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 Już niedługo, 9 maja 2010 roku 
minie 50 lat kiedy  to mieszkańcy  
Lubienia założyli  Ochotniczą Straż 
Pożarną.  

Prezesem został Stefan Kowalski,  na-
czelnikiem- Zdzisław Szymczak, sekre-
tarzem Tadeusz Grzelak, skarbnikiem 
– Stanisław Fabrykowski.  Wykupio-
no prawie  hektarowy kawałek gruntu z  
niewielkim budynkiem , odbywały się 
tam  zebrania i organizowano  zabawy ta-
neczne cieszące się ogromna popularno-
ścią  wśród młodzieży. Funkcję gospoda-
rza  pełnił Ludwik Matusiak.  W począt-
kach swojej działalności strażacy -ochot-
nicy współpracowali       z zakładową stra-
żą pożarną Łęczyckich Zakładów Górni-
czych – odbywały się wspólne ćwiczenia i 
akcje pożarowe.

W grudniu 1970 roku zapadła de-
cyzja o  budowie  strażnicy wraz z świe-
tlicą. Pokonując liczne trudności zwią-
zane między innymi ze zdobywaniem  
funduszy  i   materiałów budowlanych  
powstał okazały budynek- wizytówka  
OSP  i  wsi.  

Na uroczystość piętnastolecia  OSP, 
tj.  w  1975 roku obiekt został oddany 
do użytku  i  odtąd  doskonale  służy   
druhom strażakom i mieszkańcom.

Odbywają się tutaj zebrania OSP, 
zebrania wiejskie, zabawy, uroczystości 
gwiazdkowe dla dzieci, dożynki,  wese-
la, zabawy andrzejkowe,  walentynko-
we  itp.  W izbie pamięci  zgromadzone 
są liczne dyplomy, puchary z zawodów 
strażackich, księgi pamiątkowe i doku-
menty dotyczące OSP. W  budynku  

wygospodarowano również  zaplecze 
kuchenne dość  dobrze wyposażone.  
Wygląd strażnicy  od czasu jej powsta-
nia zmienił się, w 2008 roku została 
przeprowadzona jego termomoderni-
zacja z funduszy gminnych. 

Z  funduszy własnych  zostały zmo-
dernizowane  kuchnia, wybudowano 
łazienki. Zmieniło się też otoczenie - 
cieszą oko drzewa i krzewy ozdobne. 
OSP  brała udział w konkursie „Po-
żyteczne wakacje 2008”  i uzyskała 
dofinansowanie na realizację projek-
tu   „Wodny ogród wyobraźni”  dzięki 
czemu oczyszczono  zbiornik wodny, 
umocniono skarpy, wykonano  kolejne 
nasadzenia drzew i krzewów.  Uporząd-
kowano również teren wokół strażnicy 
gdzie umieszczone zostały: trampolina, 
huśtawki, piaskownica, zjeżdżalnia, tor 
przeszkód  -  dzieci mogą przyjemnie   i 
bezpiecznie spędzać czas wolny. 

W 2009 roku została wybudowana 
plenerowa scena widowiskowa   o po-
wierzchni 77 m2 (z funduszy gminnych  
i z własnych OSP), która doskonale 
sprawdziła się podczas ostatnich gmin-
nych dożynek.

Na uwagę zasługuje umiejętność 
pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz, 
które są  znakomicie wykorzystywa-
ne.  Młodzież  napisała projekt ( z pro-
gramu Kapitał Ludzki) na boisko do 
siatkówki, który został zaakceptowany 
i wszystko wskazuje na to, że boisko 
wkrótce powstanie. 

Aktualnie OSP korzysta z dofinan-
sowania w ramach programu „Małe 

Projekty” za pośrednictwem  fundacji 
PRYM.

Od lat OSP urządza wycieczki  kra-
joznawcze, (za niewielkie pieniądze) 
dla druhów i ich rodzin, czyli  każdy 
mieszkaniec może w nich uczestniczyć.  
Nic tak nie jednoczy ludzi jak wspólna 
praca i  rozrywka. 

Z OSP w Lubieniu związany jest 
chyba każdy, to już przecież kolejne 
pokolenie angażuje się w różne pra-
ce, kursy, szkolenia itp. wydarzenia.

Organizowane były i są  różne ak-
cje charytatywne jak  pomoc powo-
dzianom, zbiórka żywności dla szpi-
tala w Łęczycy i KUL w Lublinie,  
pomoc dla bezdomnych, WOŚP itp.  

W szeregach OSP w Lubieniu, która 
zrzesza 70 osób są dwie  drużyny mło-
dzieżowe-  łącznie 18 osób a  od 2008 
roku znalazło się tam 20 pań, z których 
trzy są   w Zarządzie.

Obecnie prezesem Zarządu OSP 
jest Andrzej Królak, naczelnikiem- Ma-
rek Jakubowski, z-cą naczelnika- Anna 
Tomaszewska, skarbnikiem- Zygmunt 
Fabrykowski, sekretarzem- Iwona Ko-
secka, kronikarzem- Joanna Sulima, 
gospodarzem- Zbigniew Ryk. Człon-
kowie Zarządu OSP to: Dariusz Gra-
nosik, Robert Małolepszy i Andrzej 
Sulima. 

Andrzej Królak i Zygmunt Fabry-
kowski  pełnią swoje funkcje nieprze-
rwanie od 1987 roku. 

Honorowymi członkami OSP są 
miedzy innymi: Stanisław Fabrykowski- 
pierwszy skarbnik, Ryszard Olczak- wie-
loletni prezes, Tadeusz Granosik - były 
wieloletni (20 lat!) komendant straży. 
Honorowym członkiem jest również An-
drzej Wdowiak - wójt gminy Łęczyca.

