
W dniu 8 maja 2014r. w godzinach 
wieczornych w Starym Gostkowie 
przeżywaliśmy uroczystości patrio-
tyczno-religijne związane z obcho-
dami Święta Narodowego Trzeciego 
Maja, 100. Rocznicą Utworzenia Le-
gionów Polskich oraz nadania rondu 
nazwy,,Rondo gen. pil. Andrzeja Bła-
sika’’. Uroczystości uświetniły: kom-
pania honorowa z pocztem sztan-
darowym i flagowym I Dywizjonu 
Szwoleżerów Marszałka Józefa Pił-
sudskiego z Leźnicy Wielkiej, poczty 
sztandarowe jednostek OSP, Zespołu 
Szkół w Wartkowicach i Szkoły Pod-
stawowej w Kłódnej, Klubu Seniorów 
Lotnictwa w Łodzi, ZHP w Uniejowie, 
NSZZ Solidarność w Poddębicach, Ko-
ła Łowieckiego Czajka w Poddębicach. 
W uroczystości uczestniczyli m.in.: 
Posłowie na Sejm RP Piotr Polak i Ma-
rek Matuszewski, Wojewoda Łódzki 
Jolanta Chełmińska, Wicemarszałek 
Województwa Łódzkiego Dorota Ryl, 
gen. bryg. Krzysztof Żabicki Szef Za-
rządu Wojsk Radiotechnicznych, ppłk. 
Wojciech Łęcki – przedstawiciel Mi-
nistra Obrony Narodowej, płk. Adam 
Grela – Dowódca 25 Brygady Kawa-
lerii Powietrznej w Tomaszowie Ma-
zowieckim, gen. dyw. Zbigniew Galec, 
dowódcy i żołnierze Wojsk Lotniczych 
z terenu województwa łódzkiego, ro-
dzina śp. gen. pil. Andrzeja Błasika, 
Adam Przepałkowski – Przewodni-
czący Zarządu Głównego Związku Le-

gionistów i ich Rodzin, komendanci 
i kierownicy służb powiatu poddębi-
ckiego, Krystyna Kwapisz ZKRP i BWP 
Koło Gminne w Wartkowicach. Ponad-
to w uroczystościach udział wzięli: 
radni gminy, wójtowie i burmistrzo-
wie ościennych gmin, organizacje spo-
łeczne i pozarządowe z terenu woje-
wództwa łódzkiego, goście z Ukrainy 
z obwodu Wołyńskiego uczestnicy 
proeuropejskich wydarzeń na Maj-
danie, kierownicy jednostek organi-
zacyjnych i zakładów pracy z terenu 
gminy Wartkowice, sołtysi, pedagodzy 
oraz w dużej grupie młodzież szkol-
na, mieszkańcy gminy i ich goście, 
przedstawiciele mediów TVP Łódź, 
Dziennik Łódzki Wiadomości Dnia 
i Nasz Dziennik. Oprawę muzyczną 
zapewniła Orkiestra Dęta z Poddębic 
pod batutą Krzysztofa Kozińskiego. 

Wszyscy przybyli na uroczystości 
otrzymali przygotowane przez mło-
dzież szkolną okolicznościowe ko-
tyliony. Przed rozpoczęciem obcho-
dów miał miejsce dwukrotny przelot 
formacji składającej się z dwóch sa-
molotów wojskowych F-16 z Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To 
niecodzienne wydarzenie wywołało 
wśród zebranych ogromne emocje.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą polową koncelebrowaną przez 
ks. Wikariusza Krzysztofa Owczarka 
z Parafii w Wartkowicach, ks. kan. Ma-
riana Kilichowskiego Proboszcza Para-
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fii w Dzierżawach, ks. Krzysztofa Panka 
Proboszcza Parafii w Turze oraz ks. 
kan. Kryspina Kaźmierczaka. Homilię 
wygłosił ks. Marian Kilichowski – przy-
pomniał o obowiązkach każdego z nas 
wobec Boga i Ojczyzny. W dalszej części 
nastąpiła uroczysta zmiana posterun-
ku przy obelisku wystawiona przez 
I Dywizjon Szwoleżerów, a następnie 
okolicznościowe słowa wygłosili Wójt 
Piotr Kuropatwa i Wojewoda Łódzki 
Jolanta Chełmińska. 

Wójt w swoim wystąpieniu mó-
wił m.in.: 

25 lat po przemianach ustrojowych, 
w roku 100-lecia utworzenia Legionów 
Polskich, 223 lata po uchwaleniu Kon-
stytucji 3 Maja doszło do spotkania 
w miejscu upamiętniającym działania 
bojowe legionistów Józefa Piłsudskie-
go z 29 października 1914 r. na szlaku 
bojowym z Łęczycy przez Gostków do 
Poddębic. A jest to możliwe dzięki od-
wadze i determinacji członków NSZZ 
Solidarność Rolników Indywidualnych 
Koła Gminnego w Wartkowicach i ofiar-
ności nieżyjącego Zenona Kuźniaka, któ-
rzy miejscu temu przywrócili w 1990 
r. właściwy blask i historyczną rangę 
sprzed II wojny światowej. Obecnie lo-
kalizacja obeliska nieznacznie zmieniła 
się z powodu kolizji ze zrealizowaną 
niedawno przebudową drogi wojewódz-
kiej 703 ale teren wokół niego dzięki 
pozyskanym środkom unijnym z pro-
gramu PROW nabrał odpowiedniego 

wyrazu. (…) Przygotowując ten projekt 
nikt z nas nie przewidywał, że Stary 
Gostków stanie się miejscem upamięt-
nienia naszego rodaka, mieszkańca gmi-
ny Wartkowice, śp. gen. pil. A. Błasika, 
który podzielił los pozostałych uczestni-
ków tragicznego lotu do Smoleńska. (…) 
Chcę podkreślić, iż stało się to z inicja-
tywy P. Jerzego Kończaka, a miejsce na 
ten zacny i honorowy patronat obrała 
Rada Gminy Wartkowice w uzgodnieniu 
i z pomocą obecnej dziś wicemarszałek 
Województwa Łódzkiego Doroty Ryl. 
Gen. A. Błasikowi dziś chcemy oddać 
hołd zapisując na zawsze imię Jego na 
tym skrzyżowaniu dróg, aby pamięć 
o Nim zawsze trwała po wsze czasy, 
a Jego imię, tak jak do teraz, rozsławia-
ło naszą małą ojczyznę, a jego ziemię 
rodzinną. 

Po wystąpieniach symboliczne-
go przecięcia wstęgi nowej lokalizacji 
obeliska dokonali Danuta Kuźniak – 
małżonka ś.p Zenona Kuźniaka funda-
tora renowacji pomnika w 1990r., Wójt 
Piotr Kuropatwa, Adam Przepałkowski 
a ksiądz Krzysztof Owczarek poświęcił 
obelisk i teren wokół niego oraz stojącą 
obok kapliczkę. Odczytany przez por. 
Daniela Wierzbickiego Apel Pamięci, 
zakończony został salwą honorową 
a następnie delegacje uczestniczące 
w uroczystościach złożyły kwiaty pod 
historycznym obeliskiem. W ostatniej 

części Przewodniczący Rady Leonard 
Świątczak odczytał podjętą przez Ra-
dę Gminy Wartkowice w dniu 31 mar-
ca 2014r. uchwałę w sprawie nadania 
rondu w Starym Gostkowie nazwy,, 
Rondo gen. pil. A. Błasika’’ i przekazał 
ją na ręce żony i dzieci oraz rodzeń-
stwa Generała. Uroczystego aktu od-
słonięcia tablic na rondzie dokonali: 
Rodzina A. Błasika, Jolanta Chełmińska 
Wojewoda Łódzki, Dorota Ryl Wice-
marszałek WŁ Przewodniczący Rady 
Leonard Świątczak, Pan Jerzy Kończak, 
Piotr Polak Poseł, gen. dyw. Zbigniew 
Galec, gen. bryg. Krzysztof Żabicki, płk. 
dypl. Adam Grela.

Po tej części uroczystości głos za-
brała Pani Ewa Błasik, która podzię-
kowała za wzruszającą uroczystość 
i za docenienie przez Radę Gminy 
Wartkowice działań jej męża, które 
podejmował po to, aby nasza Ojczy-
zna była bezpieczna a Siły Powietrzne 
Polski gotowe do szybkich i skutecz-
nych operacji. 

