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Trwa nabór wniosków o przyzna-
nie premii młodym rolnikom. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa przyjmuje wnioski o przyznanie 
pomocy z działania „Ułatwianie star-
tu młodym rolnikom” od 26 kwietnia 
do 24 czerwca. Pula środków dostęp-
na w tegorocznym naborze wynosi 
około 500 milionów złotych. Młody 
rolnik może otrzymać jednorazową, 
bezzwrotną premię w wysokości 75 
tys. złotych. Pomoc kierowana jest do 
rolników, którzy nie przekroczyli 40 
roku życia, a planują gospodarowanie 
lub już gospodarują na własny rachu-
nek. Jednym z warunków skorzystania 
przez nich z premii jest posiadanie 
wykształcenia gwarantującego do-
bre przygotowanie do zawodu rol-
nika lub odpowiedniego stażu pracy 
w rolnictwie. Istnieje także możliwość 
uzupełnienia wykształcenia w ciągu 
trzech lat od dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy. Nie zmieniły 
się również, w porównaniu z zeszło-
rocznym naborem wniosków, warun-
ki przyznawania pomocy dotyczące 
wymaganej powierzchni użytków 
rolnych przejmowanych lub nowo-
tworzonych gospodarstw. Do otrzy-
mania wsparcia kwalifikują się te go-
spodarstwa, których wielkość jest co 

najmniej równa powierzchni średniej 
wielkości gospodarstwa w kraju i nie 
jest większa niż 300 ha. W przypad-
ku województwa łódzkiego (gdzie 
średnia powierzchnia gospodarstwa 
jest niższa od średniej powierzchni 
gospodarstwa w kraju), spełnienie 
warunku posiadania gospodarstwa 
o odpowiedniej powierzchni użytków 
rolnych zostało rozłożone w czasie. 
Najpierw w ciągu 180 dni od otrzy-
mania decyzji o przyznaniu pomocy, 
gospodarstwo młodego rolnika musi 
osiągnąć wielkość średniej wojewódz-
kiej, a następnie w ciągu trzech lat 
wielkość średniej krajowej.

1 czerwca rusza nabór wniosków 
o przyznanie pomocy z działania „Za-
lesianie gruntów rolnych i zalesianie 
gruntów innych niż rolne” finansowa-
nego z PROW 2007 – 2013. Wnioski 
można składać w tym roku w biurach 
powiatowych ARiMR do 1 sierpnia.

W tegorocznych zasadach przy-
znawania pomocy z tego działania, 
wprowadzonych poprzez nowelizację 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, zaszły pewne zmia-
ny, które są korzystne dla rolników. 
Najważniejsza z nich to zwiększenie 
maksymalnej powierzchni gruntów 
przeznaczonych do zalesienia. We-

dług nowych przepisów jeden be-
neficjent w całym okresie realizacji 
PROW 2007 – 2013 może posadzić las 
na powierzchni do 100 ha, dotychczas 
była możliwość zalesienia maksymal-
nie 20 ha. Inną istotną zmianą jest 
możliwość zalesiania gruntu o po-
wierzchni poniżej 0,5 ha jeśli dany 
grunt graniczy z lasem, przy czym 
minimalna powierzchnia gruntu do 
zalesienia to 0,1 ha.

Pomoc finansowa na zalesia-
nie gruntów rolnych udzielana jest 
w trzech transzach: 
–  jednorazowy ryczałt za ponie-

sione koszty zalesienia i ewen-
tualnie ogrodzenia uprawy leśnej, 
wypłacany w pierwszym roku po 
wykonaniu zalesienia. Kwota po-
mocy przyznawanej w ramach 
wsparcia na zalesianie wynosi 
od 4160 do 6260 zł/ha.

–  premia pielęgnacyjna, czyli zry-
czałtowana płatność do hektara 
zalesionych gruntów, wypłacana 
co roku przez 5 lat w wysokości 
970 lub 1360 zł/ha.

–  premia zalesieniowa czyli zry-
czałtowana płatność do hektara 
zalesionych gruntów, wynikająca 
z utraconych dochodów z tytułu 
przekształcenia gruntów rolnych 
na grunty leśne. Kwota pomocy 
przyznawanej rocznie w ramach 
premii zalesieniowej wynosi 1.580 
zł/ha.
Więcej informacji na stronie in-

ternetowej: www.arimr.gov.pl 

Renata Jesionowska-Zawadzka

Pomoc finansowa  
dla rolników

W dniu 18 czerwca 2011r. (w godz. 
8.00 – 20.00) na rynku w Manufaktu-
rze odbędą są warsztaty nt. identy-
fikacji produktów tradycyjnych i re-
gionalnych „Smaki Ziemi Łódzkiej”. 
Organizatorem imprezy jest Sekreta-
riat Regionalny Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich. Organizacja imprezy 
ma na celu wyszukiwanie potraw, któ-
re mogłyby stać się kulinarną wizy-
tówką regionu łódzkiego.

Swoje stoisko przygotuje także 
Fundacja „PRYM”. Na stoisku Fundacji 

swoje wyroby zaprezentują twórcy lu-
dowi z naszego terenu: Pan Bogdan Ig-
naczak (rzeźba, malowanie na szkle), 
Pani Donata Bugajska (wyroby z filcu 
i decoupage), Pani Elżbieta Zając (wy-
roby z papieroplastyki) oraz lokalni 
producenci żywności: piekarnia Pań-
stwa Maniaków z miejscowości Zawa-
da (gmina Łęczyca) oraz Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Parzęczewie, 
które będą gotowały na scenie „Za-
smażkę Parzęczewską”.

Warsztaty są połączone z VIII 
edycją Festiwalu Dobrego Smaku 
i konkursem „FOLK-NUTA”, któ-
ry pozwoli wyłonić najlepszy zespół, 
kapelę bądź solistę muzyki folklory-
stycznej, ludowej w województwie. 
Konkurs będzie także doskonałą oka-
zją do przeglądu zespołów ludowych 
i upowszechniania wiedzy o trady-
cjach regionalnych wśród mieszkań-
ców województwa łódzkiego.

Renata Jesionowska-Zawadzka

Festiwal 
dobrego 
smaku

Ekonomia społeczna staje się 
ostatnio tematem modnym i szero-
ko komentowanym. Z jednej strony 
to aż 100 000 różnorakich przedsię-
wzięć gospodarczych – z drugiej zaś 
strony to miejsca pracy dla blisko 
600 000 osób. 

Ekonomia społeczna w szczegól-
ny sposób włącza się w rozwiązy-
wanie problemów lokalnych. To nie 
tylko działania kulturalne, naukowe 
– ale także działania, które mobilizu-
ją społeczności i budują silne więzi 
międzyludzkie.

W procesy wspierania ekono-
mii społecznej w regionie łódzkim 
aktywnie włączyła się PL Europa – 
wnioskodawca Projektu „Ekonomia 
społeczna na TAK!” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – Priorytetu VII – Pro-
mocja Integracji Społecznej, Działa-
nia 7.2 Przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu, Poddziałania 7.2. 
2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Celem tego projektu jest wzmoc-
nienie sektora Ekonomii Społecznej 
w województwie łódzkim, wzrost 
zainteresowania tematem Ekonomii 
Społecznej oraz wzrost możliwości 

zatrudnienia w sektorze. W założe-
niach Projektu przyjęto, że :

–  Dla rozwoju aktywności społecz
nej niezbędnej dla tworzenia 
wspólnego dobra potrzeba ani-
matorów, ludzi z pasją, goto-
wych pracować na rzecz nowych 
inicjatyw.

–  Potrzeba nowych organizacji, 
w tym także nieformalnych, powo-
ływanych z potrzeby serca i wraż-
liwości na zarówno potrzeby, jak 
i nowe możliwości.

–  Potrzeba wspólnych przedsię-
wzięć, podejmowanych przez lo-
kalne organizacje i nieformalne 
grupy obywatelskie dla zaspoka-
jania potrzeb swych członków.

–  Potrzeba wreszcie nastawienia 
na zaspokajanie potrzeb kli en ta 
poprzez wytwory własnej ak-
tywności gospodarczej a mniej 
poprzez poszukiwania granto
dawców.

W ramach tego projektu wspar-
ciem objęte zostaną organizacje po-
zarządowe i samorządowe, których 
działania mieszczą się w szerokiej 

Ekonomia Społeczna na Tak!
definicji podmiotów ekonomii spo-
łecznej, a także pojedyncze jednost-
ki, pragnące aktywnie działać na tym 
polu, tworzyć nowe i rozwijać istnie-
jące organizacje służące dobru swych 
członków i najbliższego otoczenia 
społecznego.

Wsparcie dotyczyło będzie :
–  podniesienia kompetencji kadr 

zainteresowanych pracą na rzecz 
podmiotów ekonomii społecznej – 
poprzez szkolenia osób pragnących 
uzyskać kwalifikacje menadżera 
przedsiębiorczości społecznej

–  usług prawnych, księgowych 
i marketingowych dla istnieją-
cych Podmiotów Ekonomii Spo-
łecznej (a także aspirujących do 
tego tytułu)

–  tworzenia Partnerstw Lokalnych 
służących zarówno rozwojowi 
Ekonomii Społecznej, jak i roz-
wiązywaniu ważnych problemów 
lokalnych społeczności, integra-
cji ich członków, budowaniu toż-
samości społecznych poprzez 
wspól ne działania

Dla realizacji działalności dorad-
czej w ramach Projektu utworzony 
został Centralny Punkt Doradczy. 
Mieści on się przy ul. Rewolucji 1905 
r., nr 82, Inkubator Technologiczny 
Arterion, lokal B10. Ponadto raz 
w tygodniu (w piątki) doradca mo-
że przyjechać i służyć doradztwem 
bezpośrednio w miejscowościach wo-
jewództwa łódzkiego. Zainteresowa-
nych tematem prosimy także o kon-
takt z pracownikami Fundacji „PRYM” 
pod numerem tel. 42 235 33 96, kom. 
664 132 520.

Edyta Wójcik

          Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”  
we współpracy z firmą PL Europa organizuje 
spotkania doradcze dla mieszkańców obszaru 
działania Fundacji w zakresie prowadzenia 
księgowości w organizacjach pozarządowych, 
usług doradczych wyspecjalizowanych 
prawników oraz porad marketingowych.

Dobiegają końca prace budowlane 
związane z przebudową drogi gmin-
nej Nr 120278E przez wieś Mikoła-
jew i Nową Jerozolimę znajdujących 
się w południowo – wschodniej części 
gminy Parzęczew w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków unij-
nych w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 20072013 „Przebudowa 
drogi gminnej nr 120278E przez wieś 
Mikołajew i Nową Jerozolimę o dłu-
gości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 
120279E przez wieś Chociszew o dłu-
gości 1,239 km w gminie Parzęczew”. 

Prace trwają od I kwartału br. 
W ramach podpisanej umowy z Wyko-
nawcą inwestycji – firmą „MARKBUD” 
Sp. z o.o. z Poddębic – wyłonionego 
w drodze przetargu: wytyczono prze-
bieg drogi, wykonano korytowanie, 
wywieziono szlakę, wykonano pod-
budowę z kruszywa łamanego stabi-
lizowanego mechanicznie. Wykonano 
dwie warstwy nawierzchni asfaltowej: 
warstwę wiążącą oraz warstwę ście-

ralną. Ostatnim etapem realizacji in-
westycji jest wykonanie pobocza. 

Wzdłuż tej drogi znajduje się oko-
ło 22 ha terenów do zainwestowa-
nia stanowiących wartość prywatną, 
a dzięki realizacji inwestycji zwiększy-
ło się zainteresowanie istniejącymi te-
renami pod zabudowę mieszkaniową. 
Mieszkańcy terenów przyległych do 
przebudowywanych dróg są zadowo-
leni, gdyż poprawiły się ich warunki 
bytowe, zwiększyło się bezpieczeń-
stwo, a jednocześnie zmniejszyła się 
uciążliwość spowodowana zapyla-
niem powietrza powstającego przy 
dotychczasowej nawierzchni żużlo-
wej. Wójt Gminy Parzęczew Ryszard 
Nowakowski podkreśla znaczenie rea-
lizacji projektu również z punktu wie-
dzenia połączenia komunikacyjnego 
z drogami powiatowymi oraz stałej 
komunikacji autobusowej szczególnie 
w zakresie dowozu dzieci i młodzie-
ży do szkół. 

Bogusława Sałuda-Anyszewska 

Nowa droga 
w gminie Parzęczew
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40osobowa reprezentacja Gmi-
ny Parzęczew uczestniczyła w sztan-
darowej imprezie Gminy Żelechlinek 
– „Miodobraniu”. Zostaliśmy tam za-
proszeni głównie z uwagi na fakt, że 
wójtowie obu gmin podpisywali w tym 
dniu dokument o współpracy. Wcześ-
niej obydwie rady gmin podjęły uchwa-
ły o partnerstwie Gminy Parzęczew 
i Gminy Żelechlinek.

Gmina Żelechlinek rozprzestrze-
nia się na granicy Wysoczyzny Raw-
skiej, Wzniesień Łódzkich i Równiny 
Piotrkowskiej. Leży w województwie 
łódzkim, w północnej części powiatu 
tomaszowskiego. Sąsiaduje z siedmio-
ma gminami: Jeżów, Głuchów, Rawa 
Mazowiecka, Czerniewice, Lubochnia, 
Budziszewice i Koluszki. Stolicą gminy 
jest malowniczo położony Żelechli-
nek. Gmina jest typowo rolnicza i, jak 
podkreślają władze, czysta ekologicz-
nie. Blisko 1080 ha zajmują lasy sta-

nowiące tzw. „zielone płuca” gminy. 
Na obszarze gminy położonych jest 39 
wsi. Jedną z nich jest wieś Chociszew, 
dzięki któremu nawiązana została 
współpraca między naszymi gmina-
mi. Inicjatorem nawiązania kontaktu 
był pan Bogdan Wydrzyński – obecny 
sołtys Chociszewa – tego w Gminie Pa-
rzęczew. To właśnie pan Wydrzyński 
odkrył, że obydwa Chociszewy łączą 
ich założyciele – Chociszewscy. Oby-
dwie wsie zakładane były przez człon-
ków tego samego rodu. 

Podczas pierwszej wizyty w Żele-
chlinku władz Gminy Parzęczew, kilka 
miesięcy temu, okazało się, że obydwie 
gminy wiele łączy. Ponadto jest wiele 
obszarów, w obrębie których gminy 
mogą dzielić się doświadczeniami, ko-
rzystać z opracowanych już i wypróbo-
wanych rozwiązań. 

Tak więc podczas żelechlińskiego 
Miodobrania dokonało się symbolicz-
ne podpisanie aktu o współpracy. Poza 

Do 28 czerwca można oglądać 
w Forum Inicjatyw Twórczych 
w Parzęczewie wystawę Żydow
skiego Instytutu Historycznego: 
„Przybyli, odeszli, są... Polscy 
Żydzi”.

Celem wystawy „Przybyli, odeszli, 
są... Polscy Żydzi” jest zwalczanie an-
tysemityzmu przez poznanie historii 
narodu żydowskiego oraz jego związ-
ku z kulturą i historią Polski. Wystawa 
została wypożyczona z Żydowskiego 
Instytutu Historycznego w Warszawie. 
Na stronie internetowej ŻIH znajduje 
się następujący opis wystawy: Pokazu-
jemy drogę Żydów do Polski, wielowie-
kowość i różnorodność dróg ich życia 
i działalności w Polsce (od średniowie-
cza po dzień dzisiejszy). Na szczególne 
podkreślenie zasługuje dorobek intelek-

W maju rozpoczęła się w Forum 
Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie re-
alizacja projektu: „Warsztaty rękodzieła 
artystycznego”. Projekt zakłada prze-
prowadzenie warsztatów: ceramicz-
nych (te odbyły się w maju), hafciar-
skich (czerwiec), malowania na szkle 
(lipiec). W sierpniu natomiast odbędzie 
się wyjazd do Lublina na Jarmark Ja-
gielloński, na którym prezentowane są 
wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze 
oraz odbywa się wiele wydarzeń kul-
turalnych i artystycznych. W projekcie 
bierze udział 48 kobiet w wieku 5064 
lata z terenu gminy Parzęczew.

Parzęczewiacy na Miodobraniu
5 czerwca w Żelechlinku, podczas Miodo 
brania – lokalnej imprezy plenerowej, władze 
Gminy Parzęczew oraz władze Gminy 
Żelechlinek podpisały symboliczną umowę 
partnerską dotyczącą współpracy, głównie  
na niwie kultury, oświaty, sportu i rekreacji.

tym ważnym dla nas wydarzeniem, 
godnym podkreślenia jest fakt samego 
uczestnictwa w ciekawej, wspaniale 
zorganizowanej imprezie. Miodobra-
nie, jak wskazuje nazwa odnosi się do 
tradycji gminy związanej z pszczelar-
stwem, które jest w Żelechlinku po-
pularne. Impreza zgromadziła prócz 
mieszkańców gminy, także wielu go-
ści, między innymi władze powiatu 

oraz przedstawicieli Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi. Było także kilko-
ro posłów na Sejm RP. Władze Gminy 
Parzęczew reprezentowali: Wójt – Ry-
szard Nowakowski, Sekretarz Gminy – 
Jolanta Żłobińska oraz Przewodniczący 
Rady Gminy – Władysław Krawczyk. 
Uroczystość zaczęła się mszą świętą 
w miejscowym kościele. Następnie jej 
uczestnicy przeszli na miejsce imprezy, 
wokół nowo wybudowanej, pięknej 
sceny letniej. Korowód poprowadziła 
żelechlińska orkiestra dęta, której na-
si mieszkańcy będą mogli posłuchać 
podczas tegorocznych Dni Parzęcze-
wa. Następnie po oficjalnych wystą-
pieniach na scenie zaprezentowała się 
miejscowa młodzież szkolna. Potem 
nastąpił najważniejszy dla nas moment 
czyli podpisanie na scenie przez Wójta 
Ryszarda Nowakowskiego i Wójta Bog-
dana Kaczmarka dokumentu o współ-
pracy obu gmin. Władze naszej gminy 
obdarowały żelechlińskich włodarzy 
witrażami – herbami obu gmin wy-
konanymi przez Bogdana Ignaczaka 
– artystę z Chociszewa. Z kolei gospo-
darze podarowali nam kosz z „miodo-

Warsztaty 
rękodzieła artystycznego

wymi” pamiątkami. Naszą obecność na 
tej ważnej dla Żelechlinka uroczystości 
zaznaczyła także parzęczewska kapela 
wraz z zespołem śpiewaczym z Parzę-
czewa. Muzycy dwa razy pojawiali się 
na scenie, wykonując ludowe utwo-
ry, prezentujące folklor łęczycki oraz 
przygotowane specjalnie na tę okazję 
przyśpiewki. 