Prezes, z którym rozmawiałam snu-
je plany na przyszłość; będzie to dalsze 
doposażenie świetlicy, kuchni, wykoń-
czenie ogrodzenia działki no i oczywi-
ście boisko do siatkówki. 

W 2007 roku państwo Koseccy 
ufundowali portal społecznościowy 
poświęcony wsi Lubień, gdzie umiesz-
czane są artykuły, galeria zdjęć,  komu-
nikaty, reportaże z wydarzeń.

OSP w Lubieniu doskonale wypeł-
nią  zadania  określone jako  wspoma-
ganie rozwoju społeczności lokalnych 
na własnym terenie i prowadzenie  
działalności kulturalnej i oświatowej. 
 Zofia Dziwisz

50 OSP w Lubieniu  

Prezes Andrzej Królak przedstawia „Wodny ogród wyobraźni”

Nowa scena przy OSP w Lubieniu sprawdziła się podczas dożynek

Już po raz szósty rozegrane zo-
stały Powiatowe Zawody Sportowo 
– Pożarnicze drużyn ochotniczych 
straży pożarnych z powiatu poddę-
bickiego. 

W niedzielę 13 września br. na 
stadionie miejskim w Poddębicach 
16 jednostek wyłonionych w elimina-
cjach gminnych przystąpiło do zma-
gań w dwóch konkurencjach: sztafeta 
z przeszkodami i ćwiczenia bojowe.

Klasyfikacja generalna zawodów wy-
gląda następująco (drużyny seniorów):
1 miejsce – OSP Chodaki
2 miejsce – OSP Zygry 
3 miejsce – OSP Sworawa
4 miejsce – OSP Pełczyska 
5 miejsce – OSP Zagórzyce
6 miejsce – OSP Dalików (gm. Dalików)
7 miejsce – OSP Biernacice 
8 miejsce – OSP Wielenin 
9 miejsce – OSP Pęczniew 
10 miejsce – OSP Krzemieniew (gm. Dalików)
11 miejsce – OSP Uniejów 

12 miejsce – OSP Brodnia 
Żeńska drużyna z OSP Krzemie-

niew zajęła III miejsce w swojej ka-
tegorii.

    Zdobywcy miejsc I-III otrzymali 
puchary ufundowane przez Zarząd Po-
wiatowy Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Poddębicach, nagrody 
pieniężne ufundowane przez wójtów i 
burmistrzów z poszczególnych gmin, 
natomiast wszystkie jednostki uhono-
rowano dyplomami i medalami dla 
każdego z zawodników.

Sympatycy pożarnictwa wysłuchali 
także występu Orkiestry Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Poddębicach.

Organizatorem VI Powiatowych 
Zawodów Sportowo – Pożarniczych 
byli: Zarząd Powiatowy Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych i 
Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Poddębicach oraz 
Starostwo Powiatowe.

 Agnieszka Goszcz

Zawody w Poddębicach
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�� Wrzesień 1939 roku  
– najtragiczniejszy miesiąc  
w dziejach Polski. Zaledwie po 20 latach 
niepodległego bytu Państwa Polskiego, 
uzyskanego za cenę obficie wylanej krwi 
poczynając od Kosynierów  
Tadeusza Kościuszki  po Legionistów 
Józefa Piłsudskiego.

Znów przyszło się zmierzyć z odwiecznym 
wrogiem od zachodu, do którego wkrótce miał 
podstępnie dołączyć ten od wschodu, żeby Polsce 
wbić nóż w plecy. 

Mimo zawartych sojuszy Polska walczyła osa-
motniona z niemieckim najeźdźcą o nieporówna-
nie większym potencjale gospodarczym, dysponu-
jącym najnowocześniejszą w Europie, uzbrojoną 
po zęby armią.

Jej żołnierzom Hitler w przemówieniu w Obe-
rsalzbergu 22 sierpnia 1939 r. nakazał: ,,Nie miej-
cie litości, bądźcie brutalni, najsilniejszy ma prawo 
za sobą…”. To było wezwanie żołnierzy niemiec-
kich  do prowadzenia wojny totalnej, z łamaniem 
wszelkich międzynarodowych konwencji.

Wehrmacht z wrodzoną niemiecką dyscy-
pliną to wezwanie realizował atakując  nalota-
mi bombowców bezbronne miasta, strzelając do 
uchodźców na drogach i dokonując przeszło 760 
masowych, bestialskich egzekucji na jeńcach wo-
jennych i ludności cywilnej.

Armia niemiecka dysponując silnym lotnic-
twem, wojskami pancernymi i motorowymi środ-
kami transportu piechoty pierwszy raz w Polsce 
zastosowała doktrynę blitzkriegu wojny błyska-
wicznej. 

Realizacji tej taktyki sprzyjał niekorzystny 
układ ówczesnych granie Rzeczpospolitej, który 
umożliwiał atak w trzech kierunkach a także i w 
pewnym stopniu warunki pogodowe. 

W tej sytuacji bardzo szybko wojna przybliżyła 
się do ziem, które leżą obecnie w granicach gmin 
Fundacji  ,,Prym”.

Jej realia już od 1 września dawały o sobie znać 
wyciem syren alarmowych poprzedzających nad-
latując eskadry wrogich samolotów .

Ale i maszyny z biało-czerwonymi szachowni-
cami zaczęły się wkrótce ukazywać nad okolica-
mi Dalikowa. 

Startowały one z lotniska polowego w Dzier-
żanowie koło Kucin, gdzie 3 września przyleciał 
X Dywizjon Bombowy. Następnego dnia zaata-
kował on bombami i z broni pokładowej w rejonie 
Częstochowy i Radomska kolumny XVI Korpusu 
Pancernego zadając mu znaczne straty. 