Uroczystości zakończyły się póź-
nym wieczorem odprowadzeniem 
kompanii honorowej oraz pozosta-
łych pocztów sztandarowych i wysłu-
chaniem poświęconej gen. Błasikowi 
pieśni pt. „Generał z nieba”, której au-
torem jest Maciej Wróblewski. 

Karolina Banaszkiewicz
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W dniu 12 kwietnia 2014 r. odbyła się 
trzecia edycja Biegu Na Rzecz Ziemi. 
Poprzedni Bieg miał miejsce rok te-
mu na trasie Stary Gostków – Unie-
jów i wzięło w nim udział około 50 
uczestników. W tym roku biegacze 
zebrali się przy Obelisku w Starym 
Gostkowie. Przed rozpoczęciem Biegu 
wszyscy uczestnicy utworzyli Krąg, 
który symbolizuje otaczający nas 
świat i nawiązuje do indiańskiej filo-
zofii Kręgu Życia. Biegaczy przywitał 
ciepłym słowem Starosta poddębicki 
Ryszard Rytter. 

Bieg składał się z dwóch grup: mar-
szowej i biegowej. Grupa marszowa, 
pod przewodnictwem znanego w śro-
dowisku indianistycznym Marka No-
wocienia, wyruszyła na trasę z go-
dzinnym wyprzedzeniem, natomiast 
właściwa grupa biegowa wystartowa-
ła punktualnie o godz. 10.00. Niespo-
dzianką dla organizatorów była liczna 
grupa dzieci z Zespołu Szkół w Wartko-
wicach wraz z ich opiekunami: Andrze-
jem Błaszczykiem i Arturem Meyerem. 
Łącznie w Biegu wzięło udział ponad 
80 uczestników. 

Trasa Biegu wiodła w kierunku 
Uniejowa. Po kilku kilometrach dołą-
czyły również dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Kłódnej pod opieką Wojcie-
cha Cichego. Dzięki pomocy Gminnego 
Zespołu Obsługi Oświaty w Wartkowi-
cach, a w szczególności Pana Dyrektora 
Andrzeja Rembiszewskiego, zapew-
niony został autokar szkolny z osobą 
niezastąpionego kierowcy Waldema-
ra Ługowskiego. Zmęczeni biegacze 

tował przewodniczący Rady Miasta 
– Janusz Kosmalski wraz z organiza-
torami XII Pow Wow – Festiwalu Mu-
zyki i Tańca Indian Ameryki Północ-
nej. Po zakończeniu Biegu wszyscy 
przemaszerowali ulicami Uniejowa do 
Gimnazjum przy ulicy Kościelnickiej, 
gdzie odbyło się uroczyste wręczenie 
pamiątkowych dyplomów uczestni-
kom Biegu. 

Wraz z zakończeniem III Biegu Na 
Rzecz Ziemi rozpoczęło się XII Pow 
Wow – spotkanie osób interesujących 
się kulturą Indian Ameryki Północnej, 
a w szczególności ich bogatym folklo-
rem związanym z tańcem i śpiewem. 
Odbyły się pokazy konkursowe tańców, 
można było również nabyć indiańskie 
rękodzieło oraz zaopatrzyć się w nie-
zbędną literaturę. Gośćmi specjalnymi 
na tegorocznym Pow Wow byli: Ro-
bert Alan Pacard – artysta z plemienia 
Siuksów Yankton, wykonujący rzeźby 
z katlinitu oraz Amancio Chiari Wago 
– malarz z plemienia Kuna z Panamy.

Organizatorzy już zapraszają na 
kolejną – IV edycję Biegu Na Rzecz Zie-
mi, która tym razem odbędzie się na 
trasie Poznań – Puszczykowo w dniu 
4 października 2014r. Bieg zakończy 
się festynem w Muzeum im. Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie. 

Marek Długosz 
& Izabela Augustowska

Więcej informacji na Facebooku:  
IV Bieg Na Rzecz Ziemi  
oraz Aktywne Wartkowice.

Projekt został zrealizowany w ramach 
działania 413 – Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi”. Wniosek o przyznanie 
dofinansowania, który Gmina Łęczy-
ca złożyła w 2012 roku za pośredni-
ctwem Fundacji PRYM w Parzęcze-
wie, został pozytywnie zaopiniowany. 
Po wyłonieniu w drodze przetargu 
firmy, w sierpniu 2013 roku centrum 
zostało wybudowane. Po upływie nie-
mal roku od zakończenia inwestycji 

8 czerwca w Sobótce nad Nerem (gmi-
na Dąbie), odbyły się Zawody Węd-
karskie o Mistrzostwo Związku Gmin 
Nadnerzańskich i Puchar Wójta Gminy 
Łęczyca. Startowało trzydziestu za-
wodników reprezentujących gminy: 
Dąbie, Lutomiersk, Konstantynów 
Łódzki, Wartkowice, Poddębice i Łę-
czycę. W każdej drużynie było pięciu 
wędkarzy. 

Zawody rozpoczęły się o godzinie 
ósmej i trwały do godziny jedenastej. 
Uczestnicy wędkowali na losowo wy-
branych stanowiskach rozlokowanych 
na lewym brzegu rzeki. Pogoda by-
ła piękna, niebo bezchmurne, a emo-
cje równie silne jak temperatura. Po 
trzech godzinach zachęcania ryb do 
połknięcia przynęty odtrąbiono koniec 
zawodów i trzyosobowa komisja przy-
stąpiła do ważenia złowionych ryb. Po 

Zawody wędkarskie 
nad Nerem

precyzyjnych wyliczeniach ogłoszono 
wyniki. Drużynowo pierwsze miejsce 
zajęli wędkarze z gminy Lutomiersk, 
drugie miejsce z gminy Dąbie a trzecie 
– z gminy Poddębice. W kwalifikacji 
indywidualnej brano pod uwagę cię-
żar złowionych ryb. Bezkonkurencyjny 
okazał się zawodnik z zespołu gminy 
Łęczyca Daniel Modliński. Drugie miej-
sce zajął Michał Adamczyk, trzecie – 
Sławomir Stocki. W konkursie na naj-
większą rybę również zwyciężył Daniel 
Modliński. Puchary, nagrody indywi-
dualne i dyplomy wręczała Agnieszka 
Borowska – sekretarz Gminy Łęczyca. 

Imprezę należy zaliczyć do uda-
nych, kilkadziesiąt osób spędziło miło 
czas nad rzeką, do której od kilkunastu 
lat wróciło życie.

Zofia Dziwisz

III Bieg Na Rzecz Ziemi

mogli w każdej chwili złapać oddech 
i odpocząć w autokarze. Każdy pokonał 
taki odcinek z liczącej 17 km trasy, na 
jaki pozwalały mu jego predyspozycje 
i przygotowanie. Każdy krok, oddech, 
kropla potu były wyrazem wdzięcz-

ności i troski o Matkę Ziemię. Bieg Na 
Rzecz Ziemi jest „bieganiem z przesła-
niem”. Jego celem jest zwrócenie uwagi 
na potrzeby ochrony środowiska przy-
rodniczego i dziedzictwa kulturowego 
naszego kraju. 

Bieg zakończył się na Alei im. Sta-
nisława Supłatowicza „Sat Okha”, znaj-
dującej się w uniejowskim Parku. Na 
mecie biegaczy przywitała grupa mar-
szowa oraz delegacja władz samorzą-
dowych Uniejowa, które reprezen-

Centrum Sportowe 
w Leźnicy Małej

można w pełni korzystać z tego obiek-
tu. Skromne szkolne boisko zmieniło 
się nie do poznania. Teren został od-
wodniony a następnie utwardzony, 
położono odpowiednią nawierzchnię 
na boisku wielofunkcyjnym, co ozna-
cza, że można grać zarówno w piłkę 
nożną, siatkową, jak i koszykówkę. 
Jest również skocznia do skoku w dal. 
Wydzielono miejsce na plac zabaw dla 
młodszych gdzie znalazły się koloro-
we huśtawki, piaskownica, karuzela 
i drewniane zabawki. Ułożono chod-
niki, ustawiono ławeczki, założono 

trawniki i posadzono wiele drzew 
i krzewów. Budynek po byłej hydro-
forni przeszedł gruntowny lifting 
i stał się estetycznym magazynem 
na sprzęt sportowy i gospodarczy. 
Teren centrum ogrodzono i oświetlo-
no, zainstalowano monitoring. Całość 
obiektu jest funkcjonalna, przy czym 
prezentuje się niezwykle efektownie. 

