 
21 listopada.

Wypada przy tej okazji przypo-
mnieć, jakie zmiany zaszły na 
terenie gminy dzięki działalności 
urzędującej jeszcze Rady Gmi-
ny. Wybrana w listopadzie 2006 
roku  Rada Gminy kontynuowała 
przede wszystkim zadania rozpo-
częte wcześniej i podejmowała 
nowe, wynikające ze  Strategii 
Rozwoju Gminy i z obowiąz-
ków jakie spoczywają na gminie 
na mocy ustawy o samorządzie 
gminnym. Nie chcąc zanudzać 
czytających każdym metrem wo-
dociągu i kilometrem drogi, każ-
dą wydaną złotówką,  postaram 
się wymienić w skrócie najważ-
niejsze dokonania. 

2007 r.
Uzupełnienie gminnej sieci wo-
dociągowej -  o 352 metry w 
Borkach i w Leszczu.
Przebudowa 18,2 km gminnych 
dróg i pokrycie ich nawierzch-
nią asfaltową we wsiach: Topola 
Katowa, Prądzew, Łęka-Bron-
no, Zduny, Dzierzbiętów Mały, 
Wilczkowice Dolne- Wichrów, 
Leszcze. Inwestycje drogowe re-
alizowane były z budżetu gminy 
z niewielkim wsparciem Fundu-
szu Gruntów Rolnych (mniej niż 
10% kosztów całkowitych).
W październiku 2007 roku Gmina 
Łęczyca otrzymała tytuł „Gmina 
Fair Play 2007” nadawany przez 
Krajową Izbę Gospodarczą, co 
oznacza, że Gmina Łęczyca jest 
przyjazna inwestorom. Jest to 
jednocześnie promocja gminy.

Rada Gminy w Łęczycy pracowała…
2008 r.
Dalsza przebudowa i asfaltowa-
nie dróg gminnych - sieć dróg 
zmodernizowanych wydłużyła 
się o kolejne 8,2 km we wsiach: 
Lubień, Wichrów, Bronno,  Bło-
nie-Zawada- Kolonia Łęka i 
Łęka. 
W Wilczkowicach powsta-
ło Wiejskie Centrum Kultury i 
Sportu, korzystają z niego w cza-
sie godzin lekcyjnych uczniowie, 
a w pozostałym czasie starsza 
młodzież z  Wilczkowic, okolicz-
nych wsi, a nawet z Łęczycy. Na 
zadanie to pozyskano wsparcie 
z funduszy unijnych wynoszące 
ok. 46 % jego wartości.
Ze wsparciem gminy (60%) 
powstało 20 przydomowych 
oczyszczalni ścieków.
Dofinansowano Starostwo Po-
wiatowe, które przebudowywało 
most wraz z dojazdami w ciągu 
drogi powiatowej w miejscowo-
ści Czarnopole. 
OSP w Leźnicy Małej wzboga-
ciła się o samochód ratowniczo 
– gaśniczy: Ford- transit, budżet 
Gminy dofinansował w 50% 
koszt jego wyposażenia. 

 2009 r.
Przebudowano i wyasfaltowa-
no drogi o długości 3,7 km we 
wsiach Chrząstówek (Karłów), 
Topola Katowa (Wincentów) i w 
Mniszkach. 
Rozbudowano Szkołę Podstawo-
wą w Topoli Królewskiej, wybu-
dowano zadaszoną scenę w OSP 
w Lubieniu (udział OSP wyniósł 
ok. 14 % kosztów całkowitych).
W latach 2007-2009 zostały 
ocieplone budynki OSP w Siedl-
cu, Chrząstówku, Dobrogostach, 
Lubieniu, Łęce, Pruszkach i 

Dzierzbiętowie Dużym,  w straż-
nicy w Siedlcu zmieniono rów-
nież dach. 
Dofinansowano Starostwo Po-
wiatowe, które przebudowywało 
most wraz z dojazdami na Ka-
nale Sierpowskim w ciągu dro-
gi powiatowej w miejscowości 
Dzierzbiętów.
Rok 2010 - jeszcze się nie skoń-
czył, ale już wykonano moder-
nizację SUW w Piekaciu, na 
ukończeniu jest budowa centrum 
sportowego w Błoniu, oczysz-
czalnie ścieków przy Szkole 
Podstawowej w Leźnicy Małej. 

OSP w Siedlcu, dzięki dofinan-
sowaniu z budżetu Gminy, ma 
nowy samochód strażacki. W 
Chrząstówku (Kamionka i przy 
budynku OSP) są przebudowane 
i wyasfaltowane drogi o łącznej 
długości 1,5 km.

Corocznie znaczne wsparcie fi-
nansowe uzyskują Spółki Wodne 
działające na terenie gminy dzię-
ki czemu wszystkie ważniejsze 
rowy melioracyjne są konserwo-
wane. Wysokość dotacji jest pro-
porcjonalna do wysokości skła-
dek wpłacanych na ten cel przez 
rolników.
Podsumowując pracę Rady w 
ciągu kończącej się kadencji wy-
daje się, że zostały wykorzystane 
możliwości jakie daje ustawa i 
na jakie pozwalał budżet,  zmie-
rzające do poprawy infrastruk-
tury wsi - warunków bytowania 
mieszkańców, zabezpieczenia 
możliwości kształcenia młodego 
pokolenia, a nawet rozwoju fi-
zycznego. 
                                                                                                      

Zofia Dziwisz

Stacja uzdatniania wody 
na miarę XXI wieku
Zakończyła się trwająca od wiosny 
modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Piekaciu. Było to  ważne  i koniecz-
ne przedsięwzięcie. Woda z ujęcia w 
Piekaciu jest dostarczana do ok. 2 ty-
sięcy  odbiorców w północnej części 
gminy od ponad 15 lat, nic dziwnego, 
że w tym czasie niektóre elementy  
wyposażenia stacji uległy zniszcze-
niu   i wymagały wymiany. Zmieniła 
się przez te lata  również technologia 
uzdatniania wody, udoskonalone zo-
stały  inne urządzenia poboru wody, 
oczyszczania, przesyłu do sieci i mo-
nitoringu.
             Całkowity koszt moderni-
zacji  wyniósł ok. 937 tys. zł, czyli 
prawie milion złotych. Środki na ten 

cel pochodzą z gminnych i wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska,  
a prawie 60 % z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Po modernizacji 
zmieniło się wnętrze - ściany i podło-
gę w hali głównej wyłożono płytkami 
ceramicznymi, nowe są filtry, areator, 
wymieniono odcinki rurociągów, 
zmieniono instalację elektryczną,  ta-
blice rozdzielcze. Zautomatyzowana  
jest kontrola poboru wody, stopnia 
napełnienia zbiorników i funkcjono-
wania całej stacji. Została zapewniona 
ciągłość dostawy wody o wysokiej ja-
kości.
                                                                                                

 Zofia Dziwisz

              Deszcze majowe wy-
rządziły nie tylko szkody w 
uprawach ale również w infra-
strukturze. Most na niewielkiej 
rzeczce Gnida został zniszczony 
i przejazd z Krzepocinka  (gmi-
na Wartkowice) do Krzepocina  i 
Jankowa (gmina Łęczyca) i drogi 
wojewódzkiej nr 703 Poddębice 
– Łęczyca był niemożliwy. 

              Most  jest w ciągu 
drogi wewnętrznej, a granica 
gmin przebiega w osi mostu. W 
tej sytuacji  gminy Wartkowice i 
Łęczyca zawarły stosowne poro-
zumienie i przystąpiły do wspól-
nego działania. Zrobiono prze-
prawę tymczasową. Do końca 
2010 zostanie opracowany pro-
jekt budowlany i po uzyskaniu 

stosownych zezwoleń i środków 
zewnętrznych most docelowy bę-
dzie odbudowany  w roku 2011. 
Realizatorem przedsięwzięcia 
jest gmina Wartkowice.