Ponowione tego dnia naloty spotykały się z co-
raz silniejszą obroną nieprzyjaciela. Na nadlatują-
ce nad cel ,, Łosie” czatował niemiecki myśliwiec, 
a z dołu biły w nich działa przeciwlotnicze. Aż 
6 załóg nie wróciło na lotnisko w Dzierżanowie, 
które w międzyczasie zostało wykryte przez wroga 
i zbombardowane przez Luftwaffe. 

Równie dramatycznie przebiegały działania 
32 Eskadry Rozpoznawczej odbywającej loty ope-
racyjne z lotniska polowego w Sokolnikach pod 
Ozorkowem.

Szczególnie ciężkie straty poniosła Eskadra w 
dniu 5 września tracąc dwa ,,Karasie” w walce w 
Parzęczewie i jeden pod Puczniewem z uratowaną 
na spadochronach załogą.

Zarówno ,,Łosie” jak i ,,Karasie’’ odbywały 
loty bojowe bez osłony myśliwców, co narażało je 
na duże straty w spotkaniach z messerschmittami.

Ale przecież nie tylko w przestworzach trwała 
walka z najeźdźcą. Głównie  po polskiej  ziemi to-
czył się straszliwy walec wojny.

Już od 4 września zaczęły do mieszkańców 
okolic Dalikowa dochodzić dalekie jeszcze odgło-
sy kanonad artyleryjskich.

Tam było bowiem najbliżej do Warty, rzeki 
nad którą stanęły dywizji Armii ,,Łódź’’ zagradza-
jąc drogę najeźdźcy w głąb Polski. 

Po dwóch dniach pełnej poświęcenia walki, 
toczonej z przerażającymi siłami nieprzyjaciela, 
nastąpił odwrót.

Lewe skrzydło Kresowej Brygady kawalerii  
otarło się o tereny Gminy Dalików .

Po opuszczeniu linii Neru 7 września maszero-
wał tędy 6 Pułk Strzelców Konnych. Przydzielony 
mu szwadron samochodów pancernych dokonał 
śmiałego wypadu na wieś Panaszew, gdzie zaata-
kował sztab niemieckiej 24 Dywizji Piechoty. 

Oddziały Kresowej Brygady Kawalerii i 10 
Łódzkiej Dywizji Piechoty po opuszczeniu pozy-
cji obronnych nad Wartą maszerowały przez tere-
ny Gminy Zgierz w kierunku Głowna, gdzie mia-

ły się skoncentrować się  na dalszej walki.
28 Pułk Strzelców Kaniowskich wycofał się przez 

Aleksandrów, Lućmierz, Dąbrówkę, Strumiany i 
Kębliny, a osłaniająca go od zachodu kawaleria przez 
Ustronie, Grotniki, Emilię i Szczawin. 

Ta  droga odwrotu dla żołnierza polskiego, szcze-
gólnie piechura, obciążonego uzbrojeniem była 
trudną próbą zarówno sił fizycznych jak i hartu 
ducha. Odbywał ją przeważnie po piaszczystych 
drogach w tumanach kurzu, często niewyspany, o 
zaschniętym gardle i pustym żołądku. Ciągle ko-
lumnom marszowym zagrażał atak lotniczy, nę-
kający ogień artylerii nieprzyjaciela kierowany na 
drogi oraz podstępny strzał zza węgla dywersanta 
z V-tej kolumny, rekrutującego się z miejscowych 
osadników niemieckiego pochodzenia. Ducha 
żołnierskiego osłabiała świadomość przegranych 
bitew z przeciwnikiem o ogromnej przewadze li-
czebnej i technicznej, któremu mógł przeciwstawić 
tylko swoje poświęceniu. 

Frustrację żołnierza pogłębiał topniejący  stan 
osobowy we własnej kompanii, w szwadronie, 
spowodowany stratami w zabitych i rannych to-
warzyszy broni, pozostawionych na bojowym 
szlaku.

A tu trzeba było zmęczonym i obolałym od otarć 
nogom jeszcze przyspieszać, żeby nieprzyjacielowi 
nie dać sobie zamknąć drogi odwrotu i nie znaleźć 
się w kotle. Takie niebezpieczeństwo groziło 28 Puł-
kowi Strzelców Kaniowskich pod Kęblinami, gdzie 
żołnierz z bagnetem na karabinie musiał otwierać so-
bie drogę na Głowno. Prawie przez całą noc z 7 na 8  
września toczyła się tu krwawa bitwa, której bohate-
rowie w długich rzędach bratnich mogił spoczywają 
na cmentarzu w Białej. 

Tego samego dnia nieco wcześniej pod Emilią w 
rozwiniętej szarży ułani Kresowej Brygady Kawalerii 
z szablą w ręku przecięli drogę Ozorków-Zgierz. 

Ledwie 8 września oddziały Armii ,,Łódź” 
opuściły ziemię zgierską już następnego dnia roz-
poczęły działania ofensywne zza Bzury dywizje 
Armii ,,Poznań”. Działania wojenne ogarnęły te-
reny obecnie Gminy Łęczyca.

Już 7 września szwadron samochodów pan-
cernych Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, któ-
ra z wielkich jednostek przybyła tu pierwsza pod 
Łęczycę, prowadził podjazdami rozpoznanie z 
miasta w kierunku Ozorkowa, Topoli Katowej  i 
Gostkowa.

Podjazd wysłany w tym ostatnim kierunku 
napotkał pod Jankowem maszerującą niemiecką 
30 Dywizje Piechoty i po krótkiej walce, w której 
utracił jeden pojazd, wycofał się do Łęczycy.