Impreza równolegle trwała także 
poza sceną. Na placu obok rozstawione 
były namioty, pod którymi gromadzili 
się biesiadujący uczestnicy Miodobra-
nia. Specjalne miejsce zarezerwowane 
było dla gości z Parzęczewa, wśród 
których oczywiście najliczniej repre-
zentowany był Chociszew. Dołączyli 
do nas także miejscowi Chociszewia-
nie ze Zdzisławem Pawlikiem – sołty-
sem wsi na czele. Integracja okazała się 
nietrudna, bo i ludzie bardzo otwarci 
i życzliwi. Mamy nadzieję, że rewizyta 
gości z Żelechlinka podczas Dni Parzę-
czewa będzie dla nich tak samo miłym 
doświadczeniem, jak dla nas udział 
w Miodobraniu. 

Renata Nolbrzak

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priory-
tet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na 
rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Głównym celem projektu jest 
podniesienie świadomości dotyczą-
cej możliwości na rynku pracy oraz 
zwiększenie kompetencji zawodo-
wych. Realizacja projektu pozwoli 
jego uczestniczkom nabrać pewności 
siebie i zmotywuje do podejmowania 
działań zamierzających do aktywności 
zawodowej.

Podsumowaniem projektu będzie 
wystawa wszystkich prac powstałych 
w ramach warsztatów.

Koordynator projektu
Iwona Kubusińska

Tolerancja tualny żydowskich myślicieli i artystów 
mieszkających w Polsce, z którego ko-
rzystały i korzystają nie tylko kultura 
polska i światowa, ale i judaizm na ca-
łym świecie. Wielu wybitnych uczonych 
i artystów bezpośrednio zasiliło swoją 
pracą i twórczością inne kraje świata za 
sprawą kolejnych wędrówek żydowskich 
emigrantów z Polski. Wystawa obrazu-
je także ostatni etap drogi życia Żydów 
polskich, czyli przeprowadzoną przez 
hitlerowskie Niemcy planową zagładę 
Żydów Europy w czasie drugiej wojny 
światowej. Końcowy akcent stanowią 
fotografie ilustrujące obecność Żydów 
w Polsce dnia dzisiejszego – obecność 
w pamięci i sztuce, oraz obecność w nie-
wielkich, odradzających się ośrodkach 
życia żydowskiego. 

Wystawę można zwiedzać bezpłat-
nie do 28 czerwca 2011r. w godz. 9.00 
– 16.00 w Forum Inicjatyw Twórczych 
w Parzęczewie. Prosimy o wcześniej-
sze ustalenie terminu zwiedzania pod 
numerem telefonu 42 299 79 23 lub 

693 877 710. Dotąd wystawę obejrza-
ła młodzież z kilku klas szkoły pod-
stawowej i gimnazjum z Parzęczewa. 
W rolę przewodników swoich kole-
gów i koleżanek wcielili się ucznio-
wie szkoły podstawowej i gimnazjum, 
którzy wzięli wcześniej udział w przy-
gotowujących do tej roli warsztatach 
poprowadzonych przez panią Iwonę 
Michalak. 

Wystawą rozpoczynamy cykl 
przedsięwzięć pod wspólnym tytu-
łem TOLERANCJA, w ramach którego 
przybliżać będziemy kultury innych 
nacji. Aby prawidłowo funkcjonować 
wśród przedstawicieli różnych kul-
tur i religii, a jednocześnie nie zatracić 
własnej tożsamości, powinniśmy na-
uczyć się tolerancji wobec odmienności 
kulturowych. Polecam w tym kontek-
ście lekturę znakomitego tekstu Ed-
munda Lewandowskiego: „Smutek 
białego człowieka”, opublikowanego 
w ubiegłym roku w „Tyglu kultury”, 
gdzie czytamy: Przekonanie o wyższości 
rasowej białych legło u podstaw kolo-
nizacji świata kolorowych, niewolni-
ctwa, zagłady Indian i Żydów, aparthei-
du w RPA, segregacji w USA. W dalszej 
części tekstu autor udowadnia, jak 
bardzo nieuzasadnione to przekona-
nie. Podaje również, jakże wymowne 
dane: Na całym świecie żyje dziś 6 mld 
700 mln ludzi. W tek ogromnej populacji 
jest ponad 5000 grup etnicznych, 6000 
grup językowych, 4200 grup religijnych, 
200 państw. (…) Poza tym są rasy: biali 
– głównie w Europie i byłych koloniach 
europejskich, żółci – w Azji, czarni – 
w Afryce, czerwonoskórzy – w Ameryce, 
ciemnoskórzy – w Australii, Melanezji, 
Indiach. Biali stanowią tylko 15 %, a ko-
lorowi aż 85 % ludzkości.

Renata Nolbrzak
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Stypendium dla uczniów z Parzęczewa
Uzdolnieni gimnazjaliści z Parzęczewa:  
Anna Kurowska oraz Remigiusz Kielar 
otrzymają stypendium na zakup pomocy 
naukowych, laptopa, aparatu fotograficznego 
oraz na opłaty za kursy dokształcające. 

Stypendium powinno zostać w całości przeznaczone na realizację celów edu-
kacyjnych wymienionych w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego ucznia, 
związanych z poszerzeniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności. Przykła-
dowe wydatki edukacyjne: zakup podręczników, książek, czasopism, sprzętu kom-
puterowego i innych specjalistycznych pomocy naukowych, a także uczestnictwo 
w kursach językowych, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych itp.

Stypendia przyznawane są na dany rok szkolny – na okres 12 m-cy. Stypen-
dium wypłacane jest od września do sierpnia. 

Departament Kultury i Edukacji 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
na początku roku szkolnego 2010/11 
ogłosił nabór wniosków do projektu 
o stypendium w ramach „Łódzkiego 
Regionalnego Programu Wspierania 
Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – 
II edycja”. Do ubiegania się o stypen-
dium uprawnieni byli uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu województwa łódzkiego, któ-
rzy uzyskali wysoką średnią ocen na 
świadectwie oraz z trzech przedmio-
tów kierunkowych: matematyczno
przyrodniczych. Ponadto uczniowie ci 
powinni wykazać się wysokimi wyni-
kami w konkursach przedmiotowych, 
olimpiadach lub innych przedsięwzię-
ciach, projektach. Ważnym kryterium 
był dochód rodziny nie przekraczający 
dwukrotności kwoty uprawniającej do 
uzyskania świadczeń rodzinnych. Po 
skonstruowaniu Indywidualnego Pla-
nu Rozwoju oraz skompletowaniu do-
kumentów potwierdzających dochód, 
uczeń wraz z nauczycielem opieku-
nem, mógł złożyć wniosek aplikacyjny 
o comiesięczne stypendium za okres 
od września do sierpnia w wysokości 
600 zł. Plan Rozwoju Ucznia określał 

Uroczystość wręczania stypendystom 
Listów Gratulacyjnych.

W roku 2011 mija setna rocznica 
urodzin Czesława Miłosza. To wyjąt-
kowa okazja do ponownego odkry-
cia jego twórczości, zwłaszcza, że na 
program Roku Miłosza składają się 
nowe wydania książkowe, wieczory 
poetyckie, festiwale.

O tym, że spotkanie z wybitnym 
twórcą – wnikliwym obserwatorem 
świata i ludzi – jest ze wszech miar 
pożyteczne, nie trzeba chyba niko-
go przekonywać, a już z pewnością 
uczniów Gimnazjum w Topoli Kró-
lewskiej. Tym bardziej, że szkoła nosi 
imię wybitnego noblisty, jej program 
wychowawczy koncentruje się wokół 
osoby patrona, a młodzi ludzie są sy-
stematycznie zachęcani do częstego 
obcowania z dziełami poety. Okazji 
ku temu jest wiele. Warto wspomnieć 
zwłaszcza o jednej, a mianowicie od-
bywającej się od kilku lat na przeło-
mie września i października sesji po-
pularnonaukowej ,,W kręgu Miłosza” 
z udziałem wielu znamienitych gości 
m.in. wykładowców Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Nie może zatem dziwić fakt, 
że uczniowie Gimnazjum w Topoli 
Królewskiej postanowili świętować 
Rok Miłosza z programem Centrum 
Edukacji Obywatelskiej oraz Wy-
dawnictwa Szkolnego PWN – Mi-
łosz odNowa. 

A wszystko za sprawą uczniów 
klasy Id, którzy dla swoich rówieś-
ników i lokalnej społeczności zde-
cydowali się być przewodnikami 
po świecie Miłosza. Praca nad pro-
jektem wymagała od nich poznania 

życiowych dróg i artystycznych wy-
borów poety oraz wnikliwej analizy 
jego utworów. Stąd też pomysł na 
nazwę projektu – Miłosz i ja. Młodzi 
,,odkrywcy Miłosza” zdawali sobie 
także sprawę z tego, że realizacja ich 
działań wymaga atrakcyjnej formy, 
stąd też zaproponowali cykl „spot-
kań” z patronem szkoły. Sprowoko-
wali swoich rówieśników do zidenty-
fikowania samych siebie i udzielenia 
odpowiedzi na wydawałoby się pro-
ste pytanie: kim jesteś? Uczynili to 
podczas wyreżyserowanej rozprawy 
przeciwko Czesławowi M. o ustalenie 
tożsamości poetyckiej. Wszystkich 
zainteresowanych zaprosili rów-
nież na ,,chciwe widzenie i słucha-
nie” – jak pisze w eseju Szczęście 
sam Miłosz, czyli lekcje sztuki zwią-
zane z ekfrazami poety, by pokazać 
z jaką przenikliwością przyglądał się 
dziełom innych artystów. Natomiast 
sympatyków przygód zabrali w in-
teresującą podróż śladami noblisty, 
który był niewątpliwie obywatelem 
świata. Swoją prezentację wzbogacili 
zdjęciami: litewskich krajobrazów, 
puszczy nad brzegami Potomacu, 

Miłosz i ja 

mazowieckiej równiny i skalistych 
pustyń Kalifornii.

Uczniowie realizujący projekt nie 
zapomnieli również o miłośnikach 
multimediów i przygotowali dla nich 
prezentacje oraz filmy – z Czesławem 
Miłoszem w roli głównej oczywiście. 
Wyjątkowo przedsiębiorczym i jak 
się okazało wdzięcznym działaniem 
była majowa ,,wyprzedaż Miłosza”, 
zachęcająca społeczność lokalną do 
odkrywania twórczości noblisty oraz 
wspólnego uczczenia Roku Miłosza. 
Realizacja tego działania umożliwiła 
uczniom kształcenie umiejętności ak-
torskich i marketingowych, a spotkania 
z mieszkańcami Łęczycy zmotywowały 
do podejmowania nowych wyzwań. 

Celem uczniów realizujących pro-
jekt w ramach programu Miłosz od-
Nowa było przede wszystkim zapro-
szenie do osobistej lektury utworów 
wybitnego noblisty oraz zachęcenie 
do czytania poezji, bo, jak zauważa 
w swoim utworze Wisława Szymbor-
ska, tylko niektórzy, czyli nieliczni ją 
lubią. Swoimi doświadczeniami z je-
go realizacji będą mogli podzielić się 
z młodzieżą z innych szkół podczas 

Uczniowie Gimnazjum w Topoli Królewskiej 
postanowili świętować Rok Miłosza 
z programem Centrum Edukacji Obywatelskiej 
oraz Wydawnictwa Szkolnego PWN – Miłosz 
odNowa. 

Ogólnopolskiej Prezentacji Projek-
tów Młodzieżowych, która odbędzie 
się na Zamku Królewskim w Warsza-
wie. Mają nadzieję, jak sami zdra-
dzili, że spotkani tam młodzi ludzie 

zainspirują ich do dalszych działań 
i sprawią, że znów ogarnie ich praw-
dziwa Miłoszomania.

Agnieszka Modlińska

takie zadania jak: poszerzenie wiedzy 
w kierunku nauk matematycznoprzy-
rodniczych, rozwijanie swoich zainte-
resowań, predyspozycji i uzdolnień. 
Ponadto uczeń planował rodzaj wydat-
ków ściśle związanych i adekwatnych 
do celów zawartych w planie.

Ze względu na duże zainteresowa-
nie i ograniczoną liczbę miejsc (300), 
jedynie co trzeci wniosek został po-
zytywnie rozpatrzony. Wśród najlep-
szych znaleźli się również uczniowie 
Gimnazjum w Parzęczewie: Anna Ku-
rowska z IIB oraz Remigiusz Kielar 
z IIB. Uczniowie ci zamierzają uzy-
skane środki finansowe przeznaczyć 
na: zakup pomocy naukowych, pre-
numeraty czasopism, zakup laptopa, 
aparatu fotograficznego, doposażenia 
posiadanego już sprzętu komputero-
wego, opłaty za kursy dokształcające 
(język angielski, kurs gry na gitarze, 
kurs programowania w językach wy-

sokiego poziomu C++), koszty dojazdu 
na dodatkowe zajęcia oraz użytkowa-
nia sieci Internet.

Niewątpliwie stypendium zwięk-
sza motywację i zaangażowanie ucz-
niów do nauki, umożliwia dodatko-
we formy dokształcania i poszerzania 
posiadanej wiedzy bez barier finan-
sowych. Stworzenie sprzyjających 
warunków do rozwoju kompetencji 
własnych ucznia, jego wyższe aspi-
racje osobiste, przekładają się pozy-
tywnie na osiągnięcie wyznaczonych 
celów. Ostatecznie młody człowiek ma 
szanse stać się w przyszłości atrakcyj-
nym pracownikiem na rynku pracy.

Dodatkowe informacje o projekcie 
oraz zasadach naboru do przyszło-
rocznej edycji znajdują się na stronie 
www.stypendium.info.pl

nauczyciel opiekun: 
Agnieszka Graczyk
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12 maja b.r. w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek, który tym 
razem obchodzony był pod hasłem: 
Biblioteka zawsze po drodze, nie mi-
jam – wchodzę, w Klubie 1 Dywizjonu 
Lotniczego w Leźnicy Wielkiej odbył 
się Festyn w Dolinie Muminków. 

Warto wrócić do niewątpliwie 
wiekowych już Muminków (pierw-
sza książka o nich „Małe trolle i duża 
powódź” została wydana w 1945 r.), 
gdyż w opowieściach tych każdy, za-
równo dorosły, jak i dziecko, znajdzie 
coś dla siebie – dużo humoru i zwy-
kłej życiowej mądrości. Muminki bo-
wiem potrafią być szczęśliwe tak po 
prostu, są zawsze pogodne i życzliwe 
i potrafią cieszyć się najmniejszą przy-
jemnością, ale też odważnie stawiają 
czoła niebezpieczeństwom. Książki 
o Muminkach można czytać wielo-
krotnie i za każdym razem odkrywać 
coś nowego. 

Projekt mający na celu popula-
ryzację twórczości Tove Jansson i jej 
Muminków realizowany był już od 
stycznia tego roku. W bibliotece Klu-
bu odbywały się spotkania dla dzie-
ci, w trakcie których oprócz głośne-
go czytania opowieści o Muminkach, 

wykonywane były także różne pra-
ce plastyczne – rysunki, malowan-
ki, układanie puzzli, szycie maskotki 
Muminka, śpiewanie muminkowych 
piosenek. Odbyły się również lekcje 
biblioteczne poświęcone Muminkom 
dla kl. IIII, w których uczestniczyły 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parą-
dzicach. Podsumowaniem był festyn, 
w trakcie którego dzieci i ich rodzice 
zostali zaproszeni do Doliny Mumin-
ków, by wspólnie się bawić. Spotka-
nie rozpoczęli uczniowie klasy III ze 
szkoły w Parądzicach, którzy pod kie-
runkiem p. Marioli Kacprzak przygo-
towali przedstawienie pt.: „Czerwony 
Kapturek”. Następnie zaprezentowały 
się dzieci uczestniczące w muminko-
wych spotkaniach w bibliotece, które 
przedstawiły wiosenny pokaz mody 
w Dolinie Muminków. Na tle prezen-
tacji multimedialnej przedstawiającej 
postaci z książek Tove Jansson, dzieci 
przebrane za Muminki i ich przyjaciół 
prezentowały wiosenne stroje i śpie-
wały muminkowe piosenki otrzymu-
jąc gromkie brawa. Uczestnicy spot-
kania mogli podziwiać wystawę prac 
plastycznych przygotowanych w bi-
bliotece, a także prac wykonanych 

Festyn w Dolinie 
Muminków

przez dzieci z przedszkola im. Marii 
Konopnickiej poświęconych Mumin-
kom. Dzieci mogły spróbować swo-
ich sił pokonując tajemniczy labirynt, 
by dojść do Doliny Muminków i tam 
wspólnie z Włóczykijem łowić ryby. 
Podjęto też próbę pobicia rekordu – ile 
osób może zmieścić namiot Włóczyki-
ja. Okazuje się, że całkiem sporo, gdyż 
zmieścili się w nim wszyscy uczest-
nicy festynu. Po tylu zmaganiach na 
wszystkich czekała słodka niespo-
dzianka – naleśniki Mamusi Mumin-
ka, które szybko znikały w dziecię-
cych buziach. Na zakończenie festynu 
wszyscy chętni mogli uwiecznić ulu-
bione postacie Tove Jansson malując 

W dniach 1112 maja 2011 r. do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wart-
kowicach przybyły z wizytą dwie gru-
py przedszkolaków z Publicznego 
Przedszkola. Przeprowadzona przez 
Panie bibliotekarki lekcja bibliotecz-
na pt. „Znajomi z wiejskiej zagrody” 
została zorganizowana w ramach ob-
chodów VIII Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Bibliotek.