***

             Zakończono modernizację 
dróg Chrząstówek- Kamionka o 
długości 1 km i Chrząstówek 
koło remizy OSP o długości 500 
metrów. Nie jest to może impo-
nująca ilość ale długość dróg 
gminnych o nawierzchni bitu-
micznej powiększa się.
                                                                                                   

Zofia Dziwisz

Most graniczny i drogi gminne...

napisz: dorzeczy@gmail.com
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            W Szkole Podstawowej 
w Drwalewie drugi rok funkcjonu-
je Punkt Przedszkolny „Tęczowa 
Kraina” współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Przedszkole cieszy się ogromną po-
pularnością zarówno wśród dzieci, 
jak i rodziców. Dyrektorem punktu 
przedszkolnego jest Pani Agnieszka 
Płusa, a wychowawcą mgr Ewelina 
Radwańska. Jest to jedyny punkt 
przedszkolny w powiecie poddębic-
kim. Zapewnia on opiekę znacznej 
grupie dzieci w wieku 3-5 lat z te-
renu Gminy Wartkowice. Projekt 
zakładał przyjęcie do punktu 12 
dzieci, obecnie uczęszcza do niego 
19 maluchów: Dawid Berger, Mal-
wina Chwiała, Bartosz Izydorczyk i 
Filip Izydorczyk, Jabłońska Natalia, 
Mateusz Kamiński, Szymon Kę-
dzia, Dawid Kowalczyk, Bartłomiej 
Król, Iga Kubisiak, Agata Kuźniak, 
Agata Radwańska, Wiktor Rogala, 
Adrian Saganiak, Franciszek Wal-
czak, Julia Walczak, Michalina 
Walczak, Kacper Zamojski, Róża 
Zawadzka.

 Dzieci mają zapewnione 
bezpłatnie: dowożenie do przed-
szkola, posiłek regeneracyjny, 
wyprawkę, ubezpieczenie. W pro-
jekcie uczestniczą również mamy. 
Biorą udział w wycieczkach, zaję-
ciach oraz w przygotowaniach do 
uroczystości przedszkolnych.
 
Przedszkolaki z Tęczowej Krainy 
mogą bawić się we wspaniale wy-
posażonej sali, w której znajdują się 
stanowiska do pracy z komputerem, 
duży plazmowy telewizor, nowe 
mebelki, ciekawe kąciki tematycz-
ne. Każde dziecko może znaleźć tu 
ulubioną dla siebie zabawkę. Wiel-
ką atrakcją dla maluchów są zajęcia 
na nowym placu zabaw. Zabawki, 
sprzęt i wyposażenie przedszkola 
posiadają certyfikaty. Na ten rok za-
planowano również wiele uroczy-
stości: „Pasowanie na przedszkola-
ka”, „Dzień Chłopca”, „Andrzejki”, 
„Mikołajki”, „Wigilia”, „Dzień 
Babci i Dziadka”, „Choinka”, 
„Dzień Kobiet”, „Dzień Matki”, 
„Święto Rodziny”, „Dzień Dziec-
ka”, „Dzień Ojca”. Odbędą się rów-

nież wycieczki do Puszczykowa, 
teatru, kina, filharmonii, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej, na basen, do biblioteki, do 
gospodarstwa agroturystycznego 
oraz „Fabryki Bombek”.

We wrześniu dzieci wraz z mamami 
zwiedziły średniowieczny Toruń. 
Miały okazję być w Planetarium, 
poznały smak toruńskich pierni-
ków, zobaczyły Pomnik Kopernika, 
ratusz, krzywą wieżę. Spacerowały 
również Bulwarem Filadelfijskim 
nad Wisłą. 

Zajęcia organizowane w przedszko-
lu, to zarówno realizacja podstawy 
programowej jak i szereg dodatko-
wych zajęć dla dzieci. Są to między 
innymi: zabawy z językiem angiel-
skim, rytm - muzyka - taniec, gry i 
zabawy sportowe, warsztaty teatral-
ne, warsztaty twórczości plastycz-
nej, mały informatyk, zabawy z 
matematyką, edukacja ekologiczna, 
gimnastyka korekcyjna. Ponadto 
dzieci objęte są opieką logopedycz-
ną i psychologiczną.

 W ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom” reali-
zowany jest projekt „Czytają-
ce Przedszkole”. Przedszkolaki 
poznają najpiękniejsze bajki, 
baśnie i opowiadania. Na te za-
jęcia wychowawca zaprasza róż-
ne osoby, m.in. władze Gminy 
- Wójta p. Piotra Kuropatwę, p. 
Sekretarz Annę Jagielską, rad-
nych gminy: Renatę Golczyń-
ską, Leonarda Świątczaka, pra-
cowników szkoły, aktorów p. 
Radosława Popłonikowskiego, 
kierownika Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Dyrektora Gminn-
go Zespołu Obsługi Oświaty, 
Naczelnika Poczty w Wartko-
wicach, Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wartkowicach. Realizowany jest 
również program autorski „Mały 
Kucharz – Kuchcikowo”, gdzie 
dzieci poznają podstawowe zasa-

dy przygotowywania posiłków.
 

Dzieci z wychowawcą napisały 
list i zrobiły laurki dla chore-
go Tomka z Centrum Zdrowia 
Dziecka.
 Przedszkole, to pierwsze 
ważne ogniwo w procesie edu-
kacji. Trzylatek przekraczając 
po raz pierwszy próg placówki 
przedszkolnej, rozpoczyna nowy 
etap w swoim rozwoju. Dla wie-
lu dzieci oznacza to pierwsze 
kontakty z dużą grupą rówieśni-
ków, rozstanie się z najbliższymi 
osobami, zaistnienie i funkcjono-
wanie w nowym środowisku.

Renata Golczyńska
Jolanta Olejniczak

Agnieszka Płusa
Ewelina Radwańska

W TĘCZOWEJ KRAINIE
„Mądrze wychowywać to otwierać dziecko na dobro, uczulać je na potrzeby innych, uwrażliwiać na 
cierpienie i krzywdę, nauczyć je kochać i dawać siebie innym”.        Hanna Rylke 

   Złożony w dniu 2 czerwca 2010r. 
przez Gminę Parzęczew wniosek o 
dofinansowanie projektu „Wczesna 
edukacja drogą do sukcesu poprzez 
kontynuację Punktu Przedszkolne-
go w Parzęczewie” (Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach, Poddziałanie 
9.1.1. Zmniejszenie nierówności  
w stopniu upowszechnienia eduka-
cji przedszkolnej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 
na łączną kwotę 1 029 192,00 zł 

(z czego dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
wynosi 998 316,24 zł) przeszedł 
pozytywnie ocenę merytoryczną i 
uzyskał rekomendację do dofinan-
sowania. Okres realizacji projektu 
trwa od 2 listopada 2010r. do końca 
sierpnia 2012r. Wniosek otrzymał 
85 pkt i zajął 12 miejsce spośród 
136 złożonych do Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi, z czego tyl-
ko 13 oceniono pozytywnie. Lista 
rankingowa została opublikowana 

w dniu 01.09.2010r. przez Urząd 
Marszałkowski   w Łodzi.
  W Punkcie Przedszkolnym w Pa-
rzęczewie gmina zapewni bardzo 
dobre warunki dla rozwoju dzieci 
poprzez wyposażenie oraz zatrud-
nienie wykwalifikowanej kadry 
m.in. logopedy, psychologa, peda-
goga, nauczyciela języka angiel-
skiego. Ponadto prowadzone będą 
warsztaty teatralne, z papieropla-
styki, spotkanie z książką, zajęcia z 
umuzykalnienia, przyrody, rytmi-

Kolejny sukces w pozyskiwaniu środków europejskich
ki oraz gry i zabawy ruchowe. W 
ramach realizacji projektu zostaną 
zorganizowane wyjazdy do kina, 
teatru, ZOO, Ogrodu Botaniczne-
go, koncerty „Spotkanie z Nutką” 
oraz zajęcia z dogoterapii. Wszyst-
kie zajęcia w Punkcie Przed-
szkolnym w Parzęczewie będą 
bezpłatne. 
  Rekrutacja skierowana jest do 
dzieci w wieku 3-5 lat z terenu 
gminy Parzęczew, z czego przyję-
tych zostanie 40 dzieci w naborze 

na rok 2010/2011 i 40 dzieci w na-
borze na rok 2011/2012.
   Ponadto pozytywnie został oce-
niony projekt pn. „Mały przed-
szkolak – wielki człowiek” dla 
Punktu Przedszkolnego w Choci-
szewie. Mimo iż uzyskał 78,5 pkt 
nie został on rekomendowany do 
dofinansowania z powodu małej 
puli środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w w/w 
konkursie.                                                                               