Otwarcie Centrum było wydarze-
niem lokalnym. Na uroczystość licz-
nie przybyli znamienici goście: oko-
liczni mieszkańcy, absolwenci szkoły, 
Bogusław Ulijasz – podsekretarz sta-
nu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
radni i sołtysi, wójtowie z zaprzy-
jaźnionych gmin, Konrad Czyżyński 
– Łódzki Wicekurator Oświaty, Ilona 
Rafalska – radna Łódzkiego Sejmiku 
Wojewódzkiego, dyrektorzy szkół 
z Gminy Łęczyca, pracownicy gminy, 
przedstawiciel Starostwa Powiato-
wego. Obiekt poświęcił proboszcz 
miejscowej parafii, ksiądz Zygmunt 
Rzetelski.Były przemówienia, po-
dziękowania, grała orkiestra dęta 
OSP w Pruszkach, śpiewał i grał ze-
spół „Leźniczanie”. Gromkie brawa 
zebrali najmłodsi – uczniowie z miej-
scowej szkoły, którzy doskonale grali, 
co jest niewątpliwą zasługą nie tylko 
artystów ale i przygotowujących ich 
do tego występu nauczycieli. 

Centrum Sportu w Leźnicy Małej 
będzie służyło nie tylko uczniom ale 
i dorosłym mieszkańcom, oczywi-
ście po zakończonych lekcjach. Jest 
to czwarty obiekt tego typu w gminie. 
Wszystko wskazuje na to, że mimo 
kłopotów ze znalezieniem solidne-
go wykonawcy, kolejne boisko po-
wstanie przy szkole w Siedlcu jeszcze 
w tym roku. W swoim wystąpieniu 
Wójt Gminy – Andrzej Wdowiak pod-
kreślił, że rozwój fizyczny młodzieży 
jest niezwykle istotny i pełni ważną 
rolę w jej wychowaniu. 

Zofia Dziwisz

10 czerwca nastąpiło uroczyste i oficjalne 
otwarcie Centrum Sportowego przy Szkole 
Podstawowej w Leźnicy Małej.
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Dzień Rodziny to uroczystość, która 
w Publicznym Przedszkolu w Wartko-
wicach organizowana jest co roku i za 
każdym razem tworzy niezwykły i wy-
jątkowy klimat. W tym roku nie było 
inaczej. Pięknie udekorowane sale, 
prezenty, życzenia, szczere uśmiechy 
i radosne spojrzenia dzieci w stronę 
najmilszych gości – rodziców. 

„Bardzo kocham swoich rodzi-
ców bo zawsze mi pomagają i razem 
robimy fajne rzeczy”– mówi 6-letnia 
Julia. „Moi rodzice mnie przytulają 
i dają buziaka, kiedy jestem smutny”– 
opowiada Filip (6-lat), a Adam (6 lat) 
dodaje: „Rodzice są najlepsi i zawsze 
mają dla mnie czas, dlatego chcemy 
im za wszystko podziękować.”

Mamusiom i Tatusiom dzieci 
podczas występu dostarczyły wielu 

Impreza odbyła się 1 czerwca 2014 r. 
w Zespole Szkół w Wartkowicach. Plac 
przed szkołą oraz Orlik były miejscem 
wspólnej zabawy i serdecznych spot-
kań nauczycieli, rodziców oraz ucz-
niów. Dla nich właśnie przygotowano 
szereg atrakcji: konkursy sportowo 
– rekreacyjne, mini plac zabaw, malo-
wanie twarzy oraz słodką niespodzian-
kę. W programie był również pokaz 
zumby, która zainicjowała wspólną za-
bawę. Plac szkolny zapełniły stoiska 

Zielona strona mocy
Projekt ekologiczny „Przyroda naszym wspólnym dobrem”  

w Gminie Wartkowice 

To już III Festyn Rodzinny…
z wyrobami lokalnych artystów, lote-
rią fantową oraz pysznym jedzeniem. 
Była też profilaktyka medyczna oraz 
pokaz udzielania pierwszej pomocy. 
Wystąpił teatr Dorośli–Dzieciom, który 
tym razem zaprezentował sztukę pt. 
„Kopciuszek” w wersji nowoczesnej. 
W rolę aktorów wcielili się nauczyciele, 
pracownicy niepedagogiczni, rodzice 
oraz uczniowie szkoły. 

Organizatorem festynu było Sto-
warzyszenie Rozwoju i Promocji Spo-

łeczności Gminy Wartkowice, Rada 
Rodziców, Rada Pedagogiczna i pra-
cownicy ZS w Wartkowicach. Wspar-
cie finansowe na organizację festynu 
rodzinnego stowarzyszenie pozyskało 
z Gminy Wartkowice w ramach ot-
wartego konkursu na realizację zada-
nia publicznego w zakrseie przeciw-
działania uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Paulina Porada, Agnieszka Posiła

Uczniowie Gimnazjum w Wartkowi-
cach dostali szansę na uzyskanie wie-
dzy o otaczającej przyrodzie w sposób 
ciekawy i nieszablonowy. Wszystko za 
sprawą projektu ekologicznego „Przy-
roda naszym wspólnym dobrem”, rea-
lizowanego przez Gminę Wartkowice 
z udziałem środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi. W ramach 
projektu prowadzony jest cykl zajęć 
edukacji ekologicznej zarówno w go-
dzinach lekcyjnych jak i pozalekcyj-
nych poszerzony o prowadzone akcje 
ekologiczne „Dzień dla Ziemi”, „Stań 
po zielonej stronie mocy!”, „Aktywni 
dla klimatu”, „E-kologia nuklearna”.

Jednakże zdecydowanie najatrak-
cyjniejszą formą poznawczą przyro-
dy są wycieczki edukacyjne. W maju 
uczniowie uczestniczyli w wycieczce 
do Załęczańskiego Parku Krajobrazo-
wego poznając jego piękno. Poprzez 
wędrówkę ścieżkami dydaktycznymi: 
„Ośrodek”, „Źródełko” i „Wielki łuk 
Warty” młodzi „przyrodnicy” pozna-
li walory przyrodnicze, krajobrazo-
we, kulturowe i historyczne regionu 
w jednej z najmniej przekształconej 
części Polski. Odbyła się również wy-
cieczka do ciekawych miejsc związa-
nych z naturą i przyrodą zlokalizowa-
nych w naszym mieście wojewódzkim. 

W Łodzi gimnazjaliści mieli okazję po-
dziwiać Palmiarnię, Ogród Botaniczny 
i ZOO oraz mogli poznawać zagadnie-
nia z różnych dziedzin wiedzy m.in. 
biologii, fizyki i chemii w Experymen-
tarium. Podczas wyjazdu uczestnicy 
poznali znaczenie ochrony i różnorod-
ności biologicznej świata (gatunków 
zagrożonych wyginięciem i chronio-
nych), poznali różnorodność rodzi-
mej flory i fauny oraz występującej na 
pozostałych kontynentach. W czerw-
cu uczniowie odwiedzili Nieborów, 
Arkadię, Łowicz i Sromów oraz ZOO 
Safari w Borysewie.

W ramach projektu prowadzo-
ne są również konkursy: plastycz-
ny „Uśmiech przyrody”, literacki 
„Co w trawie piszczy” i fotograficz-
ny „Zatrzymane w kadrze”, których 
rozstrzygnięcie nastąpiło w czerwcu. 
Głównymi celami konkursów są: upo-
wszechnienie wiedzy o ochronie śro-
dowiska, o przyrodzie regionu, wzrost 
świadomości ekologicznej uczniów 
i umożliwienie im wyrażenia emo-
cji, a także inspirowanie młodzieży 
do aktywności twórczej, rozwijanie 
umiejętności literackich, wskazanie 
przykładów działań służących ochro-
nie środowiska. 

Krzysztof Kubiak

Razem robimy  
fajne rzeczy...

wzruszeń, chwil radości i powodów 
do dumy. Wszystkie pięknie recyto-
wały, śpiewały piosenki, prezentowa-
ły ciekawe układy taneczne. Każda 
z grup wystawiła też mini-teatrzyk. 
Za wspaniały występ dzieci otrzy-
mały duże brawa i usłyszały wiele 
pochwał.