Krótko też trwała obrona miasta prowadzona 
wspólnie ze szwadronem kolarzy z przeważają si-
łami nieprzyjaciela i kawalerzyści po wysadzeniu 
mostów na Bzurze zajęli pozycje obronne w Topo-
li  Królewskiej. 

Stamtąd, wyszło główne uderzenie na Łęczy-
cę 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty. Ubezpieczała 
je od zachodu Kawaleria Dywizyjna nacierając z 
Błonia na Janków. Pierwsze próby zdobycia Łę-
czycy przeprowadzone w dniu 8 września siłą 
kompanii, a potem batalionu 69 Pułku Piecho-
ty z 17 Dywizji Piechoty, który miał wspierać 
kaliszan, nie przyniosły powodzenia. 

Dużo polskiego żołnierzy poległo na grobli 
od ognia cekaemów i artylerii. Dopiero uderze-
nie siłą trzech  pułków, atakujących równocze-
śnie wzdłuż torów i na Tum, wsparte ogniem 
własnych baterii doprowadziło po zaciętym 
boju do opanowania  miasta w nocy z 9 na 10 
września.

Równocześnie na prawym skrzydle Armii 
,,Poznań” od Dąbia nacierała Grupa Operacyj-
na Kawalerii gen. Grzmota-Skotniego, która po 
zdobyciu w krwawym boju Uniejowa kierowa-
ła się na Parzęczew, żeby głębokim zagonem w 
stronę Łodzi, wejść na tyły wojsk niemieckich. 
Zaskakującym atakiem 14 Pułku Ułanów Ja-
złowieckich 10 września rano zdobył Wartko-
wice i niezwykle ważne dla wroga skrzyżowanie 
dróg w Gostkowie, paraliżując tym komunika-
cje niemieckiej 8 Armii. 

Działania wojenne ogarnęły tu tereny dzisiej-
szych gmin Wartkowice, Dalików i Parzęczew.  
9 i 14 Pułk Ułanów wyruszyły z Gostkowa w stro-
nę lasu położonego na wschód od Poddębic, żeby 
zabezpieczyć ten kierunek od nieprzyjaciela.

Przydzielona do 14 Pułku 2 Bateria VI Dy-
wizjonu Artylerii Konnej maszerująca szosą na-
tknęła się przed Nerem na niemiecki oddział 
samochodów pancernych, stanowiący czołówkę 
niemieckiej 221 Dywizji Piechoty, kierujący się na 
Łęczycę. 

Bateria ogniem na wprost zniszczyła 3 samo-
chody zmuszając przeciwnika do ucieczki. 

Z tą samą dywizją, której inny Pułk maszero-
wał od strony Uniejowa, przyszło się bić 7 batalio-
nowi strzelców. 

Batalion najpierw siłą kompanii bronił prze-
prawy przez Ner w Gostkowie, a potem  12 wrze-
śnia zagrodził drogę niemieckiemu pułkowi pod 
Białą Górą. 

Tu w myśl zasady, że najlepszą obroną jest 
atak, polski batalion uderzył z zaskoczenia na cały 
375 Pułk z 221 Dywizji Piechoty odnosząc nad 
nim zwycięstwo. Batalion wziął do niewoli 200 
jeńców, zdobył dużo broni a Niemców maszeru-
jących na Ozorków odrzucił w stronę Gostkowa.

Na obu skrzydłach batalionu walczyły puł-
ki podolskiej brygady kawalerii. 9 Pułk Ułanów 
Małopolskich zatrzymał Niemców na linii Ujazd-
Domaniew, a 6 Pułk Ułanów Kaniowskich i 14 
Pułk Ułanów Jazłowieckich uderzył z Leźnicy 
Wielkiej na Janków i Chodów, żeby zagrodzić 
drogę niemieckiej 221 Dywizji Piechoty maszeru-
jącej na Łęczycę. 

Działania tej dywizji niweczą plan głębokiego 
wejścia polskiej kawalerii na tyły nieprzyjaciela 
broniącego się pod Ozorkowem.

Tylko zbiorczemu Pułkowi Pomorskiej Bry-
gady Kawalerii udało się zepchnąć przeciwnika z 
Góry Marii, rozbić oddział przeciwpancerny pod 
Chociszewem i odrzucić Niemców za Bzurą.

W Orłej do zatrzymania naszej kawalerii nie-
przyjaciel skierował swój ostatni odwód - kompa-
nię czołgów. We wsi doszło do zaciętego boju, w 
wyniku którego Niemcy tracą 3 czołgi i wycofują 
się na pozycje wyjściowe. Inna kompania tego sa-
mego 23 pułku pancernego, zawróconego z mar-
szu na Warszawę do bitwy nad Bzurą, pojawia się 
na ziemi zgierskiej. 

Ma ona zadanie zatrzymanie naszego 70 Pułku 
z 17 Gnieźnieńskiej Dywizji Piechoty w natarciu 
na Śladków Górny.

Ale wielkopolski pułk nie dał się Niemcom za-
trzymać. Jego żołnierze z bagnetem na karabinie 
zdobywają Śladków, potem Brachowice, Grabi-
szew i dochodzą aż do Warszyc.

Działające na lewym  skrzydle  70 Pułku Piecho-
ty Kawaleria Dywizyjna śmiałym manewrem pod 
Sypinem zaskakuje w marszu cały dywizjon nie-
mieckiej artylerii, zdobywając 12 ciężkich dział ka-
libru 150 mm, a w Giecznie zastawia pułapkę na nie-
mieckie oddziały wycofujące się z Piątku na Zgierz.