Malwina Lubczyńska

Przedszkolaki podczas  zajęć komputerowych

Przedszkolaki z laurkami dla Tomka
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        Tegoroczne Dożynki Gminne w 
Parzęczewie odbyły się 19 września. 
Uroczystości rozpoczęły się, jak zwy-
kle, mszą św. w pięknym,  parzęczew-
skim kościele. Po mszy tradycyjny 
korowód przemaszerował nad zalew, 
żeby kontynuować dożynkowe uroczy-
stości. Na czele korowodu szli, niosąc 
tradycyjny bochen chleba – starosto-
wie dożynek: Katarzyna Wojtczak  i 
Krzysztof Jabłoński.  – Pani Katarzyna 
jest mieszkanka Wielkiej Wsi i wraz z 
mężem Wiesławem, z którym są mał-
żeństwem od 15 lat, prowadzi 30 ha 
gospodarstwo, Państwo Wojtczakowie 
hodują trzodę chlewną i bydło mleczne. 
Jeśli chodzi o uprawy, to są to głównie 
zboża i łąki pod kątem hodowli. Nato-
miast pan Krzysztof Jabłoński prowadzi 
49 ha gospodarstwo, także nastawione 
głównie na hodowlę bydła mlecznego. 
Państwo Jabłońscy mają w tej chwili 31 
krów mlecznych i 20 sztuk bydła opa-
sowego.  Gospodarstwo pan Krzysztof 
prowadzi wspólnie z żoną Mariolą – są  
małżeństwem od 25 lat, mają trójkę do-
rosłych dzieci. Obydwa gospodarstwa 
są wzorcowe. Zarówno Pani Katarzyna, 
jak i Pan Krzysztof godnie zatem repre-
zentowali rolników naszej gminy. 
Za Starostami w korowodzie szły re-
prezentacje kilkunastu wsi z terenu 
naszej gminy z pięknymi, jak zwykle, 
misternie wykonanymi, tradycyjnymi 
wieńcami.  Dalej kapela Parzęczewia-
cy, zespoły śpiewacze z: Parzęczewa, 
Kowalewic i Orłej. W korowodzie szli 
także członkowie zespołu pieśni i tań-
ca z Bałdrzychowa, którzy zaśpiewali 
i zatańczyli później na parzęczewskiej 
scenie. Jak zwykle korowód ubarwiły 
zaprzężone bryczki, które przewoziły 
gości.  
 Na miejscu uroczystości, 
nad zalewem, w obecności licznej pu-
bliczności Wójt Ryszard Nowakowski 
otrzymał z rąk Starostów bochen chle-
ba, a od reprezentacji poszczególnych 
wsi – dożynkowe wieńce. Na uwagę za-
sługuje fakt, że w delegacjach z wień-
cami znaleźli się także mężczyźni, co 
dowodzi, że wieniec dożynkowy prze-
stał być domeną wyłącznie Kół Gospo-
dyń Wiejskich. W delegacjach także, 
co szczególnie cieszy i daje nadzieję 
na kontynuację dożynkowych tradycji, 
nie zabrakło młodych i bardzo młodych 
ludzi. Także tradycyjnym elementem 
dożynek są pieśni i przyśpiewki dożyn-
kowe. Każdy z gminnych zespołów, 
łącznie z  młodym, zarówno stażem, jak 
i wiekiem jego członków, zespołem, 
który wystąpił na gminnej imprezie 
po raz pierwszy, zaprezentował swój 
repertuar. Wystąpiły także gościnnie 
zespoły pieśni i tańca z Lubochni oraz 
wspomnianego wcześniej Bałdrzycho-
wa.
 W dalszej części imprezy odeszliśmy 
od ludowych klimatów i na scenie za-
gościli: Rewers - młodzieżowy zespół 
działający przy FIT, A.S. Mail – tak-
że młodzieżowy, dość ostry rockowy 
zespół, którego koncert spodobał się 
głównie młodzieży. Za to uniwersalna 
okazała się gwiazda wieczoru – MA-
STERS – wykonawca hitu „Żono 
moja”. Występ tego discopolowego ze-
społu zgromadził pokaźny tłum – wszy-
scy bawili się znakomicie przy znanych, 
lubianych, chwytliwych piosenkach. Po 
koncercie rozbawionym tłumem „zajął 
się” zespół Kryterium, który grał do 
tańca do późnych godzin nocnych.  

  Renata Nolbrzak

Święto plonów w Parzęczewie

Starostowie dożynek wręczaja chleb Wójtowi Gminy Parzęczew Ryszardowi Nowakowskiemu

Kapela Parzęczewiacy

napisz: dorzeczy@gmail.com
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    Maria Konopnicka przegrała z Chopinem sejmową batalię o patrona roku, 
ale na rozpoczynającym się wrześniowym posiedzeniu sejmu posłowie zajęli 
się upamiętnieniem związanej z regionem poddębickim pisarki i przedstawili        
projekt uchwały w sprawie uczczenia Jej pamięci.

Treść uchwały przedstawia się następująco:

UCHWAŁA W SPRAWIE UCZCZENIA PAMIĘCI 

MARII KONOPNICKIEJ

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie uczczenia pamięci Marii Konopnickiej

Maria Konopnicka, wybitna polska poetka i pisarka, jest nazywana pieśniarką 
ludu polskiego. U źródeł jej twórczości leżała wielka wrażliwość artystyczna 

oraz umiejętność czerpania natchnienia z polskiej przyrody, obyczajów i trady-
cji ludowych. Jest znana z bogatej twórczości, w tym z utworów dla dzieci. Wie-
le serca włożyła w twórczość patriotyczną. 100 lat temu, w 1908 r. podarowała  

nam i przyszłym pokoleniom Polaków Rotę.
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” – to słowa, które w każdym z nas wzbudzają 
poczucie dumy i tożsamości narodowej. Wychowani na patriotycznej twórczo-
ści Marii Konopnickiej Polacy przyczynili się do odzyskania niepodległości, 

odbudowania i obrony Ojczyzny. W roku 2010 przypada setna rocznica śmierci 
tej wybitnej postaci.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Jej dorob-
ku, stwierdza, że Maria Konopnicka dobrze zasłużyła się Ojczyźnie.

   Ósmego października przypada setna 
rocznica śmierci Marii Konopnickiej, 
wybitnej poetki i nowelistki, żarliwej 
patriotki i działaczki na rzecz praw ko-
biet.
Warto zatem wspomnieć postać au-
torki pieśni patriotycznej „Rota” czy 
bajki „O krasnoludkach i sierotce Ma-
rysi”, a także ukazać jej powiązania z 
naszym regionem, gdyż znajdują się tu 
dwie miejscowości: Bronów (Gmina 
Wartkowice) i Gusin (Gmina Świnice 
Warckie), w których Maria Konopnic-
ka spędziła 15 lat swojego życia. Przy-
pomnijmy pokrótce jej drogę życiową 
i ślady, jakie pozostawiła po sobie w 
tych miejscach.
Na świat przyszła 23 maja 1842 r. w 
Suwałkach, w rodzinie urzędniczej 
Józefa i Scholastyki Wasiłowskich. 
Kolejnym miejscem zamieszkania ro-
dziny od 1849 r. był Kalisz i pięć lat 
później sierocy dom bez matki. Ojciec, 
urzędnik sądowy sam wychowywał 
cztery córki i jednego syna. Następnie 
Maria Konopnicka mieszkała na pensji 
u sióstr sakramentek w Warszawie. Po-
znała tam o rok starszą od siebie Elizę 
Pawłowską, późniejszą Orzeszkową, z 
którą pozostała w serdecznej przyjaź-
ni. Po ukończeniu pensji powróciła do 
Kalisza do domu ojca, w którym pano-
wała surowa dyscyplina obyczajowa i 
moralna.
10 września 1862 r. 20-letnia Maria 
wyszła za mąż za o 12 lat starszego 
od siebie Jarosława Konopnickiego, 
dzierżawcę majątku Bronów. Młodzi 
małżonkowie przybyli w nasze strony 
tuż po ślubie. Rodzina pana młodego 
osiadła tu od dawna. Jarosław, jako naj-
starszy z braci, zarządzał całością dóbr 
rodzinnych, w skład których wchodziły 
wsie: Konopnica, Bronówek i Bronów. 
Majątek ów był  pokaźny, ale zaniedba-
ny. 
Maria i Jarosław Konopniccy zamiesz-
kali w schludnym, skrytym w zieleni 
drzew parterowym dworku bronow-
skim. Maria nie czuła się zbyt dobrze 
w małżeństwie. W dworku bawiono 
się beztrosko. Niepewna sytuacja poli-
tyczna, jaka panowała przed wybuchem 
powstania styczniowego, nie przeszka-
dzała Jarosławowi w przyjmowaniu 
i odwiedzaniu sąsiadów. Dwór roz-
brzmiewał gwarem gości. We wspo-
mnieniach współczesnych Jarosław 
był typem wesołego hulaki lubiącego 
uczty, karty i zabawy.
Jak czuła się w takiej atmosferze wraż-
liwa Maria? Była szczęśliwa? Znajdo-
wała schronienie w cichych zakątkach 
obszernego parku otaczającego dwór. 
A czasy były niespokojne. Maria i 
Jarosław zostali wciągnięci w pracę 