Przedszkolaki wykonały dla gości 
portrety, które ozdobiły kolorowymi, 
wiosennymi ramkami. Nie zabrakło 
także symbolicznych bukietów kwiat-
ków i słodkiego poczęstunku. Choć 
Dzień Rodziny w przedszkolu obcho-
dzony jest raz w roku, to przedszkola-
ki zgodnie twierdzą, że każdego dnia 
bardzo kochają swoich rodziców i są 
im wdzięczne za wszystko.

Inez Solarska-Pietruszka
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Na łamach naszej gazety publikujemy niejednokrotnie materiały, dotyczące wydarzeń w gimnazjum im. Czesława Miłosza 
w Topoli Królewskiej. Z uznaniem obserwujemy poczynania dyrekcji, nauczycieli i uczniów. W ostatnim czasie w gimnazjum 
w Topoli miały miejsce kolejne wydarzenia, których opis wart jest miejsca na szpaltach gazety. Dlatego w bieżącym numerze 
poświęcamy aż dwie strony na teksty dotyczące ciekawych i cennych inicjatyw tamtejszej szkolnej społeczności, pisane 
z perspektywy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Szkoła, inna niż wszystkie

Kolorowe stroje, udekorowa-
ne klasy, śpiew, pyszne potrawy 
i mnóstwo zabaw. Tak w zarysie 
wyglądały obchody Dnia Europy 
zorganizowane przez Klub  
Europejski pod przewodnictwem 
jej opiekunki, pani Małgorzaty  
Jeziorskiej, przy znacznym  
udziale wychowawców klas,  
którzy wsparli w działaniach 
swych podopiecznych.

Maj to miesiąc wyjątkowy dla naszego 
państwa, bowiem właśnie w maju mi-
nęło dziesięć lat naszego członkostwa 
w Unii Europejskiej, a 25 maja odbyły 
się wybory do Europarlamentu. Nic tyl-
ko świętować, tym bardziej że 9 maja, 
oficjalny Dzień Europy, daje ku temu 
dodatkową okazję. 

Klub Europejski, aktywnie dzia-
łający w naszym gimnazjum, rozpo-
czął świętowanie już od samego rana 
w piątek. Ten dzień okazał się bardzo 
ekscytujący, gdyż organizatorzy zapla-
nowali całą gamę różnorodnych kon-
kursów, w których brali udział przed-
stawiciele wszystkich klas w szkole. 
Były zatem biegi sztafetowe na czas, 
układanie nazw państw z rozsypanek 
wyrazowych w języku angielskim i nie-
mieckim, określanie położenia krajów 
należących do UE na specjalnie sporzą-
dzonej mapie, wreszcie – malowanie 
symbolu wylosowanego państwa. 

Ponadto na długiej przerwie szkol-
ny chórek „Pierożki” pod dyrekcją opie-
kuna odśpiewał „Odę do radości” i „Eu-

ropo, witaj nam”, piosenkę przewodnią 
z bardzo popularnego niegdyś progra-
mu „Europa da się lubić”. Ale to nie 
wszystko… Specjalnie udekorowane 
sale lekcyjne na dwóch długich prze-
rwach oceniała komisja, w skład której 
weszły panie: Anna Kępista, Małgorza-
ta Kwiecińska i Aleksandra Bednarska. 

Tego dnia odbyła się również śpie-
wana lekcja języka niemieckiego. Ucz-
niowie 3e, razem z panią Jeziorską, 
odwiedzili większość klas, prezentując 
hymn Unii Europejskiej w języku nie-
mieckim. Dla intelektualistów na piątej 
godzinie lekcyjnej zorganizowano do-
datkowo konkurs z wiedzy o UE. Poza 
tym uczniowie szukali flag ukrytych na 
terenie szkoły. Na korytarzu pojawiły 
się także nawołujące do udziału w wy-
borach transparenty, będące częścią 
projektu „Młodzi głosują – wybory do 
Europarlamentu 2014”, w ramach któ-
rego uczniowie naszej szkoły również 
będą mieli okazję poczuć się niebawem 
jak prawdziwi wyborcy. 

Dzień Europy był niewątpliwie cie-
kawym wydarzeniem w życiu szkoły. 
Była to dobra okazja, by przetesto-
wać kreatywność młodzieży oraz jej 
zgranie. 

A oto wyniki konkursu na wystrój 
klas:
I miejsce – klasa 1d, klasa 2c, klasa 3a
II miejsce – klasa 1 a, klasa 2e, klasa 3b
III miejsce – klasa 1e, klasa 2b, klasa 3f
Sebastian Gmerek klasa 3f

Sebastian Gmerek, klasa IIIf

Powiew chłodnego wiatru i pochmur-
ne niebo, z którego opadała mżawka, 
ściągnęły mnie na ziemię i sprawiły, że 
ostatecznie zdałem sobie sprawę, że to 
już koniec, że pięć dni minęło tak szyb-
ko, jak szybko znika rozbłysk fleszu 
aparatu fotograficznego, utrwalający 
na jego karcie skrawki wspomnień, 
ułamki chwil, które choć nie zastąpią 
pamięci i tego, co czuło się będąc po 
drugiej stronie obiektywu, na pewno 
pomagają w sobie wzbudzić, odnaleźć 
ukryte wewnątrz wspomnienia, nawet 
po wielu latach.

Właśnie te zdjęcia pomagają teraz 
ubrać w słowa moje doświadczenia 
z podróży do Turcji. Najpierw odjazd 
busem spod Urzędu Miasta na lotni-
sko do Warszawy, potem lot do Paryża, 
skąd po kilku godzinach oczekiwania 
na przesiadkę, udaliśmy się do Stam-
bułu – miasta, w którym z ogromnymi 
drapaczami chmur zderzają się wielkie 
meczety i pozostałości po architektu-
rze bizantyjskiej.

Zanim jednak było nam dane po-
znać sekrety stolicy Turcji, wybudo-
wanej na ruinach Konstantynopola, 

zakwaterowaliśmy się w przyjemnie 
urządzonym hotelu trzygwiazdkowym 
Bigbox Hotel. Warunki były naprawdę 
świetne, a obsługa od początku była 
przyjacielsko nastawiona do naszej 
grupy i służyła pomocą, nieważne 
o jakiej porze dnia lub nocy. W hotelu 
znajdowały się również basen i sauna, 
które chętnie wykorzystywaliśmy do 
celów relaksacyjnych.

Przybyliśmy na miejsce w nocy, 
więc pierwszą rzeczą, jaką zrobili-
śmy po zaznajomieniu się z miejscem 
naszego pobytu i rozpakowaniem się, 
było przytulenie poduszki. Następnego 
dnia, po śniadaniu, pojechaliśmy do tu-
reckiej szkoły, gdzie wręcz przytłoczyła 
nas nie tylko wielkość budynku i ilość 
uczniów, uczęszczających do placów-
ki, lecz także niezwykła gościnność 
Turków, którzy od samego początku 
urzekli nas swoją przyjacielską posta-
wą. Po wejściu do szkoły, niemal każdy 
wyciągał dłoń w geście powitalnym, 
każdy chciał się poznać, zamienić kil-
ka słów. Zabawne było obserwowanie 
przez nich jednego z nas – chłopaka 
o niebieskich oczach i blond włosach. 

Europa da się lubić

Tamtejsi byli niezwykle zdziwieni wi-
dokiem takiej osoby, ze względu na 
to, że Turcy w większości mają ciem-
ną karnację, ciemne włosy i ciemne 
oczy. Bardzo szybko zapoznaliśmy się 
z częścią tamtejszych zwyczajów i za-
warliśmy wiele ciekawych znajomości, 
które większość z nas utrzymuje do 
dzisiaj przez Internet. Umocnić więzi 
pomogły nam też przyjacielskie mecze 
w koszykówkę, która w Turcji cieszy 
się dużą popularnością.

Pomogliśmy również pani Gry-
glewskiej w prowadzeniu lekcji dla 
Turków, na której przedstawiliśmy 
im znane miejsca w Polsce i słynnych 
Polaków (niemal każdy zareagował 
okrzykiem na widok Lewandowskiego 
i Jana Pawła II), a następnie przepro-
wadziliśmy quiz z przekazanych im 
wcześniej wiadomości. Jak się okazało, 
uczniowie naprawdę wiele zapamię-
tali i bez większej pomocy wygrywali 
cukierki, które były nagrodą za udzie-
lenie poprawnej odpowiedzi. Następ-
nie, nauczyliśmy ich grać w nasze pol-
skie, znane wszystkim gry – „iskierkę” 
i „ciepło-zimno”. 