Od samego początku, dzieci bra-
ły czynny udział w przygotowanej 
dla nich edukacyjnej zabawie. Chęt-
nie odpowiadały na zadawane py-
tania. Z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchały opowiadania pt. „Nieza-
stąpiony Reksio”, śpiewały piosenki 
i naśladowały głosy zwierząt. Każde 
dziecko otrzymało wizerunek jakie-
goś zwierzątka i musiało je naślado-
wać podczas czytania wiersza Stani-

je rękoma maczanymi w kolorowych 
farbach. Na pamiątkę każdy otrzy-
mał zakładkę do książki z muminko-
wą mądrością.

Tydzień Bibliotek w Bibliotece 1 
Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wiel-
kiej zakończył się 16 maja spotkaniem 
z Ewą Chotomską, córką znanej pisar-
ki Wandy, autorką książek i piosenek 
dla dzieci, scenarzystką programów 
telewizyjnych dla dzieci, słynną Ciot-
ką – Klotką z legendarnego „Tik – Ta-
ka”. W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie szkół podstawowych: z Parądzic, 
Parzęczewa i Chociszewa oraz dzieci 
z Przedszkola im. Marii Konopnickiej 
w Leźnicy Wielkiej. Dzieci mogły po-

znać twórczość Ewy Chotomskiej, 
zaśpiewać znane chyba wszystkim 
piosenki „Myj zęby” czy „Mydło lubi 
zabawę” oraz zakupić książki autorki: 
„Kuchenny alfabet”, „Pamiętnik Felka 
Parerasa” i „Piosennik”. Po spotkaniu 
autorka chętnie rozmawiała z czytel-
nikami oraz wpisywała pamiątkowe 
dedykacje do książek. 

Miejmy nadzieję, że te działania 
zwróciły uwagę na istotną rolę książki 
w rozwoju dziecka i zachęciły rodzi-
ców i opiekunów do częstszego wyko-
rzystania bogatej literatury dziecięcej, 
a także do odwiedzania bibliotek.

Katarzyna Mielimonka

sława Kraszewskiego „Na wiejskim 
podwórku”. Następnie dzieci dostały 
kolorowe ptasie piórka i ćwiczyły od-
dech – próbując unosić piórka jak naj-
wyżej mogły. Zabawie towarzyszyło 
dużo śmiechu. Na zakończenie dzieci 
wykonały rysunek do bibliotecznej 
wystawki, przedstawiający wizeru-
nek zwierzątka z wiejskiej zagrody. 
Celem przeprowadzonych zajęć było 
wykształcenie współdziałania wśród 
dzieci, umiejętności wyrażania swoich 
odczuć oraz popularyzacja i promocja 
książek adresowanych do nich. 

Tegoroczne obchody VIII Ogólno-
polskiego Tygodnia Bibliotek, trwa-
jące od 8 do 15 maja 2011 r. odbyły 
się pod hasłem: „Biblioteka zawsze po 
drodze, nie mijam – wchodzę”. Hasło to 
ma zachęcać do odwiedzin biblioteki 
nie tylko w celu wypożyczenia książki, 

Przedszkolaki 
w bibliotece

ale też bez sprecyzowanego powodu. 
Ma sprzyjać wytworzeniu się mody na 
bywanie w bibliotece. Wszyscy mogą 
znaleźć w niej coś dla siebie. Nieważ-

ne, czy księgozbiór zawiera wiekowe 
dzieła historyczne, prace naukowe, 
czy też powieści lub bajki dla dzieci 
– ważne, że biblioteka zawsze służy 

swym Czytelnikom, dostarczając wie-
dzy i pobudzając wyobraźnię. 

Joanna Jercha
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27 maja 2011 roku nad zalewem 
oraz w sali Forum Inicjatyw Twórczych 
w Parzęczewie odbyła się impreza edu-
kacyjna połączona z obchodami Dnia 
Dziecka. Tematem przewodnim było 
bezpieczeństwo dzieci na drodze. Or-
ganizatorami byli: Centrum Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, Gmina 
Parzęczew oraz Forum Inicjatyw Twór-
czych w Parzęczewie. 

Ze względu na swój otwarty cha-
rakter impreza skierowana była do 
wszystkich mieszkańców gminy Pa-
rzęczew, a w szczególności dzieci, mło-
dzieży, rodziców i opiekunów. Program 
imprezy miał za zadanie przybliżyć 
wszystkim uczestnikom informa-
cje z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

Obie części imprezy otworzył Wójt 
Gminy Ryszard Nowakowski, który zło-
żył wszystkim dzieciom życzenia z oka-
zji ich święta.

W sali FIT bawiły się najmłodsze 
dzieci z punktów przedszkolnych oraz 

31 maja 2011r. dzieci z Punktu 
Przedszkolnego w Parzęczewie ob-
chodziły „Dzień Rodziny”. Uroczystość 
odbyła się w sali widowiskowej Forum 
Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie. 
Rozpoczął ją wójt Ryszard Nowakow-
ski życzeniami dla rodziców podkre-
ślając, iż rodzina jest najważniejsza 
w życiu każdego człowieka. 

Dzieci przygotowały dla rodziców 
i zaproszonych gości przedstawienie, 
podczas którego recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki oraz z wdziękiem 
i dziecięcym urokiem tańczyły w rytm 
muzyki. Mali aktorzy wystąpili w pięk-
nych, kolorowych strojach, które przy-
gotowały wraz z rodzicami. Część dzie-
ci była przebrana za wiosenne kwiaty, 
a pozostałe pociechy nosiły na głowach 
zabawne czapeczki. Podczas części ar-
tystycznej walczyły ze stresem i tre-
mą, by zaprezentować się jak najle-

Dzień Dziecka 
w Parzęczewie

Przewodnim tematem tegorocznych  
obchodów Dnia Dziecka w Parzęczewie było 
bezpieczeństwo na drodze. Dzieci układały 
„zebry” z tkaniny, malowały farbami znaki 
drogowe, poznały zasady udzielania pierwszej 
pomocy, uczestniczyły w zabawach, konkur
sach i pokazach związanych z zasadami 
prawidłowego zachowania się na drodze. 

klas 03 szkół podstawowych. Aktyw-
nie i radośnie uczestniczyły w grach, 
zabawach i konkursach z zakresu pra-
widłowego zachowania się na drodze. 
Odbył się m.in. slalom sprawnościowy, 
rzut do kosza, układanie „zebry” z biało
czarnych pasów materiału, malowanie 
na czas znaków drogowych farbami 
na specjalnie przygotowanych plan-
szach, konkurs 997 oraz konkurs dla 
rodziców i opiekunów (zakładanie na 
czas elementów odzieży z wprasowa-
nymi elementami odblaskowymi). Czas 
wszystkim dzieciom umilił również 
występ teatrzyku Pinezka. Wszystkie 
maluchy otrzymały kamizelki odbla-
skowe, w których po skończonej im-
prezie przemaszerowały z powrotem 
do szkoły i nad zalew w Parzęczewie.

Atrakcji nad zalewem również było 
co nie miara. Od samego rana młodzież 
gimnazjalna miała możliwość zdawania 
egzaminu praktycznego na kartę mo-
torowerową. Z tej okazji skorzystało 
ponad 50 osób. Później wszyscy uczest-

nicy mogli obejrzeć sprzęt ratowniczy, 
który prezentowali zaproszeni strażacy, 
policjanci oraz inspektorzy Inspekcji 
Transportu Drogowego. Dzieci mogły 
wsiąść do każdego wozu, przymierzyć 
kask strażacki, a nawet, co było nie la-
da frajdą, poszybować w górę w ko-
szu podnośnika strażackiego. Wszyscy 
uczestnicy poznali również Dika – psa 
policyjnego, który z dumą prezentował 
swoje umiejętności. Właściciel psa po-
instruował dzieci jak należy się zacho-
wać w stosunku do agresywnych psów 
aby uniknąć pogryzienia.

Poza atrakcjami związanymi z bez-
pieczeństwem, w programie imprezy 

znalazły się także występy grupy RE-
VERS, oraz pokaz tańca break dance 
w wykonaniu VANILA – instruktora 
szkoły tańca Urban Dance Zone. Po 
pokazie odbyły się warsztaty, podczas 
których liczna grupa dzieci i młodzie-
ży uczyła się podstawowych ruchów 
tego tańca.

Równolegle odbywał się 9. Rajd 
Gwieździsty zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową w Parzęczewie. 
W rajdzie uczestniczyły dzieci klas 
46, które wraz ze swoimi wycho-
wawcami przejechały na rowerach 
wyznaczone trasy, kończąc rajd nad 
zalewem w Parzęczewie. W nagrodę 

przedstawiciele każdej z klas otrzy-
mali puchary.

Dzieci mogły spożytkować swoją 
energię podczas skakania na trampo-
linie oraz zabawy w kulach wodnych, 
z których to atrakcji mogli nieodpłatnie 
korzystać. Chętni mogli udekorować 
swoje twarze specjalnymi malowidła-
mi, co dodało kolorów całej imprezie. 

Po zakończeniu wszystkie dzieci 
z uśmiechniętymi twarzami wróciły 
do szkoły aby napełnić brzuchy pyszną 
grochówką przygotowaną specjalnie 
dla nich przez panie kucharki. 

Marta Gmerek

piej przed swoimi rodzicami. Wszyscy 
zgromadzeni goście podziękowali za 
ten dziecięcy trud gromkimi brawami. 
Po części artystycznej przedszkolaki 
wręczyły swoim rodzicom przepiękne 
świeczniki, które własnoręcznie wy-
konały na zajęciach papieroplastyki. 
Widać było wzruszenie mam malujące 
się na twarzach i dumę rozpierającą 
szczęśliwych ojców. 

Całą uroczystość zakończył słod-
ki poczęstunek przygotowany przez 
mamy i panie przedszkolanki, który 
był wspaniałą nagrodą dla dzieci wy-
czerpanych aktorstwem. 

Po raz kolejny udało się zorga-
nizować imprezę, która była cudow-
nym przeżyciem zarówno dla dzieci 
jak i rodziców. Było to prawdziwe świę-
to rodzinne. Organizowanie tego typu 
przedsięwzięć jest świetną okazją do 
zintegrowania dwóch środowisk dzie-
cka: domu rodzinnego i przedszkola. 

Sylwia Szymańska

Impreza zorganizowana była w ramach projektu „Bezpieczne dzieci na drogach gminy 
Parzęczew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Dzień Rodziny 
w punkcie 
przedszkolnym

Impreza odbyła się w ramach projektu pt. „Wczesna edukacja 
drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego 
w Parzęczewie” współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki.
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Co roku o tej porze w Publicznym 
Przedszkolu w Wartkowicach odbywa 
się wiele imprez.

26 maja przedszkolaki świętowa-
ły Dzień Mamy i Taty. Każda grupa 
przygotowała piękne przedstawienie, 
bajkowe życzenia, radosne piosenki 
oraz koszyczki z kwiatami, a wszystko 
pod kierunkiem nauczycieli. Rodzice 
z dumą patrzyli na swoje pociechy 
i promienieli szczęściem.

Słodki poczęstunek przeplatany 
był zabawami i konkursami. Rodzi-
ce rozpoznawali swoje dzieci po dło-
niach, głosach, rozpoznawali siebie na 
dziecięcych portretach. Dowiedzieli 
się również za co najbardziej kochani 
są przez dzieci. A przedszkolaki ko-
chają swoich rodziców za to, że:

„często mnie przytulają”  
– Błażej (5 lat); 
„troszczą się o mnie i bardzo mnie 
kochają” – Julka (5 lat)
„są zabawni i fajni” – Zuzia (5 lat)
„wszędzie mnie ze sobą zabierają”  
– Filip (5 lat)
„kupują mi wszystko co chcę”  
– Kamila (5 lat )
„pomagają w odrabianiu lekcji”  
– Klaudia (6 lat)
„jeździmy razem rowerami  
na wycieczki” – Mariusz (6 lat).

1 czerwca był świętem dzieci. Już 
od rana pod nasze przedszkole podje-
chał bojowy wóz strażacki i wysiadło 
z niego trzech strażaków, którzy za-
prezentowali dzieciom sprzęt gaśni-
czy oraz opowiadali o swojej pracy. 
Gdy otwierały sie kolejne zakamarki 
czerwonego wozu dzieci mogły zoba-
czyć wszystkie urządzenia potrzebne 

Wiele jest sposobów spędzania cza-
su wolnego. Istota rzeczy tkwi jednak 
w tym, aby spędzać go w gronie najbliż-
szych: rodziców, dziadków, przyjaciół. 
„A może by tak zorganizować piknik ro-
dzinny”? Pytanie to zrodziło się w gło-
wach nauczycieli SP w Chociszewie kil-
ka miesięcy temu, gdy zewnętrzna aura 

nie nastrajała optymistycznie (a już na 
pewno nie piknikowo), wokół rozcią-
gała się szarzyzna ozimin, a chociszew-
ski staw skuty był lodem. A że dobre 
pomysły należy pielęgnować i wcie-
lać w życie, kilka miesięcy później, 3 
czerwca 2011r., po wielu trudach przy-
gotowań i działań logistycznych, te-
ren przyszkolny zamienił się w miejsce 
wprost wymarzone do piknikowania. 
Pogoda była jak na zamówienie – lato 
w pełnej krasie.

Na trawie, w cieniu drzew pojawiły 
się kolorowe kocyki, na których zasiedli 
nasi goście: rodzice, babcie, dziadkowie 
i znajomi naszych uczniów. Gościem ho-
norowym był Wójt Gminy Parzęczew 
– pan Ryszard Nowakowski. 

Ideą tej imprezy plenerowej była in-
tegracja, radość z przebywania z rodzi-
cami i dziadkami, możliwość wspólnych 
zabaw i nacieszenia się sobą. Przyczyn-
kiem do zaistnienia tego przedsię-
wzięcia było także podsumowanie 
projektów unijnych, jakie realizowano 

każda z klas przygotowała pod kierun-
kiem swej wychowawczyni krótką 
część artystyczną. Najpierw wystąpiły 
przedszkolaki z Punktu Przedszkolne-
go, mieszczącego się w budynku szkoły, 
które z właściwym sobie wdziękiem, 
przy aplauzie rodziców i dziadków, 
zaprezentowały piosenki i wierszyki 
traktujące o wesołym i beztroskim ży-
ciu przedszkolaka.

Z kolei dzieci z oddziału „0” zain-
scenizowały scenki z życia sześciolat-
ków. Uczniowie klasy I poświęcili swój 
występ mamom, drugoklasiści tatu-
siom, uczniowie klasy III dedykowali 
go dziadziusiom, a klasa IV – babciom. 
Szóstoklasiści przedstawili nam szkołę 
na wesoło, widzianą z perspektywy wa-
kacji, z wytęsknieniem oczekiwanych 
przez wszystkich. Rodzice i dziadkowie 
nie kryli wzruszenia, poszczególne wy-
stępy zwieńczono burzą oklasków. Na 
twarzach dzieci malowały się radość 
i zadowolenie z dobrze wykonanego 
zadania. 

Przyszła następnie kolej na gry, za-
bawy oraz poczęstunek. Wszyscy po-
silali się kiełbaskami pieczonymi na 
grillu i, nie zważając na kalorie, sma-
kowali wspaniałych ciast upieczonych 
przez mamy i babcie naszych uczniów. 
Do wielu konkursów w szranki stawali 
rodzice i dzieci. Rozegrano także mecz 
piłki plażowej. Organizatorki pikniku – 
panie: Anna Matusiak, Beata Kacperek, 
Anna Jankiewicz i Bożena Sęk zadba-
ły, aby nie zabrakło atrakcji dla dzieci. 
Zaprosiły do współpracy pana Macie-
ja Janeckiego, który zapewnił wspa-
niałą oprawę muzyczną. Była też pani 
przebrana za clowna, która bawiła naj-
młodsze dzieci. Kto miał ochotę, mógł 
pojeździć na gokartach, poskakać na 
trampolinie, pozjeżdżać z olbrzymiej 
dmuchanej zjeżdżalni, pomalować so-
bie buźkę, „a la motyl” na przykład, lub 
spróbować złapać równowagę w ku-
lach wodnych. Nie zabrakło także ama-
torów loterii fantowej, a każdy los wy-
grywał – za symboliczne 2 złote można 
było stać się szczęśliwym posiadaczem 
wielkiego, różowego, pluszowego sło-
nia. Szczęście dopisało uczniowi klasy 
IV – Arkowi Kołodziejczykowi. Dopeł-
nieniem piknikowego nastroju była, 
uwielbiana przez dzieci, wata cukrowa 
w kolorach tęczy. 

Reasumując, imprezę tę uważamy 
za bardzo udaną, polecamy innym ta-
ki sposób na przyjemne i pożyteczne 
spędzenie czasu wolnego. 

Agnieszka Wiśniewska– Rojek

do gaszenia pożaru. Każdy przed-
szkolak mógł także wejść do wozu 
strażackiego, oczywiście z pomocą 
silnych ramion strażaków. Wiele ra-
dości sprawiło dzieciom przymie-
rzanie kasków i butów strażackich. 
Nasze maluchy dumnie stawały w ko-
lejce do przymiarki i prezentowały 
sie doskonale. Największą atrakcją 
były jednak pokazy z wodą, rozci-
nanie metalu sprzętem służącym do 
ratownictwa drogowego i … niezapla-
nowany wyjazd strażaków na akcję 
ratowniczą. 

Po południu niespodziankę dla 
dzieci przygotowali rodzice. W tym 
dniu wcielili sie w bajkowe postacie 
i przedstawili unowocześnioną wersję 
bajki pt. ,,Królewna Śnieżka i krasno-
ludki”. Dzieci były zachwycone i dum-
ne z występu rodziców, a wszyscy mie-
li fajną zabawę. 