konspiracyjną poprzedzającą wybuch 
powstania styczniowego. Wkrótce Ko-
nopnickiego aresztowano i osadzono w 
łęczyckim zamku. Brat poetki walczył 
w oddziałach powstańczych, ona sama 
spodziewała się dziecka.
Po zwolnieniu Jarosława z więzienia, 
aby uniknąć represji, należało natych-
miast wyjechać za granicę. Konopniccy 
uciekli do Niemiec, gdzie przebywali 
około dwóch lat. Wtedy też, do Marii 
dotarła tragiczna wiadomość, że jej ko-
chany brat Tadeusz poległ pod Krzywo-
sądami. Powstanie stłumiono. W sercu 
poetki na stałe zagościło wspomnienie 
krwawej ofiary i rozpacz towarzysząca 
zrywom niepodległościowym, które nie 
mają szans powodzenia.
Po powrocie Konopnickich z emigra-
cji dwór w Bronowie, podobnie jak w 
okresie przedpowstańczym, znów wy-
pełnił się gwarem sąsiedzkich odwie-
dzin. Majątek stopniowo podupadał. 
Przyczyną tego stanu rzeczy był brak 
umiejętności gospodarowania w mo-
mencie uwolnienia wsi od pańszczy-
zny, wsi gospodarczo niezabezpieczo-
nej. Wreszcie zapadła decyzja o jego 
sprzedaży. Za sumę, którą otrzymał po 
podziale, Jarosław wydzierżawił Gusin 
i w roku 1872 przeniósł się tam wraz 
z całą rodziną. Gusin to mały folwark 
o powierzchni 40 ha zagubiony w ubo-
giej, piaszczystej dolinie. Budynek ota-
czał niewielki park. Tutaj powstał zbiór 
wierszy pt. „Z łąk i pól” oraz pozytyw-
nie zrecenzowany przez Henryka Sien-
kiewicza poemat „W górach”. Dziś nie 
zostało zbyt wiele: dwa hektary ziemi 
i walący się dwór, z którego niedługo 
może pozostać jedynie wspomnienie. 
Wstęp na teren jest wolny. Przed wjaz-
dem znajduje się obelisk poświecony 
Marii Konopnickiej. Poetka mieszkała 
tu w latach 1872 – 1877.
W tych latach spędzonych na wsi w 
Bronowie i Gusinie Maria Konopnicka 
urodziła ośmioro dzieci (dwoje zmarło 
w wieku niemowlęcym). Całe bogac-
two obserwacji i odczuć z życia ludu 
wiejskiego z tego okresu, jego ciężkiej 
pracy, ubóstwa i ciemnoty zaowocowa-
ły później w jej utworach. Strefa życia, 
która ją otaczała „huczna, szlachecka” w 
znaczeniu niedbania o jutro, o los i wy-
chowanie dzieci, była jej obca. Zjazdy, 
polowania, jarmarki, procesy i gwarne 
biesiady próżniaczego życia szlachec-
kiego, również w domu jej męża stały 
się dla niej nie do zniesienia. Poczuła 
własną wartość. Nie chciała marnować 
życia i ulegać środowisku duchowo jej 

obcemu, musiała zatroszczyć się o przy-
szłość swoich dzieci. Podjęła więc trud-
ną decyzję, gdy z sześciorgiem dzieci 
w 1877 roku opuściła męża i przeniosła 
się do Warszawy. Wyjazd utrwaliła w 
wierszu „Przed odlotem”:
 Z jaskółką czarną rzucam gniazdo 
moje,
Wiosnę zieloną,
Przede mną lecą jakieś niepokoje,
Chmurką spłoszoną,
Słońce mi drogę daje złotą smugę,
Gdzie ścieżka płowa,
A łąka za mną śle błękitną smugę,
Szepcąc: Bądź zdrowa!
 Dotąd uczyła swe dzieci 
sama, teraz pragnęła je dalej kształcić, 
by zdobyły zawód do samodzielnego 
życia. Dwie starsze córki wykształciła 
na nauczycielki, synów zachęcała do 
praktycznych zawodów: leśnictwa, ry-
bołówstwa, młynarstwa.
W Warszawie kilkakrotnie zmieniała 
mieszkania. W dzień zarabiała prywat-
nymi lekcjami na utrzymanie gromadki 
dzieci, a wieczorami znajdowała czas 
na pomoc im w nauce, obowiązki do-
mowe, a także samokształcenie i szlifo-
wanie strof swych wierszy, które rodzi-
ły się z potrzeby serca. Zdumiewa nas 
jej niezwykła siła ducha, determinacja i 
pracowitość. Początek jej warszawskiej 
kariery literackiej też nie był łatwy, 
bowiem śmiałością swych myśli i prze-
konań narażała się sferom zachowaw-
czym, które atakowały jej twórczość w 
warszawskiej prasie. Wsparcia udzielili 
jej: Orzeszkowa, Kraszewski, Asnyk, 
Lenartowicz, a nawet Świętochowski, 
którzy na łamach prasy wypowiadali 
się z najwyższym uznaniem o jej utwo-
rach.
 Poza pracą literacką od po-
bytu w Warszawie brała udział w akcji 
opieki nad więźniarkami kryminalnymi 
i więźniami politycznymi, odwiedzała 
dzielnice Warszawy zamieszkałe przez 
biedaków, popierała ruch kobiet wal-
czących o swe prawa. Tragiczny los 
chłopskich emigrantów za chlebem, 
wygnanych z kraju przez pruskich 
prześladowców, przedstawiła w po-
emacie „Pan Balcer w Brazylii”. Poza 
granicami kraju zorganizowała protest 
przeciwko biciu i maltretowaniu pol-
skich dzieci we Wrześni przez pruskich 
nauczycieli za to, że mówiły pacierz w 
ojczystej mowie. Pod protestem zebrała 
kilkadziesiąt tysięcy podpisów kobiet 
włoskich, francuskich, angielskich i 
belgijskich, poparcie uniwersytetów i 
czołowych osobistości, a wyniki tej ak-