Wszystkie trzy dni, które spędzili-
śmy na miejscu, choć wyglądały podob-
nie – po śniadaniu wyjazd do szkoły, 
a następnie zwiedzanie ciekawszych 
obiektów w Stambule – były niezwykłe 

i ani przez moment nie dało się od-
czuć nudy. Zwiedziliśmy m.in.: Hagie 
Sophie, czyli cerkiew, wybudowaną 
przez cesarza bizantyjskiego w śred-
niowieczu, przemienioną przez Tur-
ków na meczet, Błękitny Meczet, przed 
którym musieliśmy zdjąć buty i wiele 
innych miejsc, ale jedno zapadło mi 
w pamięć szczególnie – Galata. Jest to 
wieża, z której wypatrywano pożarów 
– została ona wybudowana za czasów 
Konstantynopola. Na samym szczy-
cie można było podziwiać zapierające 
dech w piersiach widoki. Lekki wiatr, 
rozwiewający włosy, ptaki latające na 

Kartka z podróży 

tej samej wysokości, ciepłe promie-
nie słońca padające na Stambuł – mia-
sto, leżące na dwóch kontynentach, 
miasto, w którym wysokie wieżowce 
kontrastują z olbrzymimi meczetami, 
miasto, w którym nowoczesność ście-
ra się z tradycjami muzułmańskimi… 
Dwie części miasta, leżące na dwóch 
innych kontynentach – Europie i Azji, 
przedzielone mostem, stojącym nad 
cieśniną, w której woda ma lazurowy 
kolor, olbrzymie, nowoczesne, a jed-
nocześnie piękne miasto.

Szymon Kuleczka
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Najpierw narodził się pomysł  
pro  jektu „Pracownia z ekoklima-
tem”, później jego ocena, a następ-
nie realizacja z wykorzystaniem 
środków z Wojewódzkiego Fun -
du szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi w wyso-
kości blisko 38 tys. zł. W środę, 16 
kwietnia br., można już było tylko 
świętować… kolejny sukces!

– Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby 
nie determinacja pani dyrektor Jolanty 
Kuropatwy oraz otwartość na zmiany 
nauczycielek: Bożeny Kuś, Magdale-
ny Jasiaczek, Sylwii Gnatowskiej i El-
żbiety Gierowskiej, które są autorkami 
projektu i czuwają nad jego realizacją 
– podkreśliła w swoim wystąpieniu 
wicedyrektor gimnazjum Agnieszka 
Modlińska podczas uroczystości ot-
warcia nowoczesnej sali biologicznej.

Udało im się to przy wsparciu or-
ganu prowadzącego, który dofinan-
sował projekt w wysokości 3 078 zł. 
Efektem tej współpracy jest pracow-

Uczennice klasy IIB Julia i Jagoda 
Zawieruszanki otrzymały zapro-
szenie na obrady Sejmu Dziecięce-
go. W poselskich ławach na Wiej-
skiej nasze dziewczyny zasiadły  
1 czerwca.

Dwie gimnazjalistki reprezentowały 
Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topo-
li Królewskiej podczas obrad Sejmu 
Dzieci i Młodzieży na XX sesji w dniu 
1 czerwca br.  w Warszawie. Ich wy-
jazd był pokłosiem zorganizowanej na 
początku kwietnia debaty pod hasłem 
„Pięć twarzy władzy”. Jej tematem przy-
szłe posłanki uczyniły problem aktyw-
ności młodzieży. Uczestnicy spotkania 
zastanawiali się nad tym, co zrobić, by 
młodzież brała udział w wyborach i 
życiu społecznym. Zadowolenia z za-
proszenia na obrady nie kryje pomy-
słodawczyni debaty Anna Lickowska, 
która wszelkimi dostępnymi sposo-
bami stara się zachęcić młodych ludzi 
do udziału w życiu społecznym swojej 
miejscowości i szkoły.

Wymarzona ekopracowania już otwarta!

nia – odnowiona i doposażona. Zostały 
zakupione nowe szafy, ławki, stoliki, 
biurko, laptopy, mikroskopy, wizuali-
zer, aparat cyfrowy oraz liczne pomo-
ce dydaktyczne, w tym plansze, filmy 
i gry. W pracowni oprócz zajęć z edu-
kacji ekologicznej odbywają się lekcje 
z przedmiotów przyrodniczych oraz 
zajęcia pozalekcyjne.

Na uroczystym otwarciu ekopra-
cowni nie zabrakło wielu znamieni-
tych gości. Wśród nich znaleźli się: wójt 
gminy Łęczyca – Andrzej Wdowiak, 
szef Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w Łęczycy – Wojciech 
Frankowski, dyrektor ZOPO – Leszek 
Saganiak, proboszcz parafii w Topoli 
Królewskiej – ks. Kamil Leśniewski 
oraz dyrektorzy szkół z gminy Łęczyca 
i przewodnicząca Rady Rodziców przy 
naszym gimnazjum – Iwona Granosik.

Miłym uzupełnieniem uroczysto-
ści było pouczające i pełne humoru 
przedstawienie, którego tematem wy-
konawcy z klasy I C uczynili… śmieci. 
Najpierw porozrzucane – raziły wszel-

kie zmysły estetyczne, a potem – odpo-
wiednio posegregowane – stały się nie-
co bardziej przyjazne oku i środowisku. 
Zebrani mieli też okazję, by sprawdzić 
swoją wiedzę z zakresu ochrony śro-
dowiska w formie quizu oraz obejrzeć 
ciekawe doświadczenia chemiczne i fi-
zyczne, np.: powstanie kwasu siarko-
wego, wykorzystanie bulw ziemniaków 
do zasilania żarówki, napędzanie małe-
go łazika za pomocą baterii słonecznej 
czy badanie zanieczyszczenia wody. 
Podczas owych pokazów można było 
zobaczyć nowości zakupione w ramach 
wspomnianego już projektu.

Na koniec tej miłej i kameralnej 
uroczystości (opinia gości) nie zabra-
kło też słodkiego akcentu. Na zgro-
madzonych czekał przepyszny tort, 
którym częstował gospodarz gminy 
pan Andrzej Wdowiak w towarzystwie 
pani Agnieszki Modlińskiej, która pod 
nieobecność dyrektor Jolanty Kuropa-
twy pełni funkcję szefowej gimnazjum.

Sławomir Doniak 

Mistrzowie z Topoli 
Królewskiej

Konrad Bratosiewicz został  
mistrzem Polski, a Kaja  
Stelmaszewska wicemistrzem 
spośród 8 tysięcy młodych  
ekonomistów, biorących udział  
w Ogólnopolskim Konkursie  
Wiedzy Ekonomicznej.  
21 czerwca w Sobieszewie  
odbył się finał konkursu,  
w którym znalazło się 30  
najzdolniejszych. Wśród nich  
byli i nasi uczniowie. 

21 czerwca w Sobieszewie odbył się 
finał IX edycji Mistrzostw Polski Mło-
dych Ekonomistów i konkursu „Żyj fi-
nansowo, czyli jak zarządzać finansami 
w życiu osobistym”. Do projektu przy-
stąpiło ponad 8 tysięcy uczniów z całej 
Polski. – Żeby zapobiegać wykluczeniu 
finansowemu, a co za tym idzie – rów-
nież społecznemu, podejmujemy właś-
nie działania na rzecz edukacji finan-
sowej i edukacji ekonomicznej – mówi 

Kazimierz Janiak, prezes Stowarzysze-
nia Krzewienia Edukacji Finansowej, 
które było organizatorem Mistrzostw 
Polski Młodych Ekonomistów.

Uczestnicy musieli przejść kolejne 
etapu konkursu składające się zarów-
no z teorii, jak i praktyki. Do Sobiesze-

wa przyjechali najlepsi z najlepszych. 
Zwycięzcy uważają, że konkurs nie 
był trudny, ale zaznaczają: „To dzięki 
naszemu przygotowaniu”. – Niektóre 
zadania były łatwiejsze, niektóre trud-
niejsze. Ale generalnie test był w mia-
rę prosty. W miarę… – mówi Konrad 
Bratosiewicz, który okazał się zwy-
cięzcą konkursu „Mistrzostwa Polski 
Młodych Ekonomistów”. Nasz uczeń, 
uczęszczający na co dzień do klasy 
IIB, okazał się najlepszy, ale tuż za nim 
uplasowała się Kaja Stelmaszewska, 
uczennica tej samej klasy i jednocześ-
nie świeżo upieczona wicemistrzyni. 