Sukcesy bojowe odnoszone przez polskich 
żołnierzy w pierwszych dwóch dniach bitwy nad 
Bzurą nie mógł przecież przysłonić gen. Kutrzebie 
zagrożenia, jaki zawisło nad jego armią. 

Minął bowiem efekt zaskoczenia i Niemcy 
dysponujący ogromną przewagą coraz to inne dy-
wizje, w tym pancerne, wycofują spod Warszawy i 
kierują przeciw Armii ,,Poznań’’.

W tej sytuacji gen. Kutrzeba zwycięskim żoł-
nierzom polskim spod Parzęczewa, Gostkowa, 
Jankowa i Warszyc 12 września wydaje rozkaz 
przerwania natarcia, oderwanie się od nieprzy-
jaciela, wycofania się za Bzurę i kontynuowania 
marszu na Warszawę. 13 września działania wo-
jenne przenoszą się z terenu naszych gmin na 
wschód. Stanisław Frątczak 

Sekcja kolarska ,,Szwadron”
przy oddziale PTTK w Ozorkowie

70 lat temu
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70. rocznica Bitwy w Orłej

�� W dniu 12.09.2009r. w 
miejscowości Orła odbyła się 
uroczystość upamiętniająca 
70 rocznicę Bitwy nad Bzurą, 
która została zorganizowana 
w ramach realizacji projektu 
„Wrzesień 1939  
– ocalmy od zapomnienia” 
współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji.

Uroczystość była połączona z raj-
dem rowerowym szlakiem bojowym 
Zbiorczego Pułku Pomorskiej Bry-
gady Kawalerii. Zbiórka uczestni-
ków rajdu przybyłych na rowerach w 
zorganizowanych grupach oraz indy-
widualnie odbyła się w Parzęczewie 
na pl. T. Kościuszki, skąd wszyscy 
udali się turystyczno – historycznym 
szlakiem bojowym Zbiorczego Puł-
ku Pomorskiej Brygady Kawalerii z 
Września 1939 r. do Orłej po trasie: 
Piaskowice – Wytrzyszczki – Góra 
Marii – Julianki –  Florianki – Ma-
mień – Pustkowa Góra. Podczas raj-

du były omawiane wydarzenia zwią-
zane z wrześniem 1939r. Rajd  był 
sposobem na połączenie aktywnego 
wypoczynku ze zdobywaniem wie-
dzy historycznej, poznawaniem wła-
snego regionu oraz integracji społecz-
nej. 

Obchody 70 rocznicy Bitwy w 
Orłej rozpoczęły się mszą świętą, po 
czym nastąpiło otwarcie uroczystości 
przez Wójta Ryszarda Nowakowskie-
go oraz przywitanie zaproszonych go-
ści. W imieniu Wojewody Łódzkiego 
Jolanty Chełmińskiej Pan Jarosław 
Górecki wręczył Wójtowi Ryszardo-
wi Nowakowskiemu srebrny medal 
„Opiekun Miejsc Pamięci Narodo-
wej” nadany przez Radę Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w War-
szawie. W celu upamiętnienia 70 
rocznicy Bitwy nad Bzurą w pobliżu 
pomnika zaproszeni goście posadzili 
70 symbolicznych drzew. 

Uroczystość patriotyczną uświet-
nili swoją obecnością nie tylko wete-
rani walk Września 1939 r., ale także 
Pan Bohdan Wojciechowski, syn po-
rucznika kawalerii Alberta Wojcie-
chowskiego dowódcy 3 szwadronu 2 
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 
biorącego udział w Bitwie pod Orłą 
oraz Pani Karola Skowrońska, Pre-
zes Fundacji Na Rzecz Tradycji Jazdy 
Polskiej w Grudziądzu. Hołd boha-
terskim kawalerzystom złożyli przed-
stawiciele Stowarzyszenia Szwadron 
Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich ze Starogardu Gdań-
skiego, członkowie sekcji ułańskiej w 
Klubie Jazdy Konnej „JOKER” im. 8 
Pułku Strzelców Konnych z Chełm-
na oraz I Bydgoska Grupa Rekon-
strukcyjna im. 11 Dywizjonu Artyle-
rii Konnej z Bydgoszczy. 

Na zakończenie uroczystości od-
była się defilada pocztów sztandaro-
wych, kompanii honorowej 37 Dywi-
zjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej 
oraz koncert Orkiestry Dętej ZHP – 
OSP z Uniejowa.

Ponadto podczas uroczystości 
można było podziwiać zaproszone 

poczty sztandarowe konne, zapoznać 
się z wystawą „Pamięć musi trwać”, 
obejrzeć sprzęt militarny, pokaz mo-
tolotni oraz poczęstować się wojsko-
wą grochówką. 

Malwina Lubczyńska
koordynator projektu

Całkowity budżet projektu wynosi 43 170,00 
zł. Projekt w 85% jest finansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

15% Budżetu Państwa w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich ze Starogardu Gdańskiego

Zaproszeni goście

Pomnik w Orłej poświęcony 
pomorskim kawalerzystom 

„Opowiem Ci o wolnej Pol-
sce…”- uczniowie Gminy Dalików 
jedynymi przedstawicielami z wo-
jewództwa łódzkiego podczas kon-
ferencji w Warszawie.