cji opublikowała w zachodniej prasie.
 Kochała dzieci i dla nich na-
pisała wiele utworów: uroczą baśń „O 
krasnoludkach i sierotce Marysi”, „O 
Janku Wędrowniczku”, „Co słonko wi-
działo” i wiele innych.
 Poezja Konopnickiej nie-
zwykle sugestywna i łatwa w odbio-
rze oddziaływała na cały naród, czego 
przykładem jest „Rota”, która się stała 
manifestacją wielkich uczuć patriotycz-
nych Polaków zarówno w okresie zabo-
rów jak i najnowszych naszych dzie-
jach. Z jej słowami: „Twierdzą nam 
będzie każdy próg” i „Do krwi ostatniej 
kropli z żył” walczyli żołnierze Wrze-
śnia – na Westerplatte, nad Bzurą i pod 
Kockiem, żołnierze Polski Podziemnej 
i powstańcy Warszawy.
 Po kilkunastu latach pobytu 
w Warszawie przeniosła się do Galicji. 
Odtąd jak wędrowny ptak bez gniaz-
da podróżowała za granicę do Austrii, 
Czech, Saksonii, Bawarii, Szwajcarii, 
Francji i Włoch dla podratowania zdro-
wia i inspirujących twórczo wrażeń. 
Na krótko zatrzymała się w Krakowie 
i Lwowie, gdzie w 1902 r. odbyły się 
uroczystości jubileuszowe na jej cześć 
zorganizowane z okazji 25-lecia jej pra-
cy pisarskiej. Rok później otrzymała od 
społeczeństwa w darze dworek w Żar-
nowcu koło Krosna.
 Maria Konopnicka zmarła 
8 października 1910 r. we Lwowie i 
tam została pochowana na cmentarzu 
Łyczakowskim, gdzie spoczywają inni 
wielcy rodacy: Artur Grottger, Seweryn 
Goszczyński, Władysław Bełza i Orlęta 
– obrońcy Lwowa. 
Lata spędzone w Bronowie i Gusinie 
ukształtowały jej osobowość. Trudy 
życia, rozczarowania, gorycz porażek 
w poszukiwaniu szczęścia rodzinnego 
kazały jej obrać inny cel i wytrwale do 
niego dążyć. Odnalazła w sobie siłę to-
rującą drogę na najwyższych celów. 
Czas, by zobaczyć w Marii Konopnic-
kiej nie tylko orędowniczkę sprawy 
chłopskiej i utalentowaną poetkę, ale 
także kobietę wytrwałą i niezwykle 
pracowitą, dbającą przez całe życie o 
liczną rodzinę, człowieka o otwartym 
sercu i umyśle, ciekawą ludzi i świata, 
znającą języki obce, zapaloną turystkę i 
jedną z pierwszych emancypantek. 
Przyszłość – to trud,

Nie zejdzie ona z nieba 
Przez żaden cud…
Zdobyć ją potrzeba!
I tej dewizie pozostała wierna przez 
całe swe życie. 
Na terenie dworku, w którym Maria 
Konopnicka spędziła 10 lat swojego 
życia odbywa się szereg różnego rodza-
ju uroczystości z okazji 100. rocznicy 
śmierci poetki. 8 października do dwor-
ku zawitały cztery chóry, które wspól-
nie odśpiewały „Rotę” i „Bogurodzicę”, 
wspólnie składano wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem poetki. Uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego nim. Marii 
Konopnickiej w Poddębicach przed-
stawili inscenizację słowno – muzycz-
ną przygotowaną pod kierunkiem mgr 
Agnieszki Klimkowskiej. 
W ten szczególny czas, warto przyje-
chać do Dworku w Bronowie, przejść 
się alejkami parku, którymi niegdyś 
spacerowała poetka. Ostatniego roku 
dworek przeszedł gruntowny remont i 
obecnie odrestaurowany jest już otwar-
ty na przyjęcie wszystkich zwiedzają-
cych gości. Kierując się słowami Marii 
Konopnickiej, które czytamy wcho-
dząc do dworku: „Pójdzie, obaczcie 
kto jestem i jaki siew rzucam w rolę 
przyszłości”, zapraszamy serdecznie 
do odwiedzenia Dworku, który warto 
zobaczyć i poznać jego historię, a jed-
nocześnie wspomnieć również poetkę. 
Dworek jest czynny od poniedziałku do 
soboty w godzinach 8-16. 
         Na podstawie fragmentów książki 
H. Sławińskiej „Maria Konopnicka w Bro-
nowie i Gusinie” oraz artykułu pt. „Maria 
Konopnicka na ziemi poddębickiej”.
                                                                          

Joanna Jercha

PIEŚNIARKA LUDU POLSKIEGO

Pomnik ku czci Marii Konopnickiej przy dworku w Bronowie
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W 2011r. gmina Parzęczew w part-
nerstwie z Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego z siedzibą w Łodzi 
przystąpi do realizacji dwóch projek-
tów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Projekt „Bezpieczne dzieci na dro-
gach gminy Parzęczew” skierowany 
jest do uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy Parzęczew, uczniów 
Gimnazjum w Parzęczewie oraz do 
przedszkolaków z Punktu Przedszkol-
nego w Parzęczewie i Chociszewie. 
Głównym celem projektu jest podnie-
sienie wiedzy i świadomości dzieci i 
młodzieży z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego poprzez zabawy i 
konkursy edukacyjne, wyposażenie 
dzieci i młodzieży w odblaskowe i flu-
orescencyjne ubiory zabezpieczające 
oraz prezentację sprzętu ratowniczego. 
Wyżej wymienione działania zostaną 
przeprowadzone podczas jednodnio-
wej imprezy edukacyjnej „Dzień Edu-
kacji Bezpieczeństwa na Drodze w 
Gminie Parzęczew”.  W ramach pro-
jektu uczniowie szkół będą mieli moż-
liwość zdania egzaminu teoretycznego 
i praktycznego na kartę rowerową. 
Podejmowane działania mają na celu 

zmniejszenie liczby wypadków dro-
gowych z udziałem dzieci i młodzieży 
oraz wzrost ich świadomości w jaki 
sposób unikać zagrożeń drogowych. 

Projekt „Pierwsza pomoc – potrafię. 
Szkolenia dla nauczycieli z Gminy Pa-
rzęczew”, jak wynika z tytułu skiero-
wany jest do wszystkich nauczycieli z 
placówek oświatowych z terenu naszej 
gminy. Realizacja projektu przyczyni 
się do wzrostu wiedzy i praktycznych 
umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy w sytuacji nagłego zatrzy-
mania krążenia (BLS) oraz używania 
defibrylatora automatycznego (AED), 
udzielania pierwszej pomocy przy wy-
padkach, urazach bądź uszkodzeniach 
ciała oraz bezprzyrządowego rozpo-
znawania osób będących pod wpły-
wem narkotyków. Wzrost wiedzy i 
praktycznych umiejętności w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa w zakre-
sie ochrony zdrowia i życia ludzkiego, 
w tym przypadku szczególnie dzieci i 
młodzieży uczęszczających do punk-
tów przedszkolnych i szkół zlokalizo-
wanych na terenie gminy Parzęczew.                                                                                   

Małgorzata Posiła 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 
Społeczności Gminy Wartkowice w 
ramach
realizacji programu PPWOW „Razem 
lepiej „  zorganizowało integracyjne 
spotkanie pod hasłem „ Rodzinne 
biesiadowanie”.

Beneficjentami byli mieszkańcy 12 
sołectw: Wartkowice, Dzierżawy, 
Grabiszew, Kiki, Kłódno, Mrówna, 
Ner, Nowy Gostków, Saków, Spę-
doszyn, Spędoszyn-Kolonia i Stary 
Gostków. Prawie 200 osób zgroma-
dziło się na placu przed  budynkiem 

Rodzinne biesiadowanie
Zespołu Szkół w Wartkowicach. W 
programie imprezy znalazły się: kon-
kursy sportowe i sprawnościowe dla 
dzieci i dorosłych, bezpłatna loteria 
fantowa dla dzieci, wspólne śpiewa-
nie piosenek biesiadnych. Zwycięzcy 
konkursów otrzymali nagrody w po-
staci maskotek. Serwowano kiełbasę, 
kaszankę i karkówkę z grilla, ogórki i 
chleb ze smalcem.
- Choć deszcz zakłócił nieco impre-
zę, to rodzinnego biesiadowania nie 
przerwano. W holu budynku szkol-
nego kontynuowano zabawę. Swoimi 
wokalnymi umiejętnościami mogli 
pochwalić się zarówno dorośli, mło-
dzież, jak i dzieci. A chętnych nie 
brakowało. Po występach solowych 
nastąpiło zbiorowe śpiewanie pio-
senek biesiadnych przez wszystkich 
zgromadzonych, którym deszcz, jak 
się okazało, nie był straszny – mówi 
prezes stowarzyszenia Romualda 
Sobczak.