Prezes SKEF wręczył naszym 
ekonomistom pamiątkowe medale 
i dyplomy oraz nagrody: laptopa za 
pierwsze miejsce i tablet – za dru-
gie. Nagroda nie ominęła również 
Agnieszki Augustyniak z klasy IIIB, 
która zdobyła wyróżnienie i otrzy-
mała bon na 250 zł do wykorzystania 
w sieciach Empiku.

W finałach brało udział trzydzie-
stu z ośmiu tysięcy uczestników. I aż 
troje naszych. Wszyscy podopiecz-
ni pani Agnieszki Wyrzykowskiej. To 
mocna obsada.

Sławomir Doniak

Pierwszego dnia młode posłanki 
z Topoli Królewskiej uczestniczyły 
w warsztatach zatytułowanych „Jak 
oswoić lwa – współpraca z mediami”. 
Poprowadziła je pani Anna Samel – 
dziennikarka z długoletnim doświad-
czeniem. Kolejnego dnia wraz z 458 
innymi posłami, Jagoda i Julia udały 
się do gmachu Sejmu RP na młodzie-
żowe obrady. Pracowały nad uchwałą 
dotyczącą aktywności młodych lu-
dzi w życiu społecznym kraju. Wy-
soka izba ostatecznie zatwierdziła 
wspomnianą uchwałę z drobnymi 
poprawkami. 

Nasze posłanki nie narzekały na 
brak przeżyć związanych z pobytem 
w parlamencie. Miały okazję spotkać 
wielu znanych polityków, a wśród 
nich Ewą Kopacz i Jacka Protasie-
wicza. Na pewno to wydarzenie na 
długo pozostanie w ich pamięci. A 
może to zapowiedź przyszłej kariery 
politycznej? 

Sławomir Doniak

Zasiadły  
w sejmowych ławach
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W 2014 r. zostaną zmodernizowa-
ne oddziały przedszkolne, tzw. klasy 
„0” w Szkole Podstawowej im. J. Tuwi-
ma w Parzęczewie oraz w Szkole Pod-
stawowej w Chociszewie w ramach 
projektu pt. „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących na 
terenie gminy Parzęczew” realizowa-
nego przez Gminę Parzęczew. 

Modernizacja oddziałów przed-
szkolnych będzie polegała na odpo-
wiednim doposażeniu i dostosowaniu 
ich do potrzeb dzieci młodszych, tj. 3 
– 4 latków. W ramach projektu zosta-
ną doposażone szkolne place zabaw. 
Ponadto, przed Szkołą Podstawową 
w Parzęczewie wymienione zostanie 
stare ogrodzenie oraz wykonana bez-
pieczna nawierzchnia placu zabaw. 
Planuje się również dostosowanie toa-
let do potrzeb dzieci i zmodernizowa-
nie toalet dla personelu, a także zakup 
brakującego wyposażenia do utrzy-
mania czystości w pomieszczeniach. 
W Szkole Podstawowej w Chociszewie 
zostanie również doposażona kuchnia 

17 maja zostało zorganizowane oficjal-
ne otwarcie paczek dla uczestników 
grup zabawowych, działających przy 
Punkcie Przedszkolnym „Plastuś”. Po-
mimo deszczowej pogody w sali punk-
tu przedszkolnego panowała cudowna 
atmosfera. Rodzice z pomocą dzieci 
składali meble, co okazało się nie tylko 
pracą ale również świetną zabawą. Po 
zakończonych pracach mamy z zado-
woleniem przyglądały się swoim ba-
wiącym się dzieciom. Maluchy okaza-
ły się bardzo kreatywne. Do zabawy 
wykorzystały tekturowe pudełka oraz 
pianki którymi były one wypełnione. 

Plastusiowa kronika

Z pianek dzieci zrobiły padający śnieg, 
wypełniały tekturowe pudełka i uda-
wały, że się kąpią w wannie pełnej pia-
ny. Dużym powodzeniem cieszyła się 
folia z pęcherzykami powietrza, któ-
ra podczas pękania wydawała różne 
dźwięki. Pudła stały się domkami do 
zabawy, a na stolikach dzieci urządzi-
ły przyjęcie. Krzesełka posłużyły jako 
wagony pociągu i wszyscy wyruszyli 
w daleką podróż.

Podczas spotkań grup zabawowych 
dzieci i rodzice wykazują się dużą po-
mysłowością w organizowaniu zabaw, 
przeprowadzane są warsztaty plastycz-

ne, gry i zabawy na świeżym powietrzu. 
Rodzice uczestniczący w spotkaniach 
wykorzystują najprostsze metody za-
bawy z dziećmi. Wspólna zabawa jest 
znakomitą obserwacją, jak maluch od-
najduje się w grupie rówieśniczej.

Wszystkich chętnych rodziców, 
którzy od września chcieliby brać 
udział ze swoimi dziećmi w spotka-
niach grup zabawowych zapraszamy 
serdecznie na zapisy w Punkcie Przed-
szkolnym „Plastuś” w Parzęczewie 
i Chociszewie.

Sylwia Szymańska-Galon

Ponad setka osób wzięła udział 
w „Pikniku Rodzinnym” zorganizo-
wanym przez Punkt Przedszkolny 
„Plastuś” z okazji Dnia Mamy, Taty 
i Dziecka. Uroczystość odbyła się 
w piątek – 30 maja na terenie Szko-
ły Podstawowej w Parzęczewie. 
W programie imprezy znalazły się 
występy podopiecznych placówek 
z Parzęczewa i Chociszewa. Dzieci 
z grupy Biedronek i Skrzatów od-
śpiewały piosenkę dla rodziców, Żab-
ki oprócz piosenki dla mamy i taty 
zachwyciły recytowaniem wierszy-
ków, natomiast Pszczółki połączyły 
piosenkę z ruchem scenicznym. Po 
występach artystycznych maluchy 
obdarowały rodziców własnoręcz-
nie wykonanymi prezentami, które 
wzruszyły do łez przepełnione dumą 
mamy i zmiękczyły serca tatusiów. 

Nie mogło również zabraknąć og-
niska, przy którym przybyłe rodziny 
ze smakiem zajadały własnoręcznie 
upieczone kiełbaski oraz chleb ze 
smalcem, który upiekły dzieci z Cho-

ciszewa na warsztatach kulinarnych. 
Korzystając z pięknego majowego 
słońca, które tego dnia zrobiło nam 
wszystkim ogromną niespodzian-
kę, dzieci bawiły się na placu zabaw, 
a rodzice mieli czas na pogawędkę. 
Największą atrakcją było malowanie 
twarzy, królowały kotki – Hello Kitty, 
motyle oraz Batman. Dzieci podczas 
przerw w zabawie zajadały się sma-
kołykami przygotowanymi przez ro-
dziców. Wspólne biesiadowanie w to-
warzystwie innych rodzin, domowy 
nastrój, słoneczna pogoda i przyjem-
na atmosfera sprawiły, że dzień ten 
był wyjątkowy zarówno dla dzieci, 
ich rodziców, jak również dla pra-
cowników Punktu Przedszkolnego.

Dziękujemy serdecznie Firmie 
„Polska Woda” oraz Piekarni Państwa 
Frajndów za udzieloną pomoc przy 
organizacji pikniku, a także wszyst-
kim rodzicom, którzy włączyli się 
w przygotowania. 

Joanna Wiktorska

10 i 11 czerwca 2014 r. w naszym 
przedszkolu odbyło się uroczyste 
pożegnanie starszaków – z udziałem 
dzieci z grupy Pszczółki, Żabki i Skrza-
ty oraz rodziców i zaproszonych go-
ści. Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Wójt Gminy Parzęczew – Ryszard No-
wakowski, Skarbnik Gminy – Jadwiga 
Dębska oraz dyrektorzy szkół podsta-
wowych z Parzęczewa i Chociszewa.