Instytut Pamięci Narodowej, 
Centrum Edukacji Obywatelskiej i 
Muzeum Powstania Warszawskie-
go zaprosił uczniów z nauczycielami 
do udziału w II edycji projektu edu-
kacyjnego  „Opowiem Ci o wolnej 
Polsce… - spotkania młodzieży ze 
świadkami historii”.  elem projektu 
było przybliżenie młodym ludziom 
wydarzeń związanych z najnowszą 
historią Polski, pokazanie, w jaki 
sposób kształtujące się społeczeństwo 
obywatelskie przeciwstawiało się to-
talitaryzmom XX wieku. Źródłem 
wiedzy o przeszłości były losy ludzi. 
Świadkowie tamtych wydarzeń opo-
wiadali młodzieży historie, które być 
może nigdy nie zostały spisane. W 
dniach 31 maja -02 czerwca ucznio-
wie z naszej gminy wraz z opiekuna-
mi prezentowali swoje projekty na 
Zamku Królewskim w Warszawie, 
rozmawiali ze świadkami historii i 
zwiedzali Muzeum Powstania War-
szawskiego. Z całej Polski przyjecha-
ły do Warszawy 44 szkoły. W tym 
jedynie dwie szkoły z województwa 
łódzkiego: Zespół Szkół w Doma-
niewie i Zespół Szkół w Dalikowie. 
Uczniowie ze szkoły w Dalikowie 
wydali specjalne wydanie gazetki 
szkolnej - Topgazetka    pt. „Nie zapo-
mnimy”. Autorki Joanna Ruda i Oli-
wia Ciecierska, pod kierunkiem Pani 

Ewy Bugajnej  zamieściły  w gazetce 
trzy wywiady z bohaterami tamtych 
czasów.   Uczennice Zespołu Szkół 
w Domaniewie przygotowały film i 
wystawę. - Film „Pozbawione dzie-
ciństwa”, który stworzyliśmy, opo-
wiada o dzieciach, które podczas II 
wojny światowej pracowały na roli 
u Niemców. Udało nam się odszu-
kać 3 świadków historii – opowia-
dają autorki projektu Aleksandra 
Cyjer i Olga Sęczkowska, uczennice 

Zespołu Szkół w Domaniewie. Pro-
jekt ten powstał pod opieką Pani Ilony 
Grabskiej.

Program „ Opowiem Ci o wol-
nej Polsce – spotkania młodzieży ze 
świadkami historii” realizowany był 
przez Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, Instytut Pamięci Narodowej 
oraz Muzeum Powstania Warszaw-
skiego dzięki środkom finansowym 
Unii Europejskiej w ramach projektu 
„ Europa dla Obywateli” 2007-2013.

Opowiem Ci o wolnej Polsce

Jedynie dwie szkoły z województwa łódzkiego zakwalifikowały się do udziału 
w konferencji. Zespół Szkół w Dalikowie: Ewa Bugajna, Oliwia Ciecierska  
i Joanna Ruda. Zespół Szkół w Domaniewie: Aleksandra Cyjer, Ilona Grabska  
i Olga Sęczkowska. Zdjęcie zrobione w Muzeum Powstania Warszawskiego
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Są młodzi ludzie, którzy znają 
wojnę z podręczników. Nie wszyst-
kim nastolatkom taka wiedza jed-
nak wystarcza. Szukają, gromadzą 
dokumenty, poznają historie wojen-
nych bohaterów. 

„Mam 15 lat i jestem uczniem gim-
nazjum. Urodziłem się i żyję w wolnej 
Polsce. Nigdy nie zaznałem głodu, cier-
pienia, poniżenia, nie doświadczyłem 
bólu zadanego ręką innego człowieka. 
Nie wiem, czym jest strach przed na-
lotem bombowym, nie wiem, co czu-
je człowiek, który pod osłoną nocy pró-
buje wrócić do zburzonego domu, czy 
w wyniku nocnej łapanki trafia w ręce 
wroga. Nie wiem nawet, kim jest wróg. 
Nie doświadczyłem tragicznej wojen-
nej rzeczywistości, ale znam tych, któ-
rzy przeżyli to piekło” – tak rozpoczął 
swoją pracę Wojtek Kozak – uczeń 
Gimnazjum w  Zespole Szkół w Wart-
kowicach.

Poświęcił ją swojej prababci Marian-
nie Mrozik – więźniarce lwowskiego wię-
zienia, osadzonej w obozach koncentra-
cyjnych na  Majdanku, w Buchenwaldzie 
i Ravensbruck w Niemczech. 

Praca za namową nauczycielki histo-
rii pani Elżbiety Wojtczak została wysła-
na na konkurs „Odważmy się być wolny-
mi” zorganizowany po raz trzeci przez 
Muzeum Historii Polski w Warszawie. 
Celem konkursu o  zasięgu ogólnopol-
skim i skierowanym do uczniów gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych było 
odszukanie osób, które – działając w lo-
kalnych środowiskach - zasłużyły się dla 
odbudowy niepodległej Polski w okresie 
II wojny światowej. Na konkurs wpłynę-
ło 540 prac z całej Polski, a nagrodzono 
jedynie 17. Wojtek znalazł się wśród lau-
reatów i zdobył wyróżnienie za – jak po-
wiedziała Gabriela Sierocińska Dec pra-
cująca w jury konkursu – świetnie napi-
saną, dobrze udokumentowaną histo-
rię prababci Marianny Mrozik. Nagro-
dę z rąk wiceministra kultury Tomasza 
Merty Wojtek odebrał 16 czerwca w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego w War-
szawie. Honorowy patronat nad konkur-
sem objęli: Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego – Bogdan Zdrojewski  
i Minister Edukacji Narodowej – Kata-
rzyna Hall. 