Na zakończenie imprezy był tort 
od rodziców i słodycze ufundowane 
przez właściciela sklepu – Pana Re-
migiusza Manistę. 

Natomiast w dniach 2 i 3 czerwca 
w przedszkolu odbyły sie ,,dni otwar-
te”. Dzieci które przyszły w tych dniach 
do przedszkola mogły swobodnie po-
bawić się z rówieśnikami, uczestniczyć 
w zabawach plastycznych i ruchowych, 
a także obejrzeć przedstawienie tea-
tralne wystawione przez najstarszych 
przedszkolaków pt. ,,O żabkach w czer-
wonych czapkach”. 

Mam nadzieję, że pobyt w naszym 
przedszkolu stanowi źródło miłych 
wspomnień i niezapomnianych wra-
żeń dla wszystkich odwiedzających. 

Małgorzata Pastuszka

Piknik Rodzinny 
w Chociszewie

Przedszkolne 
uroczystości

w szkole w ciągu minionych lat (m.in. 
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy” i „Rozwińmy skrzyd-
ła”). Przystąpienie do realizacji dwulet-
niego projektu „Rozwińmy skrzydła” nie 
byłoby możliwe bez wsparcia, zarówno 
finansowego, jak też merytorycznego 
Urzędu Gminy w Parzęczewie. Projekt 
adresowany był do wszystkich uczniów 
naszej szkoły. Jego głównym celem by-
ło wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów mających, z różnych przyczyn, 
problemy edukacyjne oraz wzmocnie-
nie kompetencji kluczowych w trakcie 
procesu kształcenia. Prowadziliśmy za-
jęcia wyrównawcze z języka polskiego, 
matematyki, ortograficzne dla uczniów 
zagrożonych dysleksją, terapię z logo-
pedą, które z pewnością okazały się 
pomocne w utrwaleniu wiedzy, przy-
gotowaniu do sprawdzianu na zakoń-
czenie szkoły. 

Projekt zakładał ponadto rozwi-
janie zainteresowań i umiejętności 
dzieci z zakresu przyrody i informa-
tyki. Powołano koła zainteresowań: 
informatyczno – dziennikarskie „Klik” 
dla uczniów starszych i „Mini klik” dla 
uczniów młodszych. Działały także ko-
ła przyrodnicze pod nazwą „Ochrona 
bociana białego i jego siedlisk na te-
renie gminy Parzęczew” oraz „Cztero-
listne koniczynki”. Celem obu kół było 
uwrażliwienie i wyrobienie w dzieciach 
postaw ekologicznych, dbałości o śro-
dowisko i obserwowanie zjawisk za-
chodzących w przyrodzie. Namacalnym 
dowodem działalności tych kół jest cho-
ciażby skalniak, jaki powstał przy wy-
datnej pomocy i pracy dzieci. 

Dodatkową korzyścią, wynikają-
cą z uczestnictwa dzieci w projekcie, 
były liczne wycieczki rowerowe i wy-
jazdy autokarowe. Odbyło się szereg 
zajęć w terenie, najważniejsze z nich to 
m.in. arboretum w Rogowie, błękitne 
źródła w Tomaszowie Mazowieckim, 
Eksperymentarium w Łodzi, Skansen 
na rzece Pilicy, Zoo – Safari w Boryse-
wie, Uniejów, Ogród Botaniczny i Zoo 
w Łodzi. Dzieci miały okazję poznać 
bliższe i dalsze okolice, co nie byłoby 
możliwe w takim wymiarze, gdyby nie 
działania projektowe.

 W ramach projektu zakupiliśmy 
tablicę interaktywną, laptop, rzut-
nik, wiele gier dydaktycznych, wpły-
wających na uatrakcyjnienie zajęć 
lekcyjnych.

 Podczas Pikniku Rodzinnego dzieci 
postanowiły uhonorować swych bli-
skich, okazać im swą miłość i wdzięcz-
ność za trud wychowawczy, w tym celu 
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Kampania sprawozdawczo-wyborcza OSP 
w Gminie Wartkowice

Kampania sprawozdawczowyborcza to czas podsumowań i ocen efektów pracy zarządów i komisji rewizyj-
nych ochotniczych straży pożarnych za okres 20062010. Zgodnie z założeniami organizacyjnoprogramowymi 
walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP działających na terenie Gminy Wartkowice odbyły 
się w lutym i marcu br. Zebrania sprawozdawczowyborcze były bardzo dobrze przygotowane, przebiegały w miłej 
i sympatycznej atmosferze. Podczas zebrań oceniono dorobek pięcioletniej działalności oraz udzielono zarządom 
absolutorium. Ponadto przyjęto plan działania na najbliższy okres, a także wybrano władze Ochotniczych Straży 
Pożarnych na kolejną kadencję.

W trakcie zebrań strażacy poruszyli wiele nurtujących ich zagadnień dotyczących spraw związanych z działal-
nością ochrony przeciwpożarowej. 

        Oto wybrane władze Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wartkowice:

OSP Biała Góra: Prezes Karol Piaseczny, Naczelnik Paweł Sulima,
OSP Biernacice: Prezes Wojciech Tomczyk, Naczelnik Łukasz Kaźmierczak,
OSP Grabiszew: Prezes Józef Dąbrowski, Naczelnik Marcin Zgoda,
OSP Kłódno: Prezes Józef Kowalczyk, Naczelnik Albert Gawroński,
OSP Konopnica: Prezes Marian Łukasik, Naczelnik Andrzej Sekura,
OSP Pełczyska: Prezes Arkadiusz Paprocki, Naczelnik Zbigniew Michalski,
OSP Powodów Trzeci: Prezes Marek Bień, Naczelnik Tadeusz Bartoszek,
OSP Sędów: Prezes Piotr Dobrzyński, Naczelnik Leszek Rulka 
OSP Truskawiec: Prezes Janusz Kaczmarek, Naczelnik Krzysztof Jagielski, 
OSP Tur: Prezes Jan Kołata, Naczelnik Lech Tomczyk,
OSP Wartkowice: Prezes Robert Kubiak, Naczelnik Emil Marciniak,
OSP Zelgoszcz: Prezes Andrzej Majtczak, Naczelnik Daniel Mysiński.

Beata Burska

Ochotnicza Straż Pożarna w Łę-
ce gospodaruje w okazałej strażnicy. 
Budynek prezentuje się dość efektow-
nie, a to za sprawą ustawicznych prac 
budowlano – remontowych. Na prze-
strzeni lat był remontowany, rozbudo-
wywany, modernizowany. Dzieje się 
to za sprawą aktywności strażaków, 
którzy chcą, żeby strażnica była god-
ną wizytówką wsi. Z własnych fundu-
szy nie udałoby się uzyskać takiego 
efektu, jednakże pracowitość wsparta 
pomocą z zewnątrz przynosi pożąda-
ne rezultaty. Zmiany na lepsze w tym 
względzie zaczęły się od czasu dofi-
nansowania przez Gminę rozbudowy, 
ocieplenia, wymiany okien, drzwi i po-
krycia dachowego strażnicy.

Ostatnio zapobiegliwi druhowie 
sięgnęli po środki unijne i uzyskali 
dofinansowanie na remont i wyposa-
żenie strażnicy, która pełni także rolę 
świetlicy wiejskiej. Do remontu przy-
stąpiono w październiku. Na ścianach 
położono gładź, lamperię żywiczną, 
pomalowane zostały ściany. Położo-
no także terakotę i wstawiono nowe 
drzwi wewnętrzne. Zakupiono piecyk 
węglowy, 3 stoły, 72 krzesła i zasło-
ny. Przeprowadzono też w trzech po-
mieszczeniach remont przestarzałej 
instalacji elektrycznej. Koszt całkowi-
ty tego remontu to 32 492 zł., z czego 
dotacja – 22 505 zł.

Pan Ryszard Kaźmierczak – sołtys 
wsi i jednocześnie prezes OSP w Łęce 

Ochotnicza Straż Pożarna w Leźni-
cy Małej jest jedną z trzech jednostek 
OSP w gminie Łęczyca, która w 2010 
roku skorzystała z funduszy unijnych 
i przeprowadziła remont swojej straż-
nicy. Pokrycie budynku nowym da-
chem to dość kosztowna inwestycja 
i bez wsparcia finansowego z zewnątrz 
nie mogłaby być zrealizowana w takim 
terminie. 

Całkowity koszt remontu to ok. 
35 000 zł., z czego prawie 25 000 zł. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Prusz-
kach (gmina Łęczyca) jest pierwszym 
beneficjentem z terenu działania Fun-
dacji „PRYM”, który otrzymał płatność 
po zakończeniu realizacji i rozlicze-
niu projektu pn. „Remont i wyposa-
żenie świetlicy wiejskiej w Pruszkach” 
W dniu 24 września 2010r. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Pruszkach zawarła 
z Samorządem Województwa Łódzkie-
go umowę na realizację projektu. 

OSP w Pruszkach w ramach reali-
zacji swojego projektu wyremontowała 
dach (położono blachę, wykonano ob-
róbki blacharskie, zamontowano rynny 
i rury spustowe) i wnętrze świetlicy 
(malowanie ścian, sufitów, wykona-
nie lamperii, położenie gładzi, remont 
podłogi) oraz zakupiła wyposażenie 
do świetlicy w postaci krzeseł i sto-
łów. Warto zaznaczyć, że duża część 
prac została wykonana samodzielnie 
przez strażaków jako ich wkład włas-
ny do projektu. 

30 listopada br. został złożony 
wniosek o płatność. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 35.609,32 zł, a war-
tość dofinansowania 24.926,13 zł. 

Renata Jesionowska-Zawadzka

W ubiegłym roku trzy OSP z Gminy Łęczyca zostały wybrane  
do dofinansowania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w trakcie naboru przeprowadzonego przez Fundację „PRYM”  
w I kwartale 2010r. Wszystkie tzw. Małe Proje kty zostały zrealizowane 
w planowanym zakresie. Poniżej krótki opis działań w ramach każdego 
z projektów.

OSP 
w Łęce 

OSP w Leźnicy Małej

stanowi dofinansowanie. Pozostała 
kwota to środki własne OSP i roboci-
zna strażaków.

Za kwotę tę został wykonany dach 
o powierzchni 355 metrów kwadrato-
wych z blachy trapezowej. Druhowie 
strażacy zajęli się pracami porządko-
wymi, pomocniczymi i częściowo bu-
dowlanymi. Pan Roman Szczech – pre-
zes OSP podkreślił w rozmowie, że to 
właśnie dzięki zaangażowaniu druhów 
remont przebiegł tak szybko i spraw-

nie. Prace rozpoczęły się jesienią (na 
przełomie września i października 
2010 ) i zakończyły w grudniu. W grud-
niu także zostało złożone rozliczenie 
w Urzędzie Marszałkowskim. Prezes 
z niecierpliwością czeka na wypłatę 
przyznanej dotacji (dotąd pieniądze nie 
wpłynęły jeszcze na konto OSP).

Dodatkowo, poza projektem, stra-
żacy otrzymali dotację z Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na 
zmianę dachu nad garażami. Wartość 

OSP w Pruszkach

oraz Ireneusz Paciorek – naczelnik 
OSP, planują kolejne prace remontowe 
i modernizacyjne wnętrz strażnicy, ale 
uzależniają je od możliwości finanso-
wych. Należy mieć nadzieję, że możli-

tego przedsięwzięcia to 6 400 zł. Ko-
nieczna była także zmiana sposobu 
zainstalowania przyłącza energetycz-
nego i częściowo instalacji – wartość 
wykonanych prac instalacyjnych to 
3 000 złotych.

Budynek z zewnątrz bardzo dobrze 
się prezentuje, teraz strażacy chcą zdo-
być jeszcze pieniądze na remont sufi-
tów i malowanie wewnątrz świetlicy.

Zofia Dziwisz

wość pomocy finansowej z zewnątrz 
nadal będzie istniała, bo w inicjatywę 
i chęci strażaków z Łęki nie wątpię.

Zofia Dziwisz

Druhowie OSP w Łęce: Naczelnik – Ireneusz Paciorek i Prezes – Ryszard Kaźmierczak

Prezes OSP w Pruszkach  
– Radosław Kupis

Prezes OSP w Leźnicy Małej – Roman Szczech
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Każda wieś potrzebuje miejsca, 
gdzie mogłoby toczyć się jej życie ja-
ko wspólnoty. Takim miejscem może 
być świetlica wiejska. Jest to budynek, 
przeznaczony do spędzania czasu wol-
nego dla dzieci i młodzieży, rekreacji, 
rozwijania zainteresowań i integracji 
lokalnych społeczności. Świetlica to 
także miejsce spotkań i zebrań miesz-
kańców wsi, działań na rzecz rozwoju 
kultury i edukacji.

Dlatego też w sołectwie Pełczyska 
(gmina Wartkowice) mieszkańcy za-
angażowali się w pozyskanie środków 
na remont remizy strażackiej i prze-
kształcenie jej właśnie na świetlicę 
wiejską. Ważnym ośrodkiem dzia-
łalności kulturalnej jest Ochotnicza 
Straż Pożarna w Pełczyskach. Dzięki 
realizacji projektu: „Remont świetlicy 
wiejskiej w Pełczyskach” w ramach 
„Wdrażania lokalnych strategii roz-
woju” (Oś Leader objęta Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013) organizowanego przez 
Fundację Rozwoju Gmin „PRYM” udało 
się pozyskać z Urzędu Marszałkow-
skiego dofinansowanie w wysokości 
24.776,00 zł. 

Dzięki temu obecny wygląd remi-
zy adaptowanej na świetlicę wiejską 
zmienił swoje oblicze. Wymieniono 
stolarkę okienną i drzwi, wyremon-
towano gruntownie 2 pomieszczenia 
sanitarne, zamontowano nowe umy-
walki, sedesy i podgrzewacz do cie-
płej wody, wyłożono całość glazurą 
i terakotą, zrobiono podwieszany sufit, 
przeprowadzono gruntowny remont 
pomieszczenia stanowiącego świetlicę 
(odnowiono, wyrównano i pomalowa-
no ściany, na podłodze położono glazu-
rę). Prace związane z remontem remizy 
w większości wykonali samodzielnie 
druhowie jednostki OSP Pełczyska,

W ten sposób powstało doskonałe 
miejsce do spotkań, których główną 
ideą jest integracja lokalnego środo-
wiska, co udaje się powoli osiągnąć 
dzięki wspólnym imprezom, które już 
odbyły się w świetlicy.

Bardzo dobrym przykładem jest 
tutaj spotkanie zorganizowane z okazji 
Dnia Kobiet. Do budynku OSP w Peł-
czyskach przybyło blisko 80 pań z oko-
licznych sołectw, a przede wszystkim: 
z Pełczysk, Chodowa, Woli Niedźwie-
dziej i Woli Dąbrowej. Pomysłodaw-
czynią całego wydarzenia była Radna 
Gminy Wartkowice – pani Zofia Piele-
siak, której w zrealizowaniu tej inicja-

tywy pomogli panowie: Radny Powiatu 
Poddębickiego Bogdan Sroczyński oraz 
Radny Gminy Edward Brząkała. Była 
kapela, śpiewy i słodki poczęstunek. 
Wspólnie udało się wszystko przygoto-
wać i stworzyć miłą atmosferę. Wśród 
przybyłych na tę uroczystość gości byli: 
Starosta Powiatu Poddębickiego – Ry-
szard Rytter, Wójt Gminy – Piotr Ku-
ropatwa oraz lokalny przedsiębiorca 
pan Stanisław Katusza. Spotkanie pro-
wadził pan Bogdan Sroczyński, który 
z wielkim zadowoleniem zapowiadał 
występy artystyczne przygotowane 
specjalnie na tę okazję. Oprawę mu-
zyczną spotkania zapewniła Kapela 
Ludowa „Ozorkowiacy”. 

Organizowanie takich wydarzeń 
stanowi dużą szansę do pokazania i za-
prezentowania się młodych talentów, 
a jak się okazuje na terenie gminy ma-
my ich coraz więcej. Podczas tej uro-

W maju obchodzimy jedno z waż-
niejszych świąt w roku, które szcze-
gólnie celebrują dzieci – Dzień Matki. 
Wspólnie ze swoimi uczniami, wycho-
wawcy kl. 0 – III Szkoły Filialnej w Peł-
czyskach i klasy I Szkoły Podstawowej 
w Wartkowicach – Dorota Trzeszczak 
i Beata Szymczak, postanowiły uczcić 
ten dzień w sposób wyjątkowy.

Przygotowany przez nauczycielki 
program uroczystości został w pełni 
zaakceptowany przez dzieci. Uroczy-
stość odbyła się w szkolnym ogro-
dzie Szkoły Filialnej w Pełczyskach.  
W spotkaniu udział wzięła pani dy-
rektor Romualda Sobczak oraz Rad-
na Gminy Wartkowice pani Zofia 
Pielesiak.

Trud przygotowań nie poszedł 
na marne. Wszystko udało się zna-
komicie. Występ małych artystów, 

Aktywne sołectwo 
Pełczyska

czystości poznaliśmy grupę wokalno 
– taneczną „MANDA”. Zespół tworzą 
uczennice Zespołu Szkół w Wartko-
wicach. Tego dnia wystąpiły: Domi-
nika Sroczyńska, Marzena Kantyka, 
Ewelina Pysera i Joanna Rajska. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż dziewczyny 
same układają sobie choreografię do 
układów tanecznych i ćwiczą tylko we 
własnym zakresie. Oprócz tańca za-
prezentowały się również wokalnie. 
Ponadto swój talent wokalny zapre-
zentowała mieszkanka Pełczysk Oli-
wia Gralak. Występy młodych artystów 
wzbudziły duże uznanie i bardzo się 
wszystkim podobały. 

Jedna z uczestniczek spotkania, za-
pytana jak się jej podoba taki sposób 
spędzenia wolnego czasu odpowie-
działa: Fajnie jest usiąść wśród sąsia-
dek i znajomych porozmawiać, trochę 
potańczyć, przez chwilę odpocząć od 

codzienności. I młodzież ma się gdzie 
zaprezentować. Cieszę się, że w naszym 
środowisku są osoby, które bezintere-
sownie coś dla nas robią”.