 Dzieci wystąpiły z pożegnalnym 
programem artystycznym „Przed-
szkola czas już minął nam…”. Montaż 
słowno – muzyczny składał się z wie-
lu znanych piosenek i wierszy. Te-
go dnia w Parzęczewie nie mogło 
również zabraknąć poloneza, któ-
rego wykonanie szczególnie wzru-
szyło wszystkich zaproszonych go-
ści. Dzieci zaprezentowały gościom 
swoje umiejętności teatralne w bajce 
„Piotruś i wilk” przygotowanej przez 

panią Grażynę Dębską. Dzieci pozo-
stające w przedszkolu serdecznie 
pożegnały swoich starszych kole-
gów życząc im wierszem sukcesów 
w nauce i aby wspominały miło czas 
spędzony w przedszkolu. Pani Sylwia 
Szymańska-Galon złożyła życzenia 
absolwentom i przekazała dzieci pod 
opiekę Agnieszce Graczyk i Krzyszto-
fowi Pyciarzowi – dyrektorom szkół 
podstawowych. Ciepłe słowa podzię-
kowań padły również pod adresem 
rodziców za całoroczną współpracę 
oraz Wójta Gminy Parzęczew za po-
moc udzieloną Punktom Przedszkol-
nym w Parzęczewie i Chociszewie. 
Absolwenci otrzymali prezenty oraz 
dyplomy ukończenia przedszkola, 
a całość została zwieńczona pamiąt-
kowym zdjęciem.

Malwina Pietrzak

poprzez zakup segmentu i sprzętu 
kuchennego. Dla oddziałów przed-
szkolnych zostaną zakupione meble 
i wyposażenie, rolety okienne, meble 
wypoczynkowe, meble szatniowe, za-
bawki i pomoce dydaktyczne, artyku-
ły plastyczne, komplet wyposażenia 
zapewniającego bezpieczne warunki 
opieki nad dziećmi, sprzęt ICT i au-
diowizualny, tj. laptopy, projektory, 
tablice interaktywne z oprogramo-
waniem, kserokopiarki, urządzenia 
wielofunkcyjne. Grzejniki będą zabez-
pieczone zabudową w celu uniknięcia 
oparzenia oraz urazów głowy. 

Realizacja projektu przyczyni się 
do zwiększenia dostępności i jako-
ści edukacji przedszkolnej w Gminie 
Parzęczew poprzez zapewnienie bez-
piecznych warunków pobytu w szko-
łach, atrakcyjną realizację podstawy 
programowej wychowania przed-
szkolnego z wykorzystaniem nowo-
czesnego sprzętu elektronicznego, 
zabawek i pomocy dydaktycznych, 
a tym samym wzrostu atrakcyjności 

Otwarcie prezentów w grupach zabawowych

szkół (oddziałów przedszkolnych) 
skutkującym zwiększeniem liczby 
dzieci w oddziałach przedszkolnych 
i osiągnięciem wysokiej jakości edu-
kacji w Gminie. Zakończenie projektu 
zaplanowano na październik br. Środ-
ki finansowe jakie zostały przezna-
czone na realizację projektu to kwota 
261 810,15 zł. 

Małgorzata Posiła

Projekt w 100% sfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priory-
tet IX. Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach, Działania 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w sy-
stemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. 
Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przed-
szkolnej. Zakończenie projektu za-
planowano na październik br. 

Piknik rodzinny 

Zakończenie roku 
przedszkolnego

Modernizacja gminnych zerówek
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Ochotnicza Straż Pożarna w Parzęcze-
wie to jednostka zasługująca na uwagę 
nie tylko z okazji jubileuszu 100-le-
cia. Od 1995 roku należy do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Na przestrzeni ostatnich lat zajmuje 
III miejsce w powiecie zgierskim pod 
względem ilości wyjazdów do akcji 
ratowniczo-gaśniczych, gdzie bardzo 
często uczestniczy w akcjach związa-
nych z kolizjami drogowymi na auto-
stradzie A2. Ponadto OSP Parzęczew 
jest jednostką, która gromadzi świetnie 
wyszkolonych druhów ochotników.

4 maja 2014 r. odbyły się obchody 
100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Parzęczewie oraz Dnia Strażaka. Był 
to niezwykły dzień dla mieszkańców 
Gminy Parzęczew, a w szczególności 
dla druhów. Obchody rozpoczęła msza 
św. na rynku w Parzęczewie, którą od-
prawił Proboszcz Parafii Parzęczew ks. 
Jerzy Serwik. 

Po mszy licznie zgromadzonych 
gości na placu Kościuszki przywitał 
Wójt Gminy Parzęczew, Przewodni-
czący Komitetu Honorowego Obcho-
dów 100-lecia Ryszard Nowakowski. 

Jubileusz 100-lecia OSP w Parzęczewie

Serdecznie dziękujemy sponsorom zaangażowanym w obchody 100-lecia 
OSP Parzęczew – zarówno firmom i instytucjom, jak i osobom prywatnym.

Najważniejszą częścią uroczystości 
było przekazanie jednostce nowego 
sztandaru, ufundowanego przez spo-
łeczeństwo oraz odznaczenie jednostki 
„Złotym Znakiem Związku”. 

Podczas uroczystości zostało rów-
nież odznaczonych wielu druhów. 

„Złoty Znak Związku”  
nadany przez Prezydium Zarządu 

Głównego otrzymali:
– Marian Durski z OSP Opole 
– Henryk Kalkowski z OSP Parzęczew

„Zasłużony dla ochrony  
przeciwpożarowej” 

nadany przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych:

– Leszek Chojnacki – OSP Parzęczew
– Dariusz Klimczak – OSP Parzęczew

Złoty medal  
„Za zasługi dla Pożarnictwa”  

nadany przez Prezydium Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego woj. 

Łódzkiego:
– druh Zdzisław Rogowski 

– OSP Parzęczew

Srebrny medal  
„Za zasługi dla Pożarnictwa”:

– druh Andrzej Chojnacki 
– OSP Parzęczew

– druh Stanisław Pietrusiak 
– OSP Parzęczew

– druh Grzegorz Stegliński 
– OSP Parzęczew

Brązowy medal  
„Za zasługi dla Pożarnictwa”:

– druh Tomasz Chojnacki 
– OSP Parzęczew 

– druh Andrzej Frajnd 
– OSP Parzęczew

– druh Piotr Kędzia – OSP Parzęczew 
– druh Dariusz Świercz 

– OSP Parzęczew
– druh Jarosław Wasiak 

– OSP Parzęczew
– druh Jacek Woźniak – OSP Parzęczew
– druhna Katarzyna Opas – OSP Opole 
– druhna Honorata Zajączkowska 

– OSP Opole 
– druh Jacek Durski – OSP Opole

„Strażak Wzorowy”:
– druh Daniel Frajnd – OSP Parzęczew
– druh Dawid Frajnd – OSP Parzęczew
– druh Julian Frajnd – OSP Parzęczew 
– druh Daniel Krysztofiak 

– OSP Parzęczew
– druh Robert Krysztofiak 

– OSP Parzęczew
– druh Karol Łuczak – OSP Parzęczew
– druh Jacek Maśliński – OSP Parzęczew
– druh Mateusz Szymankiewicz 

– OSP Parzęczew
– druhna Aneta Stasiak – OSP Opole

„Za wysługę 10 lat”:
– druh Łukasz Chojnacki 

– OSP Parzęczew 
– druh Jakub Galoch – OSP Parzęczew

„Za wysługę 5 lat”:
– druh Tomasz Chojnacki 

– OSP Parzęczew
– druh Daniel Frajnd – OSP Parzęczew

– druh Piotr Kędzia – OSP Parzęczew
– druh Bogdan Krysztofiak 

– OSP Parzęczew
– druh Mirosław Krysztofiak 

– OSP Parzęczew
– druh Sławomir Krysztofiak 

– OSP Parzęczew
– druh Karol Łuczak – OSP Parzęczew
– druh Mateusz Szymankiewicz 

– OSP Parzęczew

Podczas obchodów został roz-
strzygnięty także konkurs plastyczny 
„Straż pożarna w akcji” zorganizowa-
ny przez Forum Inicjatyw Twórczych 
dla przedszkoli i szkół podstawowych 
w Parzęczewie.

Uroczystość uświetniła Orkiestra 
Dęta OSP Żelechlinek pod batutą Kami-
la Wrony. Na szczególne uznanie zasłu-
gują dzieci oraz młodzież, którzy stano-
wią większą część orkiestry. Oficjalną 
część uroczystości zakończyły prze-
mówienia i podziękowania gości oraz 
defilada pocztów sztandarowych OSP.