Jako tytuł swojej pracy – „Dobrze, 
że ja żyję” wykorzystał Wojtek słowa 
prababci, która nigdy nie chciała opo-

wiadać o tym, co przeżyła. Była bardzo 
skryta. Chciała za wszelką cenę wy-
mazać z pamięci bolesne wspomnie-
nia, które pozostawiły trwały ślad w jej 
pamięci i psychice. Niewiele wiedzieli 
jej najbliżsi. Od swojej babci Genowe-
fy Kęski Wojtek dowiedział się, że pra-
babcia nagabywana pytaniami, któ-
re dotyczyły jej pobytu w najcięższym 
lwowskim więzieniu (Marianna Mro-
zik została aresztowana we Lwowie  
w 1942 roku za pomoc Żydówce), 
pobycie w obozie koncentracyjnym  
w Buchenwaldzie i wyniszczającej pra-
cy w fabryce amunicji w Ravensbruck 
mówiła: „Dobrze, że ja żyję”. Kiedy jej 
córka Anna – będąc jeszcze uczennicą 
szkoły podstawowej – na jednej z lek-
cji historii wspomniała, iż jej mama 
przeżyła dwa obozy koncentracyjne, 
nauczycielka, wysłuchawszy opowie-
ści, zaproponowała, aby zaprosić mamę 
uczennicy na żywą lekcję historii. Wte-

dy prababcia kategorycznie odmówiła. 
Robiła tak zresztą wiele lat, powtarza-
jąc ww. słowa. 

Wojtek, zapytany o to, w jaki sposób 
zdobywał materiał do pracy, dzięki któ-
rej zdobył tak niezwykłe wyróżnienie, 
powiedział: - Nigdy nie poznałem mojej 
prababci osobiście, bo urodziłem się trzy 
lata po jej śmierci, ale znam jej wojenne 
losy z opowieści mojej mamy i dziad-
ków. Wielu informacji dostarczyły mi 
dokumenty, które są własnością mojej 
rodziny. Są wśród nich listy pisane przez 
babcię z obozów koncentracyjnych, jej 
życiorys, dokumenty z Międzynarodo-
wego Biura Poszukiwań z Genewy, kore-
spondencja, którą moja babcia po śmierci 
swoich rodziców utrzymuje z Archiwum 
Państwowym Muzeum na Majdanku. 
Szczególnie cenny jest pożółkły, moc-
no nadszarpnięty zębem czasu notesik 
– pamiętnik pisany podczas pobytu w 
obozie w Buchenwaldzie.  Jestem dum-
ny, że moja rodzina przekazała większość 
pamiątek po prababci właśnie tam. W 
ten sposób i my – chociaż w maleńkim 
stopniu - możemy być twórcami wielkiej 
historii. Wojtek, zagadnięty o to, czy cie-
szy go takie wyróżnienie, odpowiedział, 
że jest dumny, iż udało mu się osiągnąć 
taki sukces. Jednak najbardziej cieszy go 
fakt, że mógł poznać historię tak niezwy-
kłej osoby, jaką była prababcia Marianna 
Mrozik,  i podzielić się tą wiedzą z inny-
mi. Katarzyna Kozak

„Odważmy się 
być wolnymi”...

Wojtek odbiera nagrodę z rąk wiceministra kultury Tomasza Merty
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1 września 2009r. o godzinie 
11.00 w Kościele Św. Anny i NMP 
Matki Miłosierdzia w Wartkowi-
cach  rozpoczęły się gminne obcho-
dy 70-tej Rocznicy wybuchu II Woj-
ny Światowej. 

Mszę Świętą w intencji poległych 
w czasie walk toczonych na terenie 
Gminy Wartkowice oraz tych, którzy 
zginęli śmiercią męczeńską w obozach 
i łagrach w okresie II wojny światowej 
celebrował ks. proboszcz tutejszej para-
fii Janusz Szeremeta oraz ks. proboszcz 
parafii Dzierżawy Marian Kilichowski.

Po Mszy Świętej uczestnicy uro-
czystości wysłuchali referatu oko-
licznościowego na temat ,,Działań 
bojowych 14 Pułku Ułanów Jazło-
wieckich w I fazie Bitwy nad Bzurą”, 
który przedstawił Pan Jacek Skrzyp-
czak, a opracował pan Stanisław 
Frątczak.

Kolejnym punktem programu 
była część artystyczna przygotowa-
na przez młodzież z Zespołu Szkół 
w Wartkowicach oraz Młodzieżowy 
Zespół Wokalno – Instrumentalny 
działający przy Stowarzyszeniu Miło-
śników Ziemi Turskiej i Okolic.

Po występach artystycznych na-
stąpił uroczysty przemarsz pod po-
mnik ofiar poległych w czasie II 
Wojny Światowej w Wartkowicach, 
gdzie zostały złożone kwiaty. Biało 
– czerwone wiązanki złożyli m.in. 
delegacja Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych, Koło Gmin-
ne w Wartkowicach, przedstawiciel 
Biura Poselskiego Posła na Sejm RP 
Pana Piotra Polaka, władze samo-
rządu powiatowego, radny Powiatu 
Poddębickiego, delegacja Samorzą-
du Gminy Wartkowice, delegacje ze 
szkół oraz placówek oświatowych, 
kierownicy zakładów pracy z terenu 
Gminy, delegacja Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
kierownicy jednostek organizacyj-

nych gminy oraz delegacja Stowarzy-
szenia Kultury Fizycznej i Sportu im. 
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 
z Ozorkowa.

Po uroczystym złożeniu wiązanek od-
był się koncert w wykonaniu Orkiestry 
Dętej z Poddębic. Dodatkową atrakcją 
uroczystości była ekspozycja umundu-

rowania i oporządzenia kawaleryjskiego 
z okresu września 1939r. przygotowana 
przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i 
Sportu im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokit-
niańskich z Ozorkowa. Wystawa cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem wśród 
uczestników uroczystości. 

Agnieszka Kiejnich

Pamiętają w Wartkowicach...