Natomiast inicjatorka spotkania 
– Radna Zofia Pielesiak tak podsumo-
wała imprezę: „Cieszę się, że mieszkanki 
okolicznych sołectw tak licznie przybyły 
na tę uroczystość. Świadczy to o potrze-
bie organizowania takich spotkań. Bar-
dzo miło było świętować ten dzień w tak 
ciepłej, wesołej atmosferze, a przede 
wszystkim w tak fantastycznym gronie 
osób. Wystarczyło ciasto, herbatka no 
i oczywiście kapela, która zagrała do 
śpiewu i tańca, aby wspólnie się bawić 
i spędzić wolny czas. Lubię uczestni-
czyć w takich spotkaniach, rozmawiać 
z ludźmi. Moje przewodnictwo w komisji 
spraw społecznych dodatkowo motywu-
je mnie do działania. Chciałabym orga-
nizować więcej spotkań, bo przyjazna 
atmosfera łączy ludzi, zauważają prob-
lemy sąsiadów, zaczynają pracować dla 
dobra otoczenia i na korzyść wszystkich 
mieszkańców. Za świetlicę środowisko-
wą w budynku OSP w Pełczyskach, na-
leżą się druhom – strażakom podzięko-
wania. To dzięki ich zaangażowaniu, 
ich pracy społecznej i chęci stworze-
nia czegoś nowego, co mogłoby służyć 
mieszkańcom, powstało to miejsce. Mam 
nadzieję, że niedługo uda nam się znów 
coś wspólnie zorganizować. 

W roku 2011 r. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Pełczyskach złożyła ponow-
nie wniosek na II etap „Remontu świet-
licy wiejskiej w Pełczyskach” – opiewa-
jący na kwotę 15.930,00 zł. Co oznacza, 
że nastąpi dalszy ciąg remontów. Tym 
razem planowany jest gruntowny re-
mont zaplecza kuchennego świetlicy. 
Dzięki temu warunki do organizacji 
imprez będą jeszcze lepsze. 

Joanna Jercha

Dzień Matki w Pełczyskach

wyśpiewane z serca piosenki wywo-
łały u Mam prawdziwe wzruszenie. 
Cała uroczystość z okazji Dnia Matki 
to wyraz głębokiej miłości i podzięko-
wania za to, że są, że kochają na dobre 
i na złe. W pamięci Mam zapewne na 
długo pozostaną wspomnienia tań-
ców: kankana, walca, lambady i zor-
by oraz smaki pysznych sałatek, ciast 
i kiełbasek z grilla. W czasie tych chwil 
spędzonych w szkolnym ogrodzie Ma-
my oderwały się od szarości dnia co-
dziennego. Kilka osób głośno wyraziło 
uznanie za przygotowanie tak ciepłe-
go integracyjnego spotkania. Rodzi-
ce z Wartkowic, którzy byli w naszej 
szkole po raz pierwszy, byli zachwy-
ceni wyglądem sal, przestrzenią i pa-
nującą tu, domową atmosferą.

Beata Szymczak

W ramach projektu zostały zorganizowane następujące kursy: doradztwo zawodowe, operator wózka jezdnio-
wego, magazynier z obsługą komputera. Zajęcia teoretyczne i praktyczne zostały przeprowadzone w miejscowości 
Śniatowa. Na świetlicy odbyły się wykłady z doradztwa zawodowego indywidualne i grupowe, podczas których 
uczestnicy przygotowali dokumenty aplikacyjne oraz uczyli się zagadnień związanych z bezpośrednim kontaktem 
z pracodawcą. Kolejne etapy to kursy: Operator wózka jezdniowego oraz Magazynier z obsługą komputera.

Uczestnicy projektu mieli do dyspozycji laptopy i programy komputerowe umożliwiające im zapoznanie się 
z podstawami oraz nowymi zasadami na stanowisku: magazynier. Projekt zakończono 29 kwietnia br. rozdaniem 
zaświadczeń oraz dyplomów.

Za udostępnienie świetlicy, zebranie uczestników projektu oraz za miłą atmosferę, która panowała przez wszystkie 
dni serdecznie dziękujemy władzom Gminy Parzęczew, przedstawicielom Urzędu Pracy w Parzęczewie oraz wszyst-
kim serdecznym i pomocnym osobom, w szczególności tym z miejscowości Śniatowa.

Koordynator projektu
Monika Stawińska

Liga Obrony Kraju – Stowarzyszenie z siedzibą w Łodzi
zrealizowała projekt:

Zawód magazyniera szansą na lepsze jutro  
mieszkanek i mieszkańców Gminy Parzęczew
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artykuły, czytam, że 1 gram dioksan 
zabija milion świnek morskich. Zresz-
tą nie trzeba być chemikiem, aby wie-
dzieć, że to szkodliwe działanie oprócz 
zanieczyszczenia atmosfery, zatruwa 
również wodę i glebę. Dziwimy się, 
dlaczego wzrasta liczba dzieci chorych 
na astmę oskrzelową, alergiczne zapa-
lenie skóry czy alergie pokarmowe? 

Przerażają nas statystyki zachorowań 
na różnego rodzaju nowotwory! I co? 
I nadal bezmyślnie wrzucamy do pie-
ca plastikowe butelki, gumę czy stare 
zabawki. Nie widzimy związku mię-
dzy tymi dwoma problemami czy nie 
chcemy widzieć?

O ile wrzucanie niebezpiecznych 
odpadów do pieca możemy tłumaczyć 
biedą, wysokimi cenami węgla czy 
drewna, to czym wytłumaczyć spa-
lanie opon w czerwcu, na łonie na-
tury? Chyba nie chęcią ogrzania się! 
Nie używajmy też w tym przypadku 
terminu „tradycja”, bo bardzo on tu 
nie na miejscu. Tradycja to przecież 

obyczaje i poglądy przechodzące z po-
kolenia na pokolenie. Myślę, że tylko 
te tradycje mają wartość, które odno-
szą się do wielu minionych pokoleń, 
te które kultywowali nasi przodkowie 
nawet kilka wieków temu. A opony? 
Ile pokoleń wstecz znało ten cudowny 
wynalazek? Przecież jeszcze w II poło-
wie XX wieku w naszym regionie po-
wszechnie używano wozów na drew-
nianych kołach, teraz zresztą chętnie 
eksponowanych w ogrodach. Nie są-
dzę, aby nasi przodkowie te, z wielkim 
trudem wykonane przez kołodziejów, 
poprzedniczki dzisiejszych kół z gu-
mowymi oponami palili na stosach 
z okazji Nocy Świętojańskiej! Skąd 
wziął się więc nieszczęsny zwyczaj 
palenia opon? Zastanawiam się nad 
tym, odkąd kilka lat temu zobaczy-
łam po raz pierwszy kłęby czarnego 
dymu i poczułam cuchnący odór palo-
nych w czerwcu opon. Czy jest to hołd 
i podziękowanie dla matki natury za 
wszystko, co nam daje? Uwieńczenie, 
finał tego, że zabijamy ją skutecznie 
dzień po dniu? A przecież są piękne 
słowiańskie tradycje, które mogą być 
nie tylko hołdem dla otaczającej nas 
natury, ale i świetną zabawą dla nas. 
Myślę oczywiście o dawnej Nocy Ku-
pały, o paleniu ognisk (z drewna!!!), 
śpiewie, tańcu, pleceniu wianków 
i rzucaniu ich na wodę.

Zamieńmy skopiowane z Zachodu Walentynki na Noc Świętojańską, zamieńmy zatłoczone  
14 lutego restauracje i kina na czerwcową zabawę przy ognisku! No i oczywiście zaniechajmy  
tej wynaturzonej tradycji, jaką jest palenie opon.

Matka natura nie zawodzi, wpraw-
dzie czasem susza, czasem za dużo 
deszczu, ale i tak uparcie co roku się 
odradza: nowe liście, nowe kwiaty, 
nowe kłosy… Czerwiec. Przyroda 
w pełnym rozkwicie. Strzelają ku gó-
rze i wybuchają różnokolorowe pąki 
różaneczników, azalii, peonii czy róż. 
Czerwone maki i polne zioła możemy 
oglądać w niezwykłej oprawie różnych 
odcieni koloru zielonego. Natura wy-
reżyserowała właśnie najefektowniej-
szy spektakl w roku i zdaje się mówić: 
„Cieszcie się razem ze mną, świętuj-
cie!” Ależ owszem. Świętujemy. Jak to 
było rok temu? Moje myśli wędrują ku 
czerwcowi 2010: siedzę przy biurku… 
otwarte okna.. śpiew ptaków…, nagle 
czuję gryzący swąd… Moja wyobraźnia 
podsuwa mi obrazy: może to mój las 
(pozostał we mnie niepokój, odkąd kil-
ka lat temu czyjaś bezmyślność w cią-
gu 10 min. zniszczyła wieloletnią pracę 
natury i mojej rodziny), może czyjaś 
obora, dom, stodoła… Wybiegam na 
zewnątrz, na horyzoncie widzę czarne, 
wzbijające się ku niebu kłęby dymu… 
Od południa. Ulga. To nie mój las. Ale 
ulga niezupełna… bo przecież może 
płonie czyjś życiowy dorobek! „Nic 
się złego nie dzieje”– stwierdza prze-
chodzący właśnie sąsiad. To chłopcy 
palą opony, taka tradycja Nocy Święto-
jańskiej”. No tak, wiadomo. Dla Polaka 
tradycja to święta rzecz. Nieważne, że 
właśnie wraz z cuchnącym, gryzącym 
dymem palonych opon do powietrza 
przenikają szkodliwe i rakotwórcze 
substancje, bo przecież spalanie od-
padów poza instalacjami do tego celu 
przystosowanymi uwalnia do powie-
trza metale ciężkie, dioksyny, furany 
czy wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne. Które z tych interesu-
jąco brzmiących substancji serwują 
nam (i naszym dzieciom!) świętujący 
Wigilię św. Jana? Nie bardzo znam się 
na chemii, więc czytam internetowe 

Noc Kupały – poprzedniczkę No-
cy Świętojańskiej obchodzono nie-
gdyś w najkrótszą noc w roku czy-
li 21 czerwca (Kupała był bóstwem 
Słowian związanym z dojrzewaniem 
płodów rolnych). Było to święto nie 
tylko urodzaju i płodności, ale i odpo-
wiedzialnych za nie słońca i księżyca. 
To jednak nie wszystko. Dla naszych 

przodków Noc Kupały była tym sa-
mym, czym dla nas Walentynki. Nieco 
inna była tylko sceneria, młodzi nie 
spędzali tego dnia w kinach i w cen-
trach handlowych, lecz w lesie – tań-
cząc i śpiewając przy blasku ognisk. 
Dziewczęta, ubrane zwykle na bia-
ło, plotły wianki z magicznych ziół 
(bylicy, majeranku, cząbru, bazylii 
i marzanny) i umieszczając na nich 
świecę, puszczały na wodę, z której 
wyławiali je kawalerowie, oczywiście 
każdy starał się znaleźć ten wykonany 
przez ukochaną. Temu wszystkiemu 
towarzyszyła ogromna radość z naj-
krótszej nocy w roku. Warto wiedzieć, 
że Noc Kupały była jedyną okazją, aby 
dziewczyna mogła sama wybrać sobie 
męża, bo na ogół kojarzenie małżon-
ków odbywało się przy udziale głowy 
rodu i oficjalnych swatów. Jak mówiła 
w swojej audycji Hanna Szymander-
ska: „Tej jednej nocy w roku panny 
i kawalerowie mogli bezkarnie, bez 
narażania się na krytykę i szyderstwa 
starszych, spędzać z sobą czas, a na-
wet znikać w leśnych gęstwinach.” 

Noc Kupały nie jest jedynym okre-
śleniem czerwcowego święta. Inna 
nazwa to Sobótka, o której pisał nasz 
XVI– wieczny poeta Jan Kochanowski. 
Ponoć to określenie pochodzi od imie-
nia bogini Soboty, uważanej za nie-
biańską lekarkę i boginię ziół uzdra-

wiających. Inni twierdzą, że nazwa ta 
została stworzona przez Kościół, mia-
ła wydźwięk pejoratywny i znaczyła 
tyle co: mały sabat. Chrześcijaństwo 
bardzo długo zwalczało stare, pogań-
skie tradycje, również i Noc Kupały. 
W końcu jednak chyba poddano się 
i połączono Noc Kopały z dniem św. 
Jana. W rezultacie świętowano nie 
21 lecz 23 czerwca; obrzędy i zaba-
wy pozostały, nabrały jednak chrześ-
cijańskiego znaczenia. W rezultacie 
nasi przodkowie przez całe stulecia 
co roku obchodzili Noc Świętojańską, 
rozpalali ogniska i skakali przez nie, 
śpiewali i tańczyli. Wierzyli, że ogień 
świętojański ma magiczną moc, po-
nieważ nie może zbliżyć się do niego 
czarownica, (natychmiast bowiem zo-
stałaby zdemaskowana), a nieuczciwi 
ludzie nie zdołaliby przez niego prze-
skoczyć, bo zostaliby spaleni.

Każdemu miłośnikowi baśni i le-
gend z Nocą Świętojańską nieodłącz-
nie kojarzyć się będzie kwiat paproci, 
którego szukanie stanowiło kolejną 
atrakcję opisywanego święta. Wie-
rzono, że roślina ta zakwita głęboko 
w leśnej gęstwinie tylko w wigilię św. 
Jana. Ten, kto go znajdzie, zyska bo-
gactwo, szczęście i miłość. Może war-
to byłoby poszukać kwiatu paproci 
dziś? Wielu odpowie z oburzeniem, 
że taki kwiat nie istnieje i szukanie 
go jest bez sensu. A co w takim razie 
ma sens? Głęboki sens ma nie fakt 
znalezienia kwiatu paproci, lecz samo 
myślenie o jego znalezieniu, wspól-
ny spacer po lesie, wspólna zabawa, 
wspólne marzenia i plany. Jeżeli głę-
boko wierzymy, że coś przyniesie 
nam szczęście, to w końcu to szczęś-
cie zdobędziemy. Myślę, że dobrze by 
było pamiętać o tym dziś – w epoce 
Internetu i braku czasu na spotka-
nia. Zamieńmy skopiowane z Zacho-
du Walentynki na Noc Świętojańską, 
zamieńmy zatłoczone 14 lutego re-
stauracje i kina na czerwcową zaba-
wę przy ognisku! No i oczywiście za-
niechajmy tej wynaturzonej tradycji, 
jaką jest palenie opon.

Byłabym jednak niesprawiedliwa, 
gdybym dostrzegała tylko negatywne 
aspekty dzisiejszych obchodów wi-
gilii św. Jana. Jest wszakże mnóstwo 
ludzi, dla których ekologia, tradycja, 
kultura to naprawdę ważne terminy. 
W ostatnim czasie można zauważyć 
duże zainteresowanie starym sło-
wiańskim świętem, czego wyrazem 
są organizowane w tym czasie uro-
czystości. Chyba najbardziej znaną 
jest krakowska impreza kulturalno 
– plenerowa na Bulwarach Wiśla-
nych zwana Wiankami. Jest to ważne 
wydarzenie kulturalne obejmujące 
liczne występy muzyczne, magiczne 
widowiska oraz niesamowite pokazy 
sztucznych ogni. Tym podobnych im-
prez jest organizowanych coraz wię-
cej. Również i my – mieszkańcy Gminy 
Łęczyca możemy pochwalić się tym, 
że ważne są dla nas tradycje naszych 
dziadów. Mamy własną imprezę, którą 
jest „Świętojańskie granie” we wsi Lu-
bień. W tym roku podczas festynu wy-
stąpią uczniowie Gimnazjum im. Cze-
sława Miłosza w Topoli Królewskiej. 
Młodzież dwóch klas: IIB (innowacja 
„Przyjaciele muz”) i ID (koło teatral-
ne) żywo zainteresowała się tematem 
Nocy Kupały i postanowiła wystawić 
spektakl, który ma jednocześnie roz-
bawić i nauczyć publiczność właściwej 
odpowiedzi na pytanie: „Opony czy 
wianki?” W imieniu moich uczniów 
serdecznie wszystkich zapraszam 26 
czerwca do Lubienia.

Renata Kubiak

Opony czy wianki?

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu
Wójt i Rada Gminy w Łęczycy

serdecznie zapraszają 
26 czerwca 2011 r. na

„Świętojańskie granie”
16.00  – rozpoczęcie uroczystości, wystąpienie Wójta
16.30  – występ zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckigo”
17.00  – występ młodzieży z Gimnazjum w Topoli Królewskiej
17.30  –  występ dziecięcego zespołu ludowego z Lubienia
18.00  – występ kapeli ludowej „Parzęczewiacy”
18.30  – koncert orkiestry dętej OSP Dalików
19.00  – program kabaretowy „Klimakterium” w wykonaniu zespołu   

   śpiewaczego z Parzęczewa
19.30  – koncert orkiestry dętej OSP Błonie
20.00  – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Bałdrzychów”
20.30  – obrzęd sobótkowy w wykonaniu zespołu  

   obrzędowego „Rożanie”  (woj. wielkopolskie)
21.30 – 01.00  – dyskoteka 

Noc Świętojańska w Dzierżąznej - czerwiec 2010
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Półkolonie letnie  
w Parzęczewie

Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie serdecznie 
zaprasza dzieci z terenu Gminy Parzęczew na półkolonie  
w dniach 4 – 9 lipca 2011r.

W programie m.in:
– wyjazd do kina
– wyjazd do łódzkiego ZOO
– zajęcia wokalne, konkurs karaoke
– zajęcia tanecznoruchowe
– wyjazd na baseny termalne do Uniejowa
– warsztaty ceramiczne
– gry, zabawy, konkursy z nagrodami 

Koszt: 50zł.