                                                        
Marta Kubis - Mikołajczyk

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Łęczycy od 2009 roku realizuje 
projekt systemowy „Od bierności do 
aktywności” . Jego głównym celem 
jest wzrost integracji społecznej po-
przez aktywizację społeczno – zawo-
dową osób bezrobotnych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym będących 
klientami pomocy społecznej z terenu 
Gminy Łęczyca. W pierwszym roku 
realizacji projektu przeprowadzono 
szkolenie dla pięciu kobiet z zakresu: 
opiekun osób starszych i niepełno-
sprawnych. W ramach projektu zasto-
sowano także inne formy wsparcia: 
zajęcia z doradcą zawodowym w za-
kresie aktywnego poszukiwania pracy, 
warsztaty z psychologiem, pracę so-
cjalną i zasiłki celowe. W 2009 roku 
zaplanowane szkolenia ukończyło 
100% uczestników, wszyscy uzyskali 
odpowiednie zaświadczenia i certyfi-
katy. Wartością dodaną projektu było 
pozyskanie przez Ośrodek  kandyda-
tek do zatrudnienia (w razie potrzeby) 
w celu świadczenia usług opiekuń-
czych podopiecznym Ośrodka wyma-
gającym takiej opieki w środowisku 
zamieszkania.
Zdecydowaliśmy się na przygotowa-
nie projektu ponieważ umożliwia on 
stworzenie kompleksowego systemu 
wsparcia dla mieszkańców naszej 
gminy, bezrobotnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Duże bez-
robocie wśród osób korzystających z 
pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej to jeden z kluczowych pro-
blemów, stąd potrzeba realizacji kolej-
nego etapu projektu „Od bierności do 
aktywności” w 2010 roku. W br. bene-
ficjenci projektu (9 osób) uczestniczą 
w kursach: pracownik małej gastrono-
mii i nowoczesne technologie w bu-
downictwie. Wzorem ubiegłego roku 

w ramach projektu zaoferowano także: 
zajęcia z doradcą zawodowym, warsz-
taty z psychologiem, pracę socjalną i 
zasiłki celowe. 
Projekt „Od bierności do aktywności” 
obejmuje działania zmierzające do 
kształtowania umiejętności w zakresie 
pełnienia ról zawodowych, wspierania 
samodzielności, zdobywania kwalifi-
kacji zawodowych. Korzyści uzyskane 
przez uczestników projektu to: nowe 
kwalifikacje zawodowe, umiejętności 
poruszania się na rynku pracy, zwięk-
szenie motywacji do działania (po-
szukiwania pracy), pewności siebie, 
zaufania we własne siły, poczucia wła-
snej wartości i samooceny oraz pod-
niesienie swoich aspiracji życiowych.
Drugim obszarem działań projektu jest 
wzmocnienie zasobów materialnych 
Ośrodka. 
Ze środków projektu zakupiono: dwa 
komputery z oprogramowaniem, dru-
karkę, niszczarkę, meble i materiały 
biurowe niezbędne do realizacji pro-
jektu.
Cieszy nas, iż zarówno w 2009 jak i 
w 2010 roku znalazłyśmy osoby chęt-
ne do udziału w projekcie. Działania 
podejmowane przez Ośrodek pozy-
tywnie odbierane są przez większość 
podopiecznych.
                                                                      
Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytetu VII Promocja in-
tegracji społecznej, Działania 7.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej.                         
                              

Anna Zarębska

12 września 2010 r. w miejscowości 
Huta Bardzyńska uroczyście zakoń-
czono proces budowy sieci wodocią-
gowej na terenie gminy Dalików. 

Opracowany w 2003 roku Program 
zwodociągowania Gminy Dalików zo-
stał pomyślnie zrealizowany. Ostatnim 
etapem była rozbudowa wodociągu 
we wschodniej części gminy. Zada-
nie obejmowało budowę sieci wodo-
ciągowej o długości 23 km oraz 123 
przyłączy wodociągowych o łącznej 
długości 5 km. Całość kosztowała 1 
235 000 PLN. Inwestycja została zre-

alizowana przy udziale środków Unii 
Europejskiej pozyskanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013 (356 000 PLN) oraz 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi (182 000 PLN). Wy-
budowany odcinek sieci jest zasilany 
ze zmodernizowanej stacji uzdatniania 
wody w Dalikowie. 
Pomyślna realizacja zamierzeń była 
podstawą do zorganizowania uroczy-
stości, której inicjatorami byli miesz-
kańcy sołectw Bardzynin, Brudnów, 
Dąbrówka Nadolna, Dąbrówka Woź-
nicka, Gajówka i Huta Bardzyńska. 
Wśród zaproszonych gości pojawili 
się Radni Rady Gminy Dalików, wy-
konawca robót Piotr Peraj, inspektor 
nadzoru inwestorskiego Henryk War-
pechowski. Uroczystość rozpoczęła 
się hymnem wykonanym przez Or-
kiestrę Dętą OSP w Dalikowie. Zgro-
madzeni goście zostali powitani przez 
Wójta Gminy Dalików Pawła Szym-
czaka, który podsumował inwestycję, 
dziękując jednocześnie wszystkim 
osobom zaangażowanym w jej realiza-
cję. Głos zabrała również Maria Choj-

nacka – Przewodnicząca Rady Gminy 
Dalików, Sołtys Sołectwa Huta Bar-
dzyńska. Wodę lejącą się z odświętnie 
przystrojonego hydrantu poświęcił ks. 
Stanisław Łaski Proboszcz Parafii p.w. 
Św. Mateusza w Dalikowie. Następnie 
wszyscy zgromadzeni udali się do bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Hucie Bardzyńskiej. Po wysłuchaniu 
koncertu Orkiestry Dętej OSP w Da-
likowie rozpoczęło się wspólne biesia-
dowanie przy muzyce Zespołu Śpie-
waczego „Jawor” ze Złotnik.
Zakończenie budowy sieci wodocią-
gowej nie oznacza dla Gminy Dalików 
końca inwestycji z zakresu gospodarki 
wodnej. Jeszcze w tym roku gmina bę-
dzie się starała o dofinansowanie prze-
budowy dwóch stacji wodociągowych 
w Zdrzychowie i Gajówce. Podobnie 
jak w przypadku sieci wodociągowej 
planuje się pozyskanie środków Unii 
Europejskiej w ramach PROW 2007-
2013 oraz środków WFOŚiGW w Ło-
dzi.  
                                                                                                

 Justyna Ługowska

Budowa wodociągów 
zakończona

BEZPIECZNE 
DZIECI

Od bierności do aktywności
wędka zamiast ryby

Agencja Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa 
prowadzi następujące nabory w ramach PROW 
2007-2013:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
– od 24 sierpnia 2010r.
- Ułatwianie startu młodym rolnikom – od 17 sierpnia 
2010r.
- Korzystanie z usług doradczych – od 16 sierpnia 
2010r.
- Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczo-
nego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz 
wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegaw-
czych – od 30 września do 12 listopada 2010r.
- Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczo-
nego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumen-
tów zapobiegawczych – od 5 października 2010r.
- Ponadto trwają: ciągłe nabory wniosków na dzia-
łania: Uczestnictwo rolników w systemach jakości 
żywności i Grupy producentów rolnych 

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” zaprasza 
na szkolenie nt. wypełniania wniosków o 
przyznanie pomocy w ramach działań:

- Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej – o godz. 10.00
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
– o godz. 12.00
- „Małe Projekty” – o godz. 14.00

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 listopa-
da 2010r. (wtorek) w Centrum Odnowy 
Wsi w Parzęczewie, ul Ozorkowska 3. 
Więcej informacji pod numerem telefonu 

42 299 79 09

INFORMATOR

napisz: dorzeczy@gmail.com
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W hołdzie powstańcom

Kluczowym problemem w procesie 
aktywizacji społecznej mieszkańców 
objętych pomocą społeczną w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Wartkowicach jest pogłębiające się 
zjawisko wykluczenia społecznego, 
na co znaczny wpływ mają takie przy-
czyny jak: bezrobocie, ubóstwo, nie-
pełnosprawność, długotrwała choroba, 
czy samotne macierzyństwo. W celu 
przeciwdziałania temu zjawisku i mar-
ginalizacji, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wartkowicach od 2008 
r. realizuje projekt „Jestem mobilny” 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, w ramach  
Poddziałania 7.1.1. Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest stwo-
rzenie dla beneficjentów sprawnego 
systemu umożliwiającego osobom 
pozostającym bez zatrudnienia i ich 
rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych. W 2010 r. wspar-
ciem objęto 5 kobiet i 5 mężczyzn bę-
dących w wieku aktywności zawodo-
wej, pozostających bez zatrudnienia i 
korzystających z pomocy społecznej. 
Zastosowaną w ramach projektu me-
todą aktywnej integracji jest udział 
beneficjentów w szkoleniach podwyż-
szających kwalifikacje zawodowe. 