Wśród przybyłych gości hono-
rowych byli: Senator RP – Andrzej 
Owczarek, Posłanka na Sejm RP– 
Agnieszka Hanajczyk, Poseł na Sejm 
RP – Artur Dunin, Radna Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego – Ilona Rafalska, 
Zastępca Prezesa WFOŚiGW – Bohdan 
Cezary Dzierżek, Sekretarz Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP – 
Mieczysław Serwa, Przewodniczący 
Rady Powiatu Zgierskiego, jednocześ-
nie Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP w Zgierzu – 
Józef Dziemdziela., Starosta Powiatu 
Zgierskiego – Krzysztof Kozanecki, 
Wicestarosta Powiatu Zgierskiego – 
Marcin Karpiński. Ponadto w obcho-
dach uczestniczyli: wójtowie sąsied-
nich gmin oraz przedstawiciele PSP 
ze Zgierza i Ozorkowa. 

Magdalena Borowska

Sponsorzy:
Młyn Handlowy Stanisław Jaroszewicz i Synowie s.j., Teresa i Stanisław Mrowińscy,  

Włodzimierz Pietruszewski, Małgorzata i Andrzej Frajnd, Renata i Jarosław Ptasik, Władysław 
Krawczyk, Zdzisław Rogowski, Jadwiga Dębska, Sławomir Nowak – Skład drewna, Julian Jańczyk, 

Jacek Jańczyk, CENTRO-BUD, Zbigniew Mikołajczyk – Z.M. Serwis, Ewelina i Tomasz Kalkowscy, 
Małgorzata i Zdzisław Zawadzcy, Wiesław Ślawski – „Oliwia”, Monika Pietrasik – AURA, Mirosław 

Sadowski, GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Ozorkowie, Grzegorz Kwiatkowski, Apteka mgr farm. 
Izabela Kromkowska, Krzysztof Walczak – Wal-Bruk, Jarosław Walczak – Jarbud, Honorata i Andrzej 

Dąbek, Bogumiła Gieraga, Andrzej Wódecki, Krzysztof Jankiewicz, Kamil Jabłoński, Agro-Floryda 
S.C. K.E.J.M. Kurtasińscy, Włodzimierz Ochota, Wioletta i Józef Banaszkiewicz, Zbigniew Maśliński, 

Krzysztof i Maciej Rożniata, Marek Stojecki, Józef Laszkiewicz, Alina i Kazimierz Plak, Grażyna 
Dębska, Katarzyna Dębska, Jacek Maśliński, Stanisław Urbaniak, Dariusz Szpakowski, Leszek 

Chojnacki, Dariusz Klimczak, Roman Kuzaniak, Andrzej Chojnacki, Łukasz Chojnacki, Marek Kędzia, 
Henryk Kalkowski, Grzegorz Stegliński, Jarosław Wasiak, Piotr Kędzia, Daniel Krysztofiak, Robert 
Krysztofiak, Ryszard Adamiak, Maciej Kowalski, Grzegorz Nolbrzak, Dawid Frajnd, Jan Klimczak, 

Jan Chojnacki syn Mariana, Wacław Bugała, Julian Frajnd, Daniel Frajnd, Marcin Roszczak, Mateusz 
Bieliński, Mateusz Szymankiewicz, Tomasz Chojnacki, Alicja i Marek Wasiak, Jan Wasiak, Stanisław 

Pietrusiak, Stanisław Jurczyk, Feliks Woźniak, Stanisław Kalkowski, Wojciech Woźniak, Jan Chojnacki 
syn Franciszka, Jan Osendowski, Jacek Woźniak, Lesław i Piotr Mysiński, Michał Janicki, Krzysztof 

Gieraga, Jakub Galoch, Sławomir Jurczyk, Damian Wojciechowski, Dariusz Świercz, Justyna Świercz, 
Błażej Krysztofiak, Karol Łuczak, Adam Kowalczyk, Michał Chojnacki, Marian Karpiński,  

Marian Chojnacki.

Patronat 
honorowy
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Po raz trzeci w Trojanach  
ich mieszkańcy oraz goście  
biesiadowali, kultywując  
tradycje Nocy Świętojańskiej.  
27 czerwca odbyła się  
III Trojańska Biesiada 
Świętojańska. 

Od poprzednich, także bardzo uda-
nych biesiad ta różniła się tym, że od-
bywała się w wyjątkowym miejscu: na 
nowym siedlisku, które powstało we 
wsi. Działkę zakupiono ze środków 
funduszu sołeckiego, natomiast sa-
mi mieszkańcy uporządkowali teren, 
zbudowali drewnianą wiatę, położy-
li płytki i kostkę brukową, posadzili 
drzewka (sadzonki sfinansowali sami, 
składając się na ten cel). Z dumą prze-
cinali symboliczną wstęgę. Towarzy-
szył im wójt Ryszard Nowakowski, 
który wspierał całe przedsięwzięcie 
oraz Senator RP Andrzej Owczarek, 
nadając swoją obecnością odpowied-
niej rangi aktowi otwarcia siedliska 
w Trojanach. 

Zaangażowaniem i doskonałą 
samoorganizacją wykazali się także 
mieszkańcy Trojan, przygotowując bie-
siadę. Widać wyraźnie, że są zintegro-
wani, doskonale się dogadują i dzielą 
się obowiązkami, których przy organi-

Tegoroczne Święto rozpoczął występ 
grupy mieszkańców działających 
przy OSP w Konopnicy, którzy po 24 
tygodniowych próbach zaprezento-
wali utwory ludowe ziemi łęczyckiej 
realizując projekt,,Od wnuczka do 
dziadka’’. Przedsięwzięcie zrealizo-
wano w ramach tzw. małego projek-
tu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Obszarów Wiejskich poprzez 
Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”.

Publiczność miała także okazję 
obejrzeć i wysłuchać kapeli podwór
kowej,,Konstantynowiacy’’, która za-
prezentowała folklor miejsko-łódzki.

Wydarzenie wzbogacone zostało 
konkursami ekologicznymi z nagro-
dami dla uczestników (dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Święto Ludowe w Wartkowicach 

zacji takiej imprezy jest niemało. Było 
tradycyjne ognisko, wyplatanie wian-
ków z polnych kwiatów, muzyka, śpie-
wy i tańce. Popularnością cieszył się 
konkurs „Mam talent”, w którym pre-
zentowano głównie zdolności wokalne. 
Występowali zarówno najmłodsi – kil-
kuletnie dzieci, jak i dorośli, śpiewając 
popularne piosenki. Gwoździem pro-
gramu okazał się występ kilku odważ-
nych trojańskich mężczyzn, którzy za-
tańczyli „Jezioro łabędzie”. Entuzjazm 
wzbudził zarówno kunszt taneczny, 
jak i charakterystyczne stroje… Tak 
więc mieszkańcy Trojan wykazali się 
nie tylko pracowitością, zdolnościami 
organizacyjnymi, kulinarnymi (można 
było spróbować pysznych wypieków, 
chleba z domowym smalcem oraz in-
nych smakołyków), ale także poczu-
ciem humoru. I do tego zacięcie spor-
towe – w biegach przełajowych, które 
także są już stałym elementem imprezy 
wystartowało w kilku kategoriach wie-
kowych kilkadziesiąt osób. 

Dzięki zabiegom Sołtysa biesiadę 
trojańską wsparli finansowo i rzeczo-
wo sponsorzy, Fundacja „PRYM” oraz 
Forum Inicjatyw Twórczych, które było 
współorganizatorem imprezy. 

Renata Nolbrzak

Biesiada na nowym siedlisku

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w ramach zadania 
pn.,,Czysta Gmina – Naszą Przyszłoś-
cią – edukacja ekologiczna w gminie 
Wartkowice). Na utworzonym stoi-
sku ekologicznym zarówno dzieci, 
młodzież jak i dorośli mieszkańcy 
gminy Wartkowice mogli dowiedzieć 
się o zasadach segregacji odpadów 
obowiązujących na terenie naszej 
gminy. Zostały przeprowadzone 
konkursy i zabawy, dzięki którym 
w łatwy i przyjemny sposób zostały 
przekazane najważniejsze zagadnie-
nia dotyczące ekologii. 

Na zakończenie Święta Ludowe-
go odbyła się zabawa taneczna, któ-
rą poprowadził zaproszony didżej.

Karolina Banaszkiewicz

Jak co roku w gminie Wartkowice zorganizo-
wano Święto Ludowe. Tradycją już stał się fakt, 
że odbywa się ono w dzień „Zielonych Świątek”, 
które w roku bieżącym przypadły 8 czerwca. 