Codziennie zapewniamy gorący posiłek.
Informacje i zapisy:

Forum Inicjatyw Twórczych, 
Parzęczew

ul. Ozorkowska 3
lub pod nr. tel. 422997923 

Liczba miejsc ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z okazji 100lecia swego istnienia 
firma NIVEA Polska postanowiła wy-
budować 100 placów zabaw na terenie 
całej Polski. Aby w danej gminie powstał 
sponsorowany przez NIVEA plac za-
baw należy wziąć udział w konkursie, 
zgłosić miejsce, gdzie miałby powstać 
plac zabaw i zachęcić mieszkańców do 
głosowania na daną lokalizację. 

Gmina Parzęczew postanowiła 
włączyć się do projektu. Wytypowane 
lokalizacje budowy placu zabaw zgło-
szone przez naszą gminę obejmują 
teren przy OSP w Orłej oraz teren 
przy blokach mieszkalnych – ul. 
Ozorkowska w Parzęczewie.

Konkurs jest podzielony na 4 eta-
py, w każdym etapie wygrywa 25 lo-
kalizacji, które zdobędą największą 
liczbę głosów. Głosowanie trwa od 6 
czerwca do 31 października:

100 placów zabaw 
na 100-lecie NIVEI

I etap  
 od dnia 6 czerwca  

do 31 lipca 2011 roku 
– ogłoszenie wyników 
1.08.2011 roku

II etap  
 od dnia 1 do 31 sierpnia 

2011 roku – ogłoszenie  
wyników 1.09.2011 roku

III etap  
 od dnia 1 do 30 września 

2011 roku  – ogłoszenie  
wyników 1.10.2011 roku

IV etap 
 od dnia 1 do 31 październi-

ka 2011 roku  – ogłoszenie 
wyników 2.11.2011 roku

To, czy dana lokalizacja wygra, 
uzależnione jest od liczby oddanych 
na nią głosów. W głosowaniu może 
brać udział każdy, kto zarejestru-
je się na stronie www.NIVEA.pl. Po 
zalogowaniu użytkownicy uzysku-
ją możliwość oddania głosu na jed-
ną, wybraną przez siebie lokalizację. 
Głosować można codziennie na jedną 
lokalizację. 

Każdy oddany głos zwiększa 
szansę na budowę kolejnego placu 
zabaw w naszej Gminie. Serdecznie 
zapraszamy do głosowania! 

Marta Gmerek

Gmina Parzęczew przystąpiła do projektu 
firmy NIVEA, zakładającego wybudowanie  
100 placów zabaw na terenie całej Polski. 
O wyborze lokalizacji na terenie gminy 
Parzęczew zdecydują wyniki głosowania. 

Dni Parzęczewa 2011
1617 lipca

sobota:  Przegląd młodzieżowych zespołów rockowych 
 Dyskoteka
niedziela: Występy orkiestr dętych
 Prezentacja lokalnych zespołów ludowych
 Występy zespołów z Francji, Turcji i Mołdawii w ramach  
 XXIX Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych 
 Występy zespołów działających przy Forum Inicjatyw Twórczych:
 – REVERS
 – Dziura PoWidłach
 Koncert zespołu SAMOKHIN BAND 
 Zabawa taneczna przy zespole FLIPER
Ponadto: konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych,
 wystawy rękodzieła artystycznego
 ogródki piwne i gastronomiczne
 wesołe miasteczko

Na potrzeby pracy dyplomowej 
przeprowadziłam badanie ankieto-
we, sprawdzające skuteczność dzia-
łań promocyjnych, jakie podejmuje 
Urząd Gminy oraz Forum Inicjatyw 
Twórczych w kontekście wydarzeń 
kulturalnopromocyjnych organizo-
wanych przez te instytucje.

Zapytałam ponad 200 mieszkań-
ców gminy z 5 miejscowości (Choci-
szewa, Kowalewic, Leźnicy Wielkiej, 
Parzęczewa oraz Orłej) o to czy znają, 
czy uczestniczą i co sądzą o wybra-
nych imprezach odbywających się na 
terenie gminy. Wśród wydarzeń, któ-
rych dotyczyła ankieta znalazły się 
4 imprezy cykliczne, odbywające się 
w gminie od wielu lat: Dożynki Gmin-
ne, Dni Parzęczewa, Konkurs poety-
cki „Czarno na białym” oraz Obchody 
Rocznicy Bitwy w Orłej. Sprawdziłam 
także znajomość 3 wydarzeń, które 
miały charakter jednorazowy. Były 
to: Festyn zorganizowany w ramach 
projektu „Festyn integracyjny: Muzyka 
łączy pokolenia”, Spektakl muzyczny 
„Bar Pod Zdechłym Psem” oraz Piknik 
Rodzinny w Chociszewie.

Większość imprez cyklicznych 
organizowanych na ternie gminy jest 
doskonale znana mieszkańcom (Do-
żynki – 93%, Dni Parzęczewa – 95%, 
Rocznica Bitwy w Orłej – 68%). Jedyny 
wyjątek to Konkurs poetycki „Czarno 
na Białym”, który zna niespełna 30% 
uczestników badania. Biorąc jednak 
pod uwagę charakter wydarzenia, wy-
nik i tak jest nie najgorszy. W odniesie-
niu do grup wiekowych, osoby młodsze 
doskonale wiedzą o dwóch głównych 
festynach (jednak zdecydowanie wolą 
uczestniczyć w Dniach Parzęczewa). 
„Czarno na Białym” najlepiej znają re-
spondenci w wieku 20 25 lat, a Rocz-
nicę Bitwy – najstarsi badani. Z punktu 
widzenia mieszkańców poszczegól-
nych miejscowości, najlepiej impre-
zy rozpoznają i najchętniej w nich 
uczestniczą osoby ze wsi, na terenie 
których są one organizowane (Parzę-
czew – festyny i konkurs poetycki, Orła 

– Rocznica Bitwy). Ogólna frekwen-
cja na imprezach cyklicznych wynosi 
prawie 90% w przypadku Dożynek 
i Dni Parzęczewa. Z kolei w Obchodach 
Rocznicy Bitwy nad Bzurą i w „Czarno 
na Białym” uczestniczy około połowy 
osób, znających wydarzenie. 

W kontekście wpływu na pro-
mocję oraz kontynuacji organizowa-
nia imprez cyklicznych, respondenci 
w znacznej większości są przekonani 
o ich pozytywnym wpływie i potrzebie 
tego typu wydarzeń na terenie gminy. 
Uczestnicy badania w wieku emerytal-
nym w sposób szczególny podkreślają 
znaczący wpływ na promocję dwóch 
mniej znanych wydarzeń cyklicznych 
(konkursu poetyckiego i obchodów 
Rocznicy Bitwy). Spośród miejscowo-
ści, bardzo „pro” do tego typu działań 
promocyjnych nastawieni są miesz-
kańcy Orłej. Z kolei zaskakuje negatyw-
ny stosunek mieszkańców Kowalewic 
do Obchodów Rocznicy Bitwy w Or-
łej, biorąc pod uwagę, że sami tłumnie 
w nich uczestniczą. 

Wydarzenia jednorazowe to im-
prezy znane na poziomie od 23% 
do 55% wśród respondentów. Tyl-
ko w przypadku pikniku rodzinnego 
w Chociszewie informacja dotarła do 
więcej niż połowy badanych. Z uwagi 
na jednorazowy charakter tych wy-
darzeń, nie jest to jednak zły wynik. 
Ponownie, jak w przypadku imprez 
cyklicznych, wydarzenia najlepiej znali 
ankietowani z miejscowości, w których 
imprezy się odbyły (Parzęczew – festyn 
„Muzyka łączy pokolenia” i „Bar pod 
zdechłym psem”, Chociszew – piknik 
rodzinny). W wydarzeniach uczestni-
czyła średnio połowa osób, do których 
dotarła informacja, co można uznać za 
sukces, biorąc pod uwagę ich jedno-
razowy charakter. Badani stwierdzili 
również wysoki wpływ imprez jedno-
razowych na promocję gminy, w tym 
przede wszystkim spektaklu muzycz-
nego „Bar pod zdechłym psem”. 

W oparciu o tak prezentujące się 
wyniki badań, można stwierdzić, że 

Promocja 
Gminy Parzęczew 

– wyniki badań

wysoki poziom znajomości organi-
zowanych wydarzeń świadczy o sku-
teczności wykorzystywanych dróg 
informowania mieszkańców o tych 
wydarzeniach (plakaty, strona inter-
netowa Urzędy Gminy, czy też gazeta 
„Do Rzeczy”). Poziom uczestnictwa 
w większości wydarzeń na poziomie 
od 50% do 65%, a w przypadku fe-
stynów cyklicznych – na poziomie 
prawie 90% osób, do których dotar-
ła informacja o imprezach, świadczy 
o tym, iż mieszkańcy chętnie korzysta-
ją z oferty kulturalnej przygotowanej 
przez FIT i UG. Ponadto, respondenci 
w ogromnej większości opowiadają 
się za kontynuacją wydarzeń cyklicz-
nych. Minimum 78% respondentów 
znających każde z wydarzeń, uważa, 
że mają one duży wpływ na promo-
cję gminy. Prawie 4/5 badanych nie 
potrzebuje zmian w ofercie imprez 
kulturalnych organizowanych przez 
FIT oraz UG i nie proponuje nowych, 
innych działań promocyjnych. 

Podsumowując wyniki badania, 
działania promocyjne podejmowane 
przez Urząd Gminy Parzęczew oraz 
Forum Inicjatyw Twórczych w zakresie 
promocji wewnętrznej, można okre-
ślić jako skuteczne. Promocja może 
mieć różny charakter. Może dotyczyć 
sfery społecznej, czyli zachęcania do 
aktywizacji obywatelskiej, do zdoby-
wania wiedzy i podnoszenia kwalifi-
kacji. Może odnosić się do spraw go-
spodarczych i zakładać pobudzanie 
do przedsiębiorczości mieszkańców 
gminy oraz oddziaływanie na inwe-
storów zewnętrznych celem pozyska-
nia kapitału, technologii, powstania 
nowych miejsc pracy. Jest też trzeci 
model promocji, do którego odnosi się 
powyższy artykuł – promocja kulturo-
wa – która służy wzmacnianiu więzi, 
świadomości społecznej oraz tożsamo-
ści lokalnej. I choć w pierwszej chwili 
może wydawać się ona mniej istotna 
niż np. promocja gospodarcza, ponie-
waż w krótkim czasie nie przynosi 
wymiernych efektów, to edukowanie 
mieszkańców nt. historii gminy oraz 
popularyzowanie lokalnych tradycji 
poprzez działania promocyjne pozwala 
kształtować poczucie więzi z miejscem 
zamieszkania oraz przynależności do 
lokalnej wspólnoty. Co z czasem pro-
wadzi także do pobudzenia działań 
mieszkańców na rzecz rozwoju gminy 
i czyni z nich jej ambasadorów.

Dorota Wasiak
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Liga finiszuje…
Rozgrywki V i VI ligi zbliżają się pomału do końca, warto zatem przypomnieć 
naszym kibicom wyniki jakie osiągnęły nasze zespoły.

V liga

Orzeł Parzęczew – Kolejarz Łódź 3:2 bramki: Grzegorz Itczak, Kamil Łuczak 2,
Stal Głowno – Orzeł Parzęczew 0:2, bramki: Daniel Rai, Kamil Łuczak,
Orzeł Parzęczew – Górnik Łęczyca 0:3, 
MKS Kutno – Orzeł Parzęczew 2:2, bramki: Patryk Pisera, Grzegorz Itczak,
Orzeł Parzęczew – KKS Koluszki 1:1, bramka: Artur Garbacz,
Krośniewianka Krośniewice – Orzeł Parzęczew 0:2 bramki: Daniel Rai, 
Kamil Łuczak,
Orzeł Parzęczew – Polonia Andrzejów 7:0, bramki, Kamil Łuczak 3, 
Grzegorz Itczak 1, Adrian Kujawa 1, Artur Garbacz 1, Marcin Bistyga 1,
Victoria Rąbień – Orzeł Parzęczew 0:2 bramki: Artur Garbacz, Damian Bąk
Orzeł Parzęczew – PTC 0:2
LKS Różyca – Orzeł Parzęczew 2:0
Orzeł Parzęczew – Pogoń Rogów 3:2 bramki: Kamil Łuczak 2, Artur Garbacz 1,

Tabela na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek.

VI liga

Orzeł II Parzęczew – Ner Poddębice 01,
Cedrowice – Orzeł II Parzęczew 2:0,
Orzeł II Parzęczew – Sparta Leśmierz 4:0, bramki: Sławomir Michalak, 
Adrian Kujawa, Damian Bąk, Patryk Pisera,
Dąbrowianka – Orzeł II Parzęczew 0:3, bramki: Łukasz Olczyk, Dawid 
Łuczak, Marcin Maśliński,
Orzeł II Parzęczew – LKS Świnice Warckie 7:2, bramki: Łukasz Olczyk 3, 
Damian Bąk 2, Marcin Biśtyga1, Damian Ciesielski 1,
Magnat Sierpów – Orzeł II Parzęczew 7:0,
Orzeł II Parzęczew – Zryw Śliwniki 8:2, bramki: Damian Bąk 4, Sławomir 
Michalak 3, Michał Dębski 1, 
Victoria Grabów – Orzeł II Parzęczew 2:1, bramka: Marcin Biśtyga

Tabela VI ligi na kolejkę przed końcem.

Bardzo miła impreza odbyła się 
29 maja w Błoniu – otwarto Centrum 
Sportowe na terenie szkoły podstawo-
wej. W skład obiektu wchodzi boisko 
sportowe z nawierzchnią poliureta-
nową, skocznią w dal i dwutorową 
bieżnią. Wokół urządzono trawnik. 
Powstał obiekt sportowy, który jest 
ogólnodostępny. W czasie godzin lek-
cyjnych będą z niego korzystać ucz-
niowie szkoły, a od środy do niedzieli 
w okresie wiosenno– letnio– jesien-
nym, od godziny 12ej do 20ej, miesz-
kańcy z okolicznych wsi. 

Budowę Centrum rozpoczęto 
w 2010 roku, koszt tej inwestycji to ok. 
500 tys. zł., w tym 150 tys. zł. stanowi 
dofinansowanie otrzymane za pośred-
nictwem Fundacji Rozwoju Gmin PRYM 
w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
Oczywiście nie byłoby doinwestowa-
nia gdyby nie było zabezpieczonych na 
ten cel funduszy w gminnym budże-
cie. Władze gminne wyszły naprzeciw 
oczekiwaniom miejscowej społeczno-
ści, która obecnie może szczycić się 
pięknym obiektem, na którym dzieci, 
młodzież i inni będą mogli przyjemnie 
spędzać czas z pożytkiem dla rozwoju 
fizycznego i zdrowia.

W otwarciu Centrum Sportowe-
go uczestniczyło wiele osób, oprócz 
mieszkańców Błonia i uczniów szkoły 
przybyli ich rodzice, mieszkańcy są-
siednich wsi, a wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. radni gminy, 
sołtysi, ksiądz proboszcz z parafii 
w Błoniu, wójt z Grabowa, pani sekre-
tarz z gminy Zgierz, wiceprezes Ban-
ku Spółdzielczego z Łęczycy. Bardzo 
ciekawa była część artystyczna – gra-
ła orkiestra strażacka OSP w Prusz-
kach, uczniowie ze szkoły w Błoniu 
pięknie śpiewali, tańczyli i recytowali. 
Konferansjerem była Pani Agnieszka 
Szczech.

Otwarcie Centrum połączono z co-
roczną imprezą, organizowaną przez 
szkołę, pod nazwą „Piknik rodzinny”. 
Każdy uczestnik, od babci po wnuczka, 

Centrum Sportowe 
w Błoniu 

znalazł coś interesującego dla siebie; 
można było zbadać poziom cukru we 
krwi, wznieść się w górę na podnoś-
niku wozu strażackiego, zbadać ciś-
nienie tętnicze, przymierzyć policyjną 
kamizelkę kuloodporną, poskakać na 
batucie albo bezpiecznie postrzelać. 
Przeprowadzono również loterię fan-
tową, z której dochód przeznaczony 
był na potrzeby szkoły. Wszyscy do-
skonale się bawili, zwłaszcza że po-
goda dopisała. 

Centrum Sportu w Błoniu jest już 
drugim tego typu miejscem na terenie 
gminy Łęczyca. Od 2008 roku działa 
Wiejskie Centrum Kultury i Sportu 
w Wilczkowicach, z którego korzysta 
wiele osób. Jak widać, mieszkańcy są 
zainteresowani aktywnym spędza-
niem czasu i robią to, jeśli tylko jest 
taka możliwość.