Specyfika wybranych szkoleń wyni-
kała z analizy zapotrzebowania rynku 
pracy na pracowników posiadających 
kwalifikacje w zawodach związanych 
z zaplanowanymi szkoleniami. W pro-
jekcie realizowanym od  1 maja do 31 
grudnia 2010r. dla uczestników prze-
widziano:
- warsztaty interpersonalne z zakresu 
rozwoju osobistego i komunikacji in-
terpersonalnej oraz metod poszukiwa-
nia zatrudnienia (dla 10 osób);
- kurs prawa jazdy kat. B (dla 10 
osób);
- kurs ABC przedsiębiorczości (10 
osób);
- kurs operatora wózków jezdniowych 
(5 osób);
- kurs gastronomiczny (5 osób).
Ponadto wszyscy beneficjenci biorą 
udział w konsultacjach z psycholo-
giem, z zakresu aktywizacji społecznej 
oraz z doradcą zawodowym z zakresu 
aktywizacji zawodowej. Mogą rów-
nież korzystać z porad prawnych. 
W projektach realizowanych w latach 
2008-2009 zaplanowane były kursy: 
obsługi komputera, kroju i szycia, 
na sprzedawcę, przedstawiciela han-
dlowego oraz na pracownika salonu 
urody. Ważną częścią realizowanych 
projektów jest kurs prawa jazdy, na 
odbycie którego osoby objęte pomocą, 

do tej pory nie mogły sobie pozwo-
lić.  Projekt finansuje naukę jazdy i 
pierwszy egzamin. Mimo, iż niektó-
rym trudno jest zdobyć za pierwszym 
podejściem wymarzone prawo jazdy, 
osoby te sukcesywnie dążą do wyzna-
czonego sobie celu. Dzięki temu, będą 
miały ułatwiony dojazd do pracy, któ-
rej znalezienie powinna ułatwić wie-
dza zdobyta podczas szkoleń.
- Do udziału w projekcie „Jestem mo-
bilny” zgłosiły się osoby bezrobotne, 
gotowe na dokonanie zmian w swoim 

życiu i chętne na zdobycie nowych 
kwalifikacji zawodowych. Osoby te 
dostały szansę na zdobycie motywacji 
do działania i zbudowania zaufania we 
własne siły. Wszytko to przyczynia się 
do zwiększenia zdolności komunika-
cyjnych uczestników projektu, podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych, w tym 
nabycie umiejętności umożliwiających 
im powrót na rynek pracy – stwier-
dziła Kierownik GOPS Pani Jolanta 
Turkowska. - Realizacja projektu sys-
temowego jest sprawdzoną formą pra-

cy z bezrobotnymi klientami pomocy 
społecznej. Mamy nadzieję, że efekty 
wspólnych wysiłków będą zauważal-
ne przez poprawę sytuacji  uczestni-
ków projektów i ich rodzin. Jednakże, 
nie byłoby możliwe zrealizowanie tak 
kompleksowego programu, bez wspar-
cia Europejskiego Funduszu Społecz-
nego.

Joanna Jercha

10 września 1863 roku w oko-
licach Dalikowa rozegrała 
się największa w tym  regio-
nie krwawa bitwa Powstania 
Styczniowego, w której po-
wstańcy ponieśli klęskę. Miała 
ona miejsce w połowie drogi 
między Dalikowem, a Gajówką 
(na wschód od Dalikowa). W 
dniu 10 września 1863 r. doszło 
do nieoczekiwanego spotkania 
powstańczych oddziałów So-
kołowskiego, kpt. Stanisława 
Szumańskiego i mjra Roberta 
Skowrońskiego z dowodzo-
ną przez gen. Krasnokuckiego 
grupą wojsk rosyjskich (3500 
piechoty, 2 szwadrony drago-
nów, 67 Czerkiesów). W bitwie 
poległo 53 powstańców, wielu 
zmarło w wyniku odniesionych 
ran. Wieś została spalona, wielu 
mieszkańców spłonęło, wśród 
nich proboszcz ks. Walenty 
Kasperski. Prochy powstańców 
zostały pochowane we wspólnej 
mogile na miejscowym cmen-
tarzu. Tam również spoczywają 
spaleni mieszkańcy Dalikowa. 
Warto w tym miejscu dodać, 
że aktywny udział w powsta-
niu wzięli członkowie rodziny 
Wardęskich – Władysław War-
dęski i jego siostra Walentyna 
Józefa Julia. 

W dniu 24 października 1937 r. 
odsłonięto w Dalikowie pomnik 
z napisem „Bohaterom walk o 
wolność – Ziemia Łęczycka – 
1937”. Wysoka kolumna, w jej 
górnej części, była ozdobiona 
stylizowanymi orłami i wyry-
tym napisem „1863”. Pomnik 
ten przetrwał w Dalikowie za-
ledwie 3 lata – został bowiem 
zniszczony przez Niemców w 
1940 r. Współczesny obelisk 
w formie głazu na postumen-
cie odsłonięto na centralnym 
placu w Dalikowie 9 września 
2001 r. Na głazie umieszczono 
tablicę z napisem: Bohaterom 
Powstania Styczniowego pole-
głym za wolność Ojczyzny dn. 
10.09.1863 w bitwie pod Dali-
kowem * Wrzesień 2001 * Spo-
łeczeństwo Gminy Dalików.  
 10 września, jak co 
roku, uczczono pamięć pole-
głych powstańców. Pod obeli-
skiem odbył się apel, z uczest-
nictwem władz gminnych i  
młodzieży z Zespołu Szkół w 
Dalikowie. Następnie delegacje 
przemaszerowały na cmentarz, 
aby złożyć kwiaty na mogiłach 
powstańczych.  

 Beata Olejniczak

Uczestniczki projektu podczas degustacji efektów kursu gastronomicznego

Mobilni z Wartkowic

www.fundacjaprym.com
Do Rzeczy
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Dzień Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny to dwa różne święta.
Pierwsze obchodzone jest 1 listopada. 
To uroczystość tych, którzy - jak wy-
jaśniają teolodzy - są zbawieni i cieszą 
się życiem wiecznym. Drugie, obcho-
dzone 2 listopada jest dniem modlitw 
za ludzi zmarłych, którzy oczekują na 
ostateczne spotkanie z Bogiem. Funk-
cjonuje także potoczna nazwa: Święto 
Zmarłych, która została wypromowana 
w czasach PRL. Używanie tej nazwy 
szczególnie na określenie uroczystości 
Wszystkich Świętych (1 listopada) jest 
w opinii Kościoła Rzymskokatolickie-
go błędne.
Obchody Święta Zmarłych zapocząt-
kował Święty Odilon w roku 998 ale 
dopiero w XII w. tradycja ta rozpo-
wszechniła się na cały Kościół Kato-
licki. Zaduszki - rzeczywiste Święto 
Zmarłych, często mylone z dniem 
Wszystkich Świętych, obchodzimy 
2 listopada. Obcowanie żywych z 
umarłymi podczas tego dnia to konty-
nuacja pogańskiego święta Dziadów, 
przejawu kultu przodków (manizmu). 
Obrzęd ten miał pomóc duszom, które 
w Święto Zmarłych przywołane mo-
dlitwami zeszły na ziemię z czyśćca, 
błąkają się po cmentarzach i miejscach 
swojego ziemskiego bytowania i nie 
mogą trafić do krainy umarłych bez 
ofiary czy modlitwy bliskich. Na Ślą-
sku wierzono, że dusze zmarłych dzieci 
wracają na ziemię jako ptaki siadające 
na drzewach cmentarnych. Tego dnia 
zakazane było: klepanie masła, depta-
nie kapusty, maglowanie, przędzenie i 
tkanie, cięcie sieczki, wylewanie po-
myj i spluwanie, aby nie obrazić lub 
nie skrzywdzić błąkających się dusz. 
Zwyczaj przestrzegał też przed wycho-
dzeniem po zmroku i wypływaniem na 
połów, gdyż wierzono, że w ciemności 
czają się pokutnicze dusze. W Zadusz-
ki ważną rolę odgrywał ogień i świece, 
które rozstawiano nie tylko na grobach 
bliskich i nieznajomych (szczególnie 
samobójców i grzeszników), ale także 
na rozstajach dróg, aby duchy zmar-
łych mogły się przy nich ogrzać. Roz-
palano także wielkie ogniska, które 
miały odstraszyć demony. 
Z obrzędów ludowych przetrwał jesz-
cze gdzieniegdzie zwyczaj karmienia 
dusz zmarłych, przybyłych w tym dniu 
z zaświatów na ziemie. W tym celu zo-
stawiano na stole chleb z masłem lub 
cały obiad. Specjalnie wypiekanym 
chlebem dzielono się także z żebraka-
mi modlącymi się za dusze zmarłych 
(stąd nazwa ‘Dziady’). Chleb w zależ-
ności od regionu posiadał swoją nazwę 
np. ‘Powałka’, ‘Petryczka’, ‘Zaduszka’ 