Zofia Dziwisz

                              Nazwa Mecze Punkty Bramki

1 Włókniarz Pabianice 31 82 8320

2 Górnik Łęczyca 31 66 7836

3 MKS II Kutno 31 52 6048

4 Stal Głowno 31 51 6541

5 Orzeł Parzęczew 31 49 5744

6 LKS Rózyca 31 49 4440

7 Polonia Andrzejów (Łódź) 31 45 5651

8 LKS Gałkówek 31 43 4743

9 KKS Koluszki 31 41 3031

10 Pogoń Rogów 31 40 3949

11 Victoria Rąbień 31 40 4953

12 AZS WSEZ/Kolejarz Łódź 31 38 4252

13 GKS Bedlno 31 37 5673

14 Start Brzeziny 31 36 4067

15 Sokół II Aleksandrów Łódzki 31 35 2743

16 PTC Pabianice 31 34 3843

17 Krośniewianka Krośniewice 31 25 2956

18 MKS 2000 Tuszyn 31 20 3177

                              Nazwa Mecze Punkty Bramki

1 MGLKS Uniejów/Ostrowsko 21 60 10720

2 Ner Poddębice 21 47 6925

3 Sparta Leśmierz 21 43 4727

4 Magnat Sierpów 21 37 5954

5 Orzeł II Parzęczew 21 33 5548

6 LKS Świnice Warckie 21 33 5249

7 Victoria Grabów 21 26 4742

8 LKS Cedrowice 21 23 4649

9 Bzura Młogoszyn 21 21 3860

10 Dąbrowianka Dąbrowice 21 18 3360

11 Zryw Śliwniki 21 16 2997

12 Ostrowia Ostrowy 21 12 2778

opracował Sławomir Michalak



Do Rzeczy
czerwiec 2011www.fundacjaprym.com 13

W sobotę, 14 maja na terenie Szko-
ły Podstawowej w Chociszewie odby-
ła się impreza sportoworekreacyjna 
w ramach ogólnopolskiej akcji Polska 
Biega, która cieszyła się dużym zain-
teresowaniem wśród mieszkańców 
gminy Parzęczew i nie tylko. W akcji 
wzięło udział około 100 zawodników 
rywalizujących w różnych kategoriach 
wiekowych. Biegi dzieci i młodzieży, 
na krótszych dystansach odbyły się na 
terenie obok szkoły, natomiast trasa 4 
kilometrowego biegu otwartego pro-
wadziła przez pobliskie tereny leśne. 
Wszystkie biegi kończyły się na boi-

W sierpniu br. planuje się rozpo-
częcie prac związanych z renowacją 
zbiornika wodnego w Leźnicy Wiel-
kiej. Inwestycja zostanie przeprowa-
dzona przez Gminę Parzęczew i bę-
dzie polegała na odmuleniu górnej 
partii zbiornika, odbudowie grobli 
oraz przebudowie urządzenia prze-
lewowoupustowego. Istniejące 
urządzenie przelewowo – upustowe 
wymaga kapitalnego remontu, ponie-
waż w przypadku jego uszkodzenia 
w okresach intensywnych opadów 
stwarza zagrożenie dla niżej położo-
nych terenów. Na realizację inwestycji 
gmina Parzęczew otrzymała dotację 
ze środków budżetu Województwa 
Łódzkiego w wysokości 150 000,00 
zł oraz dotację z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi w wysokości 
721 618,00 zł. Do całości inwestycji 

26 maja br., już po raz szósty człon-
kowie Związku Gmin Nadnerzańskich 
oraz zaproszeni goście popłynęli ka-
jakami rzeką Ner. 30osobowa grupa 
uczestników spływu wystartowała 
w miejscowości Zimne, gm. Świnice 
Warckie, natomiast ich celem była 
miejscowość Dąbie n/Nerem. Uczest-

„Polska Biega” w Chociszewie

sku szkolnym przy gorącym dopingu 
publiczności. 

Dla wszystkich uczestników impre-
zy przygotowano dyplomy, zaś zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii zostali 
nagrodzeni pucharami. W ramach rege-
neracji sił zawodnicy mogli skosztować 
grochówki oraz kiełbasek z grilla.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Chociszewie, Krzysztof Pyciarz – or-
ganizator imprezy – ciesząc się z du-
żego zainteresowania akcją, wyraził 
nadzieję, że w przyszłym roku spot-
kamy się w takim samym, albo jeszcze 
szerszym gronie. 

Klasy 0III

Dziewczęta:

1 miejsce – Julia Saganiak
2 miejsce – Klaudia Lubczyńska
3 miejsce – Izabela Olejniczak

Chłopcy:

1 miejsce – Daniel Marysiński
2 miejsce – Maciej Domański
3 miejsce – Jakub Kurowski

Klasy IVVI

Dziewczęta:

1 miejsce – Magdalena Krysztofiak
2 miejsce – Partycja Graczyk
3 miejsce – Dominika Sadowska

Chłopcy:

1 miejsce – Dawid Meresiński
2 miejsce – Mateusz Frańczak
3 miejsce – Bartłomiej Jóźwiak

Gimnazjum

Dziewczęta:

1 miejsce – Joanna Nazar
2 miejsce – Patrycja Syguła
3 miejsce – Joanna Szymańska

Chłopcy:

1 miejsce – Kamil Kuźniak
2 miejsce – Sebastian Tomaszewski
3 miejsce – Sebastian Kolasa

Bieg otwarty

Kobiety:

1 miejsce – Monika Domańska
2 miejsce – Lidia Pyciarz
3 miejsce – Małgorzata  
                      ErlandNowosińska

Mężczyźni:

1 miejsce – Paweł Urbaniak
2 miejsce – Jarek Karczmitowicz
3 miejsce – Roman Kuzański

gmina dołoży tylko około 50 tys. zł. 
Realizacja zadania pt. „Przebudowa 
urządzeń piętrzących na zbiorniku 
wodnym w Leźnicy Wielkiej” ma na 
celu zapobieganie powstawaniu za-
grożeń środowiskowych związanych 
z okresowym podtapianiem gruntów 
i lasów w przypadku nadmiernych 
opadów atmosferycznych. Przebudo-
wa istniejącego urządzenia piętrzące-
go pozwoli również na zwiększenie 
kontroli przepływu wód, a tym sa-
mym zwiększy możliwość retencyjną 
zbiornika. Ponadto, realizacja zadania 
przyczyni się do podniesienia walo-
rów krajobrazowych i estetycznych 
obszaru, dzięki czemu zbiornik w Leź-
nicy Wielkiej stanie się miejscem wy-
poczynku weekendowego dla miesz-
kańców gminy oraz gości. 

Małgorzata Posiła

VI spływ kajakowy 
rzeką Ner

nicy spływu pokonali łącznie 20 km. 
Spływ kajakowy rzeką Ner to cykliczna 
impreza promująca walory turystyczne 
i rekreacyjne Doliny Neru. 

Związek Gmin Nadnerzańskich, 
którego celem jest przywracanie i za-
chowanie ładu ekologicznego w zakre-
sie wód powierzchniowych, pragnie 

tym działaniem pokazać, że jakość wód 
w rzece Ner uległa znacznej popra-
wie. Jest to efektem podejmowanych 
działań z zakresu ochrony środowiska, 
a w szczególności budowy kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków.

Agnieszka Kiejnich

Przebudowa zalewu 
w Leźnicy Wielkiej

Klasyfikacja finalistów

Marta Gmerek
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Uroczystości upamiętniające 
uchwalenie Konstytucji 3 Maja w Gmi  
nie Wartkowice rozpoczęły się wspól-
nym przemarszem przybyłych de-
legacji sprzed Urzędu Gminy Wart-
kowice przed Obelisk w Starym 
Gostkowie, gdzie z krótkim progra-
mem okolicz nościowym wystąpiły 
dzieci i młodzież z Zespołu Szkół 
w Wartkowi cach. Następnie kwiaty 
przed Obeliskiem złożyły delegacje 
Posłów na Sejm RP: Piotra Polaka 
oraz Stanisława Olasa oraz Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych (Koło Gminne w Wartko-
wicach). W dalszej kolejności kwiaty 
składali: radni Powiatu Poddębickie-
go, radni Gminy Wartkowice, delega-

Katastrofa lotnicza, do której do-
szło 10 kwietnia 2010r. pod Smoleń-
skiem wywołała w całym narodzie 
głęboki smutek i żal. W szczegól-
ny sposób dotknęła również Gmi-
nę Wartkowice, z której pochodził 
gen. pilot Andrzej Błasik. Ta nie-
wyobrażalna tragedia dała począ-
tek dyskusji na temat lotników po-
chodzących z terenu naszej gminy, 
którym tragiczna śmierć przerwała 
służbę w polskim lotnictwie. W ce-
lu uczczenia Ich pamięci Samorząd 
Gminy Wartkowice pragnie ufun-
dować pamiątkową tablicę. Tablica 
upamiętniająca Naszych Lotników 
znajdować się będzie na płycie sa-
molotu TS – 11 Iskra, który stanie na 
placu przed Zespołem Szkół w Wart-
kowicach. Obecnie trwają prace nad 
koncepcją usytuowania samolotu. 
Oficjalne uroczystości poświęce-
nia samolotu oraz odsłonięcia tab-

Pamięci naszych lotników...
licy pamiątkowej planowane są na 
dzień 1 września 2011r. Proponowa-
ny tekst, który ma być umieszczony 
na tablicy to: 

Pamięci Naszych Lotników

gen. pilota Andrzeja Błasika
mjr pilota Bolesława Marciniaka

por. pilota Henryka Wieczorka
ppor. pilota Marka Gawłowskiego

Józefa Pieczewskiego
Włodzimierza Aleksandrzaka

Wartkowice, 2011r. 

Osoby zainteresowane pomysłem, 
prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag 
i sugestii p. Agnieszce Kiejnich z Urzę-
du Gminy Wartkowice. Tel. (43) 678
5105 wew. 57

Agnieszka Kiejnich

cje jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, delegacje szkół z terenu 
gminy, zakładów pracy i instytucji 
funkcjonujących na terenie Gminy 
Wartkowice oraz mieszkańcy. Na 
zakończenie tej części uroczystości 
zaprezentowała się Orkiestra Dęta 
ze Spycimierza pod kierownictwem 
Pana Włodzimierza Smolarka.

Następnie zebrani udali się do 
Wartkowice, gdzie pod pomnikiem 
„Poległym w czasie II wojny świa-
towej” złożono wiązankę kwiatów, 
a w Kościele Parafialnym w Wartkowi-
cach odprawiona została Msza Święta 
za Ojczyznę.

Agnieszka Kiejnich

220. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

W okresie od 27 kwietnia 2011 r. 
do 5 maja 2011 r. we wszystkich so-
łectwach Gminy Wartkowice odbyły 
się zebrania sołeckie, których celem 
był wybór sołtysa oraz rad sołeckich. 
Z 42 sołectw wchodzących w skład 
gminy w 9 nastąpiła zmiana osoby 
pełniącej funkcję sołtysa. Oto lista no-
wych sołtysów:

Beata Kacprzak 
– Dzierżawy

Paweł Piotrowski 
– Krzepocinek

Iwona Wolska 
– Nowa Wieś 

Bronisława Tomczyk 
– Nowy Gostków

Jan Węglewski 
– Pełczyska

Małgorzata Kamińska 
– Powodów Trzeci

Gabriel Owczarek 
– Sędów

Barbara Szczech 
– Wartkowice

Włodzimierz Piotrowski 
– Zalesie

W pozostałych sołectwach na ko-
lejną kadencję wybrani zostali dotych-
czasowi sołtysi. 

X sesja Rady Gminy Wartkowi-
ce, która odbyła się w dniu 31 ma-
ja 2011r. była okazją do wręczenia 
podziękowań sołtysom, którzy nie 

zostali wybrani na kolejną kaden-
cję. Wójt Gminy Pan Piotr Kuropatwa 
podziękował za czteroletnią współ-
pracę i zaangażowanie w działaniu 
dla dobra Gminy Wartkowice oraz 
za pełną poświęcenia pracę na rzecz 
Sołectw. 

Wśród osób, które odebrały listy 
z podziękowaniem znaleźli się: 
Henryk Koziński, Henryka  
Głyda, Henryk Zawadzki, 
Władysław Tomczyk, Zygmunt 
Cieślak, Andrzej Kamiński, 
Wiesław Snopek, Czesław 
Jakubowski, Jacek Feliniak.

Agnieszka Kiejnich

Wybory w sołectwach

Znany z zamiłowania do piel-
grzymowania do Włoch ks. Marian 
Kilichowski, którego całe kapłańskie 
życie upływało w cieniu papieża Po-
laka, wybrał się z blisko 60osobową 
grupą na beatyfikację Jana Pawła II. 
Grupa dołączyła w Rzymie do dzie-
siątek tysięcy pątników z całej Pol-
ski. Pielgrzymi mieli to szczęście, że 
nie zginęli w szacowanym na ponad 
półtora miliona tłumie. Dzierżawska 
grupa ubrana w jednolite niebieskie 
stroje z wizerunkiem papieża, której 
towarzyszyła flaga z napisem „Polska”, 
od momentu pojawienia się na Placu 
Świętego Piotra, stała się obiektem 
medialnego zainteresowania. Media 
towarzyszyły uczestnikom pielgrzym-
ki w deszczową sobotę poprzedzającą 
beatyfikację, upalną niedzielę, kiedy 
Jan Paweł II został ogłoszony błogo-
sławionym, jak i później, kiedy to na-
pisana o północy w przeddzień głów-
nej uroczystości przez organizującego 

Z Dzierżaw do Rzymu
60osobowa grupa ze wsi Dzierżawy  
w Gminie Wartkowice wzięła udział w piel
grzym ce do Rzymu w związku z beatyfikacją 
Jana Pawła II.

wyprawę duchownego, piąta zwrotka 
„Barki” robiła furorę na placu przed 
bazyliką watykańską.

– Po śmierci Jana Pawła II, biskup 
Zawitkowski dopisał do tej ulubionej 
papieskiej pieśni oazowej, zwrotkę, 
która przestała być aktualna – mówi 
ks. Kilichowski. – Uznałem, że trzeba 
to zmienić. Od tamtej pory pątnikom 
na każdym kroku i w Rzymie i w dro-
dze powrotnej do domu towarzyszyły 
słowa: „Dziś Tyś jest błogosławiony. 
Janie Pawle sterniku kościoła. Bądź 
nam nadzieją, pomocą w życiu. O Chry-
ste dziś tu w Rzymie prosimy. Wspieraj 
Kościół, także naszą Ojczyznę. Trzeba 
mocy i nowego znów tchnienia. Twego 
ducha wylej na nas znów zdrój”.

Dla Karoliny z dzierżawskiej pa-
rafii był to wyjazd życia: 

– Taki budujący, pełen refleksji 
i wpływający na życie. Najważniejszym 
przeżyciem były słowa wypowiedzia-
ne przez papieża Benedykta XVI, że 

Jan Paweł II został błogosławionym. 
Była radość, łzy i szczęście. Jan Paweł 
II był dla mnie zawsze ważny. Cieszy-
łam się, że po gimnazjum trafiłam do 
szkoły, której nadano imię papieża. To 
był człowiek, który do nas trafiał. Po 
śmierci papieża tylko przez chwilę czu-
łam pustkę, kiedy dotarło do mnie, że 
go nie ma. Ale powoli, myśląc o nim 
uświadamiałam sobie, że on wciąż 
jest obok nas. To samo czułam będąc 
na Placu Świętego Piotra. Spełniło się 
moje największe marzenie: byłam we 
Włoszech i spotkałam papieża Jana 
Pawła II. Bo on tam był. 

Pątnicy pojechali także na Monte 
Cassino, by pokłonić się szczątkom 
setek polskich żołnierzy, którzy na 
włoskiej ziemi oddali swoje życie 
w służbie Ojczyźnie. Podczas 21 wy-
jazdów do Rzymu organizowanych 
przez duchownego z Dzierżaw, ks. 
Marian nigdy nie zapomniał o tym 
ważnym dla każdego Polaka miejscu. 
Tym razem odprawił tam mszę, której 
przewodniczył uczestniczący w piel-
grzymce ks. Janusz Szeremeta, pro-
boszcz z Wartkowic.

Fotografie: Krzysztof Kaniecki 
Zebrał: Krzysztof Kaniecki

Zredagowała:  
Marta Kubis-Mikołajczyk

Projekt (wizualizacja) pomnika  
poświęconego poległym lotnikom
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Tak, jak przylatujące szpaki są za-
powiedzią nadciągającej wiosny, tak te 
ptaki zwiastowały nadchodzącą wol-
ność. Wprawdzie nie stamtąd wolność 
nadeszła, skąd one leciały i wolność nie 
była pełna, to przecież ich pojawienie 
się wzmocniło wiarę w rychły koniec 
niemieckiej niewoli.

Ten pamiętny dzień 21 czerwca 
1944 r. był niezwykle upalny. Minęło 
właśnie skwarne południe, gdy od za-
chodu zaczął narastać dudniący odgłos. 
Można było odnieść wrażenie, że po 
sklepieniu niebieskim przetacza się 
w stronę Zgierza burza o nieustan-
nym głuchym pomruku. Ten niezwy-
kły dźwięk zbliżał się i potężniał coraz 
bardziej, aż na błękicie nieba, nieska-
lanego ani jedną chmurką, ukazały się 
pierwsze samoloty.

Kto żyw wybiegał z domu, prze-
chodnie zatrzymywali się na ulicach 
i zadzierając głowy przyglądali się nie-
zwykłemu widokowi. Polacy patrzyli 
z nadzieją, że to sprzymierzeni, chociaż 
pojawienie się ich nad Ozorkowem, tak 
daleko od własnych baz, wydawało się 
wprost niemożliwe. Niemcy chcieli wie-
rzyć, że to formacja bombowców ich 
Luftwaffe leci na bombardowanie ra-
dzieckich miast. Wątpliwości rozstrzyg-
nął alarm. Niemcy pogubili się zupełnie. 
Syreny zawyły dopiero, gdy samoloty 
sunęły już nad miastem. Również i ja 
z zapartym ze wzruszenia oddechem 
patrzyłem na przesuwający się wysoko 
w górze rój połyskujących w słońcu 
małych punkcików. Było ich mnóstwo. 
Leciały wielką chmurą srebrnych owa-

dzików. Większe leciały w zwartych 
szykach, spokojnie i równo obok siebie, 
można by powiedzieć – majestatycznie. 
Tych było najwięcej. Drugie, znacznie 
mniejsze, zdawały się swobodnie hasać 
na obrzeżach lotniczej formacji. Miasto 
jakby zamarło, sparaliżowane przeta-
czającym się nad nim, dudniącym po-
mrukiem setek silników. Dźwięk nara-
stał aż do kulminacji trwającej trzy, 
może cztery minuty, podczas których 
ziemia dosłownie drżała pod stopami. 
Potem potężny warkot słabł, aż wresz-
cie zupełnie ucichł. Nikły w oczach 
ostatnie samoloty szyku. Gdy przela-
tywały nad Zgierzem odezwała się nie-
miecka artyleria przeciwlotnicza. Ogień 
otworzyła najpierw bateria ze stano-

wisk w Marianowie pod chełmskim 
lasem, potem z rejonu wsi Moskule za 
Łagiewnikami. Ale sojusznicza armada 
zupełnie zignorowała ostrzał z ziemi. 
Nie zmieniła kursu ani wysokości. Wy-
kwitające na niebie chmurki po rozry-
wających się pociskach nie sięgały tak 
wysokiego pułapu. Patrząc za znikają-
cymi samolotami żałowałem, że tylko 
przelecieli, że swej obecności nad mia-
stem nie zaakcentowali eksplozjami 
wybuchających bomb. Wydawało mi 
się wówczas, że od naszych sojuszni-
ków nie może się nam stać żadna 
krzywda. Chyba podobne odczucia mie-
li i dorośli Polacy, bo wbrew instynk-
towi samozachowawczemu nie tylko 
nie kryli się, ale jak zahipnotyzowani 

patrzyli na przesuwające się w górze 
samoloty. Ale ich załogi nie miały widać 
rozkazu opróżniania komór bombo-
wych nad Ozorkowem. Wprawdzie 
gdzieniegdzie spadały jakieś tajemni-
cze duże przedmioty o cylindrycznym 
kształcie, nieco podobnym do bomb. 
Ponieważ po upadku nie eksplodowały, 
Niemcy w przekonaniu, że są to bomby 
z opóźnionym zapłonem, traktowali je 
z dużą ostrożnością i natychmiast za-
bezpieczali. Okazywało się jednak, że 
te „prezenty” z nieba były tylko zapa-
sowymi zbiornikami na paliwo. Reakcja 
Niemców na pojawienie się sojuszni-
czych samolotów była oczywiście zu-
pełnie inna niż nasza i sprawiała nam 
niebywałą satysfakcję. Brak alarmu wy-
przedzającego nalot spotęgował zasko-
czenie i wywołał panikę. Przerażeni, 
z okrzykami: Fliegeralarm!, jedni cho-
wali się w bramach lub znikali w schro-
nach, inni uciekali aż na pobliskie łąki. 
Polacy mogli wreszcie w oczach but-
nych „übermensehów” (nadludzi), 
pewnych owej przewagi militarnej, uj-
rzeć zwyczajny ludzki strach. Trudno 
i potem było ukryć Niemcom przygnę-
bienie. Co innego bowiem czytać ko-
munikaty o bombardowaniach odległej 
Nadrenii czy dalekiego Hamburga, a co 
innego tu na dalekim zapleczu głów-
nego teatru działań wojennych, widzieć 
bezkarnie sunącą nad głowami wielką 
armadę lotniczą sprzymierzonych. To 
całe Verdunklung (obowiązkowe za-
ciemnianie w nocy okien i wszelkich 
źródeł światła), w którym Niemcy wi-
dzieli szansę ratowania się przed alian-
ckimi nalotami straciło sens wobec de-
filady tylu nieprzyjacielskich samolotów 
i to bynajmniej nie w ciemnościach no-
cy, ale w samym środku dnia przy bez-
chmurnym niebie. Ten spektakularny 
przelot w czwartym roku wojny 
wzmocnił nie tyle wiarę, bo tej Polacy 

Informujemy, że w Wartkowicach funkcjonuje bezpłatny punkt poradnictwa 
prawnego. Porady prawne z zakresu: prawa rodzinnego (alimenty), przemo-
cy w rodzinie, prawa pracy, prawa karnego są udzielane osobom zagrożonym, 
bądź uzależnionym od alkoholu, narkotyków, a także osobom starszym, scho-
rowanym bądź ubogim zamieszkującym na terenie gminy Wartkowice oraz 
członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punkt 
jest czynny dwa razy w miesiącu w czwartki w godz. 1330–1630 w budynku 
przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach (dawna siedziba Gminnej Bi-
blioteki Publicznej).

Harmonogram przyjęć prawnika:

Ponadto w celu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemami uza-
leżnień, został zatrudniony psycholog, który poprowadzi bezpłatne konsul-
tacje indywidualne dla dorosłych.

Celem konsultacji jest:
–  prowadzenie i podtrzymywanie motywacji zachowania abstynencji;
–  nabywanie wiedzy na temat problemów związanych z nadużywaniem 

alkoholu, uzależnieniami;
–  nabywanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z chorobą alkoholową.

Konsultacje odbywać się będą raz w miesiącu (tj. w czwartek) w lo-
kalu budynku komunalnego przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach 
w godz. 1630–1930. 

Terminy konsultacji psychologa w 2011 roku:

Istnienie punktu porad prawnych oraz konsultacji z psychologiem jest 
finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Wartkowicach.

Emilia Antczak

Bezpłatne porady  
prawnika i psychologa

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

14, 28 11, 25 8, 22 13, 27 10, 24 8, 22

2 czerwca 7 lipca
4 sierpnia 1 września

6 października 3 listopada
1 grudnia

Podniebne zwiastuny wolności
nigdy nie utracili, ale pewność w rychłe 
już zwycięstwo państw sprzymierzo-
nych. Uzasadniała ją wysoka jakość 
sprzętu lotniczego, która wzbiła tu po-
tężne samoloty na tak wysoki pułap 
i umożliwiła pokonanie tak ogromnego 
dystansu. Nie jestem pewien czy sztab 
lotnictwa strategicznego przy plano-
waniu tego gigantycznego rajdu brał 
pod uwagę jego efekt psychologiczny. 
W każdym razie jego wpływ na pod-
niesienie ducha Polaków i umocnienie 
postawy nieugiętości wobec wroga nie 
można nie docenić. Ja tę lotniczą arma-
dę oglądałem oczywiście z Ozorkowa, 
ale widzieć ją musieli także mieszkańcy 
okolic Parzęczewa, Dalikowa i Zgierza, 
którym nad samymi głowami przesu-

wał się ogromny rój samolotów, a przy 
tak wysokim pułapie i zajmowanej 
przestrzeni nieba widoczny był rów-
nież doskonale od strony Wartkowic 
i Łęczycy. Teraz po latach nie trudno 
było mi znaleźć informacje o tym nie-
zwykłym wówczas wydarzeniu i wy-
kreślić trasę przelotu nad Polską ame-
rykańskich samolotów. Był to jeden 
z tzw. lotów wahadłowych, przepro-
wadzanych przez strategiczne lotni-
ctwo Stanów Zjednoczonych w ramach 
operacji pod kryptonimem „Frantic 
Joe”. Operacja ta była śmiałym, pełnym 
amerykańskiego rozmachu strategicz-
nym przedsięwzięciem, które podwa-
jało operatywność lotnictwa bombo-
wego. Polegała ona na tym, że samoloty 
startujące z Anglii lub z Włoch, po 
zbombardowaniu celów na terenie Rze-
szy, czy też krajów satelickich bądź oku-
powanych, nie wracały do baz macie-
rzystych lecz kontynuowały lot na 
wschód i lądowały na specjalnie przy-
gotowanych do tego celu lotniskach 
radzieckich w Połtawie i Mirgorodzie. 
Stamtąd po odtworzeniu gotowości 
bojowej – tzn. po przeglądach technicz-
nych, zatankowaniu paliwa, załadowa-
niu bomb i amunicji oraz odpoczynku 
załóg– następował powrót, z tym, że 
samoloty stacjonujące w Anglii wracały 
nad Francję z międzylądowaniem w po-
łudniowych Włoszech. Kurs powrotny 
wyznaczany był nad obiektami, które 
były celami kolejnych nalotów bombo-
wych. Opisywany przeze mnie lot, któ-
rego kurs prowadził nad naszymi stro-
nami był drugim w ramach operacji 
wahadłowych, a pierwszym przepro-
wadzonym przez 8 Flotę Sił Powietrz-
nych Stanów Zjednoczonych, która sta-
cjonowała w południowej Anglii. Brały 
w nim udział 163 czterosilnikowe bom-
bowce Boeing B– 17 Flying Fortress 
(latające fortece) osłaniane przez 70 

myśliwców North American P– 51 Mu-
stang. Po zbombardowaniu zakładów 
paliw syntetycznych w Ruhland (na po-
łudniu od Berlina) wyprawa wzięła 
kurs na połtawski węzeł lotniskowy. 
Dzienny rajd bombowców na dystansie 
2600 km nad nieprzyjacielskim tery-
torium był możliwy bez większych strat 
dzięki eskorcie „mustangów”. Te nie-
wątpliwie najlepsze myśliwce II wojny 
światowej mogły towarzyszyć „latają-
cym fortecom” dzięki dodatkowym 
zbiornikom paliwa, które podwieszone 
pod kadłubem, po wyczerpaniu zawar-
tości były odczepiane. Mimo, że Ame-
rykanie wypracowali w miarę skutecz-
ną taktykę dziennych nalotów, ponosili 
ciągłe starty w zestrzeleniach. Nie oby-
ło się bez strat i podczas operacji 21 
czerwca, kiedy to na południe od Sied-
lec nastąpił atak Focke Wulfów 190 z 6 
Floty Luftwaffe, który spowodował ze-
strzelenie jednego Boeinga i jednego 
mustanga kosztem utraty 5 samolotów 

niemieckich. Straty pod Siedlcami były 
tylko przygrywką hekatomby, która 
nastąpiła po wylądowaniu na połtaw-
skim węźle lotnisk. W trakcie kontynu-
acji lotu w kierunku baz na Ukrainie 
Amerykanie nie zorientowali się, że są 
śledzeni przez niemiecki samolot da-
lekiego rozpoznania Henkla He117, 
który podążał śladem wyprawy. Na re-
zultat rozpoznania nie trzeba było dłu-
go czekać. W pięć godzin po wylądo-
waniu, około północy, Luftwaffe 
dokonała ataku bombowego 200 bom-
bowcami He111 i 90 Ju88 na wykryte 
lotniska w Połtawie i Mirgorodzie nisz-
cząc 47 bombowców i 26 uszkadzając. 
Podczas tego nalotu Amerykanie stra-
cili na ziemi także 15 mustangów. Rów-
nież i następnej nocy Niemcy ponowili 
atak bombardując Mirgorod, z którego 
samoloty zdążyły się w ciągu dnia ewa-
kuować i zniszczeniu uległy tylko skła-
dy bomb oraz spłonęło 1,5 tysiąca ton 
paliwa. W czasie akcji ratowniczej zgi-
nął jeden żołnierz amerykański, a z ra-
dzieckiej obsługi lotnisk śmierć ponio-
sło 30 żołnierzy, a 80 odniosło rany. 
Luftwaffe jeszcze raz zatriumfowało, 
zadając po raz ostatni w tej wojnie tak 
poważne straty lotnictwu sprzymie-
rzonych. Ocalałe z pogromu samoloty, 
do lotu powrotnego wystartowały 26 
czerwca, atakując po drodze rafinerię 
w Drohobyczu (na południu od Lwo-
wa), a po międzylądowaniu na lotnisku 
w Foggia we Włoszech zbombardowały 
na trasie do Anglii stację rozrządową 
we Francji.

Stanisław Frątczak

Źródła opracowania:
D. Richardson, „Boeing B17”, 1993
J. Shiller, „Operacja Frantic Joe”  

      w: „Pilot wojenny” nr 1, 1999
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Sprzedaż opału (workujemy ekogroszek), 
pasz i nawozów, także ogrodniczych 

Baza handlowa Parzęczew 
ul. Południowa 7/9

tel. 519 330 856, 519 330 859

ogłoszenia

„REMOMARK”  
– Marek Kędzia

REMONTY, 
WYKOŃCZENIA,
DOCIEPLENIA, 

PODBITKA

tel. 606-907-479

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

Firma ALBARO 

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

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

tel.: 667-118-169
Niskie ceny!
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W co się bawić?
Pytanie zawarte w tytule jest 
aktualne szczególnie dziś, u progu 
wakacji, chociaż niektórym spędza 
sen z powiek nie tylko w urlopowym 
czasie. Tych jest jednak niewielu, bo 
wiadomo, polskie społeczeństwo jest 
znane z pracowitości i na lenistwo 
pozwala sobie rzadko, albo w ogóle. 
Tu pojawia się pytanie czy zabawa 
nie jest jednak zaprzeczeniem 
lenistwa, bo to w końcu także 
przejaw jakiejś aktywności. Żeby 
nie zagłębiać się w te filozoficzne 
dywagacje, przyjmijmy na potrzeby 
tego felietonu, że hasło „w co 
się bawić” (które zastosowałam 
głównie z tego powodu, że stanowi 
całkiem zgrabny tytuł, adekwatny 
do felietonowej formy) oznacza 
„jak odpoczywać”. Zanim z tekstu 
wyklaruje się wniosek, jakie 
formy wypoczynku są najbardziej 
wskazane, pochylmy się nad tymi, 
którzy w ogóle mają problem 
z odpoczywaniem. Problem, bo 
po pierwsze nie mają czasu na 
odpoczynek (albo tak im się zdaje), 
a jak już się zdecydują albo są 
zmuszeni do urlopu, to okazuje 
się że odpoczywać za bardzo nie 
potrafią. Tu pozwolę sobie na cytat 
z felietonu „O przepracowanych” 
Aloszy Awdiejewa: Skąd się biorą 
pracocholicy? Genetycznie człowiek 
nie jest przeznaczony do pracy. Praca 
jest, jak wiadomo, karą bożą za 
grzech pierworodny i tylko od samego 
człowieka zależy, w jaki sposób 
zamierza odbyć tę karę. Bądźmy 
więc dla siebie bardziej pobłażliwi. 
Dziwię się, że niektórzy traktują swą 
pracę jak dożywocie. I jeszcze jeden 
cytat opatrzony przez Awdiejewa 
nagłówkiem: ”Mądrość ormiańska”: 
Jeśli chce ci się pracować, to najlepiej 
połóż się na kanapie i poczekaj. 
To powinno przejść! Przyznam, 
że miałam trochę opory przed 
zastosowaniem tych cytatów. Trochę 
obawiam się, jak zareagują moi 
pracodawcy na fakt, że propaguję 
tego rodzaju „złote myśli”. Zawsze 
pozostaje mieć nadzieję, że mają 
ważniejsze rzeczy do roboty, niż 
czytanie błahych (jak sugeruje już 
sam tytuł) felietonów. I tu, trochę 
przypadkiem, dochodzimy do sedna 
sprawy. Napisałam „ważniejsze 
rzeczy do roboty, niż czytanie” 
i w ten sposób trochę zaprzeczam 
sama sobie. Bo tak naprawdę 
chciałam przekonać czytelników, 
że czytanie to jedna z ważniejszych, 

najbardziej brzemienna w skutki, 
czynność, jakiej oddaje sie człowiek. 
Co prawda czytelników (z racji 
tego, że są czytelnikami) pewnie 
specjalnie namawiać do czytania 
nie trzeba. Można tylko sugerować 
dobieranie właściwych lektur. 
I przekonać, że wakacje to także 
dobry, a może najlepszy czas na 
nadrobienie zaległości w lekturze. 
Można oczywiście wybrać jakąś tzw 
„lekką” książkę. Ale co to znaczy? Czy 
muszą to być koniecznie krzepiące 
romanse, czy w najlepszym razie 
kryminały? A może coś zabawnego 
i pouczającego zarazem? Jak się 
domyślają co wnikliwsi czytelnicy, 
chciałam Państwu polecić lekturę 
felietonów Aloszy Awdiejewa. 
Dotąd ukazało się kilka zbiorów, 
ostatni pod tytułem „Odruchy 
mądrości”. Bardzo ciekawy jest 
też zbiór, z którego pochodził 
wcześniejszy cytat, „Szkice z filozofii 
potocznej”. W Internecie znalazłam 
interesujący opis tej pozycji: Zbiór 
rozpraw filozoficznych w formie 
felietonów o sprawach przyziemnych 
i górnolotnych. Zapowiedź tę traktuję 
nieco humorystycznie. Każdy, kto 
przeczytał choć jedną rozprawę 
filozoficzną, nie nazwie tak tekstu 
Aloszy Awdiejewa. Być może 
autora tej recenzji zmylił, prócz 
tytułu, również fakt, że Awdiejew, 
prócz tego że jest pieśniarzem 
i felietonistą, jest także poważnym 
profesorem nauk humanistycznych, 
wykładającym na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. I może nie byłoby 
nic dziwnego w tym, gdyby podjął 
się napisania cyklu rozpraw 
filozoficznych. Póki co mamy do 
czynienia z humorystycznymi 
felietonami, które autor publikuje 
na co dzień w pismie „Charaktery”. 
Prócz tytułu, który podałam przy 
okazji cytatu, znajdziemy w zbiorze 
także teksty: „O miłości”, „O 
zazdrości”, „O elicie”, „O demokracji” 
i wiele innych, równie obiecujących 
tytułów.
Żeby wesprzeć moją zachętę do 
czytania odpowiedniej miary 
autorytetem zaserwuję Państwu 
kolejny cytat z Aloszy Awdiejewa: 
Książka daje niepowtarzalną 
możliwość kontaktu z umysłem 
ludzi genialnych, niezależnie od 
tego, w jakich czasach ci geniusze 
żyli. Brak takiego kontaktu zmusza 
nas do rozpoczęcia wszystkiego od 
początku i marnowania czasu na 

wyważanie otwartych drzwi. Dobra 
książka potrafi przemienić całkowicie 
człowieka, zrobić go mądrzejszym 
i szlachetniejszym. Jedynym 
warunkiem jest oczywiście czytanie.
I nie dajmy się omamić, nie tylko 
w wakacje, Internetowi, z którego 
można oczywiście wiedzę czerpać 
garściami, ale który na pewno nie 

zastąpi książek. A już na pewno 
nie zastąpią ich gry komputerowe 
(kształtujące, jak pisze Awdiejew, 
zręczność małpy walczącej 
o banana) oraz film, w którym często 
największą wartością są efekty 
specjalne. 
Na koniec dla tych, którzy by 
jednak próbowali zastąpić czytanie 

oglądaniem filmów, także mam coś 
z Awdiejewa: W archiwum filmu 
polskiego dwie myszki gryzą taśmę 
wielkiego dzieła kinematografii 
polskiej – „Ogniem i mieczem”. „No 
i jak ci to smakuje?” – pyta jedna 
myszka drugą. „Myślę, że książka była 
lepsza” – odpowiada druga.

Renata Nolbrzak

Sprzedam tanio 
działkę budowlaną 

nad Jeziorskiem 
(800 m. od wody). 
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