lub ‘Chleb Umarłych’. Do obrzędów 
zadusznych należy także specjalna 
msza odprawiana w tym dniu zwana 
‘pominkami’. W Polsce jeszcze na po-
czątku XX wieku podczas uroczysto-
ści Wszystkich Świętych szczególną 
czcią otaczano żebraków i tzw. pro-
szalnych dziadów, siedzących zazwy-
czaj przed wejściem do kościołów i na 
cmentarzach. Na tę okazję gospodynie 
wypiekały specjalne małe chlebki. 
Miały one podłużny kształt, a środek 
ozdobiony był krzyżem. Pieczono je 
dzień lub dwa wcześniej, gdyż 1 li-
stopada, gdy dusze przodków wraca-
ły do swoich domów, nie wolno było 
rozpalać ognia. Piec miał być bowiem 
ulubionym miejscem przebywania du-
chów. Uważano, że jeśli ktoś tego dnia 
piecze chleb, domostwu grozi pożar. 
W niektórych regionach Polski dawa-
no żebrakom także kaszę, mięso i ser. 
Chlebek ofiarowywany był również 
księdzu, by modlił się w intencji dusz 
tych zmarłych, o których nikt już nie 
pamiętał.   
Współczesny Dzień Zaduszny jest 
dniem nabożeństw i modłów w inten-
cji wszystkich zmarłych, a zwłaszcza 
dusz odbywających jeszcze pokutę 
czyśćcową. Temu celowi służą m.in. 
ofiary składane w kościołach i na 
cmentarzach na tzw. wypominki za na-
szych najbliższych zmarłych, by cały 
Kościół modlił się za ich zbawienie. W 
kościołach odczytuje się w tym dniu z 
ambon lub od ołtarza imiona zmarłych 
wskazanych na kartkach i odmawia 
zwyczajowe modlitwy ku czci zmar-
łych.
Cmentarze jednak odwiedza się zwy-
kle w dzień Wszystkich Świętych. To 
święto bardziej „popularne” niż Za-
duszki. To w dzień Wszystkich Świę-
tych ludzie odwiedzają groby zmarłych 
z rodziny oraz uczestniczą w mszach 
świętych, modląc się w ich intencji. To 
w  tym dniu, a nie w Zaduszki zapala 
się na grobach  świeczki oraz składa 
kwiaty, wieńce, czy też inne ozdoby 
mające być symbolem pamięci o zmar-
łych. Czyżby więc to brak pokory, 
który każe nam wierzyć, że nasi zmarli 
bliscy należą  już do grona świętych? 
W dodatku zamiast koncentrować się 
na modlitwie albo po prostu wspomi-
naniu nieżyjących bliskich, niektórzy 
wiele zapału, energii i pieniędzy wkła-
dają w to, żeby np. dobrać kwiaty pod 
kolor zniczy, nagrobka czy… nowego 
płaszczyka. Jeszcze trochę, a do koń-
ca zapomnimy o istocie tego święta 
i będziemy życzyć sobie „wesołych 
świąt”...

 Milena Nolbrzak                                             

Wszyscy Święci?

Gospodarstwo rolne, siedlisko, 
działkę - kupię. Tel. 601 211 273

Sprzedam tanio działkę budowlaną 
nad Jeziorskiem. Tel. 500 076 884

Groby żołnierzy
Od niepamiętnych lat obchodzimy 1 
listopada  Dzień Wszystkich Świętych,  
a  2 listopada - Dzień Zaduszny.  Gdy 
nadejdzie czas ciszy i zadumy, nieza-
leżnie od tego w co wierzymy,  od-
wiedzamy cmentarze i miejsca śmierci 
drogich nam osób, odwiedzamy groby 
bliskich nam zmarłych. Zapalamy zni-
cze, przynosimy kwiaty i modlimy się 
przy mogiłach. W tym dniu nie zapo-
minamy również o miejscach krwa-
wych bitew i cmentarzach wojennych.  
Nie możemy zapomnieć o tych, którzy 
zginęli w walkach wyzwoleńczych, 
uczestnikach  I i II wojny światowej, o 
miejscach straceń i egzekucji. Nasz kraj 
jest usiany  takimi miejscami. Również 
na terenie gminy Łęczyca znajdują się 
groby żołnierzy  i ludności  cywilnej 
poległej w wojnach światowych. 
            Na cmentarzu w Siedlcu jest 
kwatera 7 żołnierzy rosyjskich  pole-
głych w listopadzie 1914 roku w bitwie 
z Niemcami  oraz  prochy bezimien-

nego żołnierza polskiego i  księdza 
katolickiego - ofiar Bitwy nad Bzu-
rą  we wrześniu 1939 roku. Mogiła 
oznaczona jest tablicą ze stosownym 
napisem, wykonaną w 2004 roku.
                               W Topoli 
Królewskiej na cmentarzu parafial-
nym, znajduje się zbiorowa mogiła 
poległych we wrześniu 1939 roku 
- miejsce upamiętniające śmierć 
poległych na tym terenie żołnierzy  
tablicą o treści: „Cześć Nieznanym 
Żołnierzom, którzy polegli w obro-
nie Ojczyzny w 1939 r.”,  szczątki 
ich  zostały przewiezione na cmen-
tarz w Łęczycy. Również w Topoli 
na cmentarzu znajduje się pomnik 
ku czci poległych w II wojnie świa-
towej wzniesiony w XXX rocznicę 
zwycięstwa nad Niemcami, z napi-
sem o treści: „Polegli na polu chwa-
ły. Polegli, bo byli Polakami” oraz 
lista nazwisk.
         W Wichrowie, przy drodze 

Łęczyca - Świnice Warckie, miejsce 
spoczynku żołnierzy armii rosyjskiej 
poległych w I wojnie światowej upa-
miętnia blok betonowy z napisem o 
treści: „Miejsce  wiecznego spoczyn-
ku żołnierzy Armii Rosyjskiej  pole-
głych w listopadzie 1914 r. Uszanuj-
my to miejsce, pamiętając o tysiącach 
Polaków, którzy wcieleni do armii 
zaborców ginęli dla obcej sprawy na 
frontach pierwszej wojny światowej 
1914-1918”.  Blok betonowy i miejsce 
wokół bloku wyłożone kostką brukową 
zostały wykonane  w  2006 roku.
Ofiary Września 1939 upamiętniają 
także: mogiła ziemna na cmentarzu pa-
rafialnym w Błoniu oraz umieszczona 
na głazie tablica z nazwiskami miesz-
kańców okolicznych wsi pomordowa-
nych przez Wehrmacht, znajdująca się 
w Jankowie, przy drodze z Łęczycy do 
Poddębic.
        Opiekę nad wymieniony-
mi miejscami sprawują uczniowie                          
(oczywiście pod opieką nauczycieli) 
znajdujących się opodal szkół. W ten 
sposób młodzież uczy się historii  i sza-
cunku dla zmarłych.

                                  Zofia Dziwisz

Pomnik w Topoli Królewskiej

Kosztorysowanie robót 
budowlanych (kosztorysy 
ofertowe, dla banku)
Tel. 0 513 131 464

Geotech - Bugajski. Studnie 
wiercone. Tel. 600 894 590, 
608 251 578

Kompleksowe usługi                     
w zakresie utrzymania zieleni
(trawniki, żywopłoty)
Tel. 0 664 178 556

OGŁOSZENIA

napisz: dorzeczy@gmail.com
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