Jacek Skrzypczak przypomniał historię
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 Hubert Maciejewski recytował wiersz Antoniego Słonimskiego pt. „Alarm”
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Obchody 70 rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej w Gminie Dalików

30 sierpnia 2009 r. w kościele 
parafialnym w Domaniewie odbyła 
się uroczystość związana z obchoda-
mi 70 rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej.   O godz. 9.00 odbyła się 
msza święta w kościele Św. Floriana 
w Domaniewie.  Po mszy dokona-
no odsłonięcia i poświęcenia tablicy 
upamiętniającej męczeńską śmierć 
ks. Józefa Góreckiego. Następnie od-
była się projekcja filmu zrealizowane-
go przez młodzież pod kierunkiem 
nauczycieli z Zespołu Szkół w Do-
maniewie. Po projekcji filmu uczest-
nicy mszy św. przeszli na cmentarz w 
asyście orkiestry Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Dalikowa. Na cmentarzu 
złożono wieńce i wiązanki na grobie 
poległego w walkach, toczących się  
w okolicy Domaniewka, żołnierza 
Września 1939 r. Franciszka Pieprzy-
ka oraz zamordowanych przez żołnie-
rzy niemieckich w ramach zemsty za 
udzielenie pomocy Wojsku Polskie-
mu z rodziny Kubiaków. 

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością radni Gminy Dalików, 

poseł na Sejm Piotr Polak, Starosta 
Powiatu Poddębickiego - Stanisław 
Olas. Okolicznościowe przemówie-
nia wygłosili: - Wójt Gminy Dalików 
- Paweł Szymczak, - Poseł na Sejm 
RP - Piotr Polak, - Starosta Poddę-
bicki - Stanisław Olas. Nawiązali w 
nich do historii. Dali wyraz wadze 
tamtych wydarzeń oraz przypomnieli  
o konieczności pamięci o ludziach i 

faktach, które obecnie są zniekształ-
cane i tendencyjnie komentowane 
przez niektóre środowiska na świe-
cie. Przy cmentarzu znajdowało się 
stoisko z publikacją książkową: „II 
Wojna Światowa we wspomnieniach 
mieszkańców Gminy Dalików”, któ-
rej autorkami są: Pani Ewa Bugajna i 
Ilona Grabska - nauczycielki z terenu 
Gminy Dalików.

... i w Dalikowie

Przy grobie żołnierza Września 1939 Franciszka Pieprzyka
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Rozmowa z Romualdą Sobczak, 
dyrektorką Zespołu Szkół w Wart-
kowicach

Marta Kubis – Mikołajczyk: Skąd wziął 
się pomysł nadania placówce imienia 
Marszałka Józefa Piłsudskiego?

Romualda Sobczak: Idea nada-
nia imienia gimnazjum i zmiany 
patrona szkole podstawowej dojrze-
wała w społeczności szkolnej Wart-
kowic od 2003 r., od utworzenia 
Zespołu Szkół w Wartkowicach. 
Pomysł zyskał wstępną akceptację 
Rady Pedagogicznej i  rozpoczęto 
działania z nim  związane w sierp-
niu 2007 r. Wybór patrona nie 
mógł być wyborem przypadko-
wym, nieuzasadnionym. Od po-
czątku r. szk.2007/08 rozpoczęto 
szeroko zakrojoną dyskusję  w gro-
nie nauczycieli, rodziców, uczniów 
oraz w środowisku lokalnym, a tak-
że działania o charakterze dydak-
tyczno - wychowawczym mające 
na celu rozpropagowanie podjętej 
inicjatywy. Wyniki ankiety prze-
prowadzonej wśród młodzieży, ro-
dziców i nauczycieli wskazały trzy 
kandydatury: M. Konopnicka, Jan 
Paweł II oraz Marszałek Józef Pił-
sudski. Przy wyborze społeczność 
szkolna kierowała się rangą i rolą 
szkoły, jaką odgrywa w środowi-
sku. Podkreślano, iż patron – po-
winien nawiązywać do historii lub 
współczesności Polski, osiągnięć, 
ważnych kart historii lub zamiarów 
na przyszłość, stanowić autorytet 
dla uczniów. Dwie pierwsze posta-
ci stały się w roku 2008 patronami 
szkół w naszym powiecie i gminie, 
a  fakt, że postać Marszałka pozo-
stawiła ludzki ślad na terenie naszej 
gminy zdecydował o ostatecznym 
wyborze tego patrona. W dniach 
29 - 30 X 1914 r. w czasie ofensy-
wy państw centralnych w kierunku 
Warszawy i Dęblina, żołnierze Le-
gionów Piłsudskiego, a dokładnie 
odkomenderowany przez Piłsud-
skiego II batalion 1 pułku strzel-
ców, pod dowództwem majora 
Mieczysława Norwid - Neugebau-
era, walczyli w okolicach Pełczysk, 
Gostkowa, Wartkowic i Turu na te-
renie naszej gminy przeciwko Rosji, 
wielu z nich tutaj poległo. Dla upa-
miętnienia tych wydarzeń w dn. 24 
X 1937 r. w Gostkowie odsłonięty 

został pamiątkowy głaz. Ponad-
to uchwałą nr VI/30/89 Gminnej 
Rady Narodowej w Wartkowicach 
z dnia 9 maja 1989 r.  w sprawie 
nadania nazw ulicom w Wartko-
wicach, główną ulicę, przy której 
znajduje się siedziba naszego Ze-
społu, nazwano Legionów Polskich.
Czy zatem nadanie placówce imienia 
Marszałka Józefa Piłsudskiego zobo-
wiązuje do stawiania przed społeczno-
ścią szkolną wysokich wymagań?

Aktywny udział w wyborze pa-
trona przez społeczność szkolną 
gwarantuje dumę i satysfakcję, z 
jaką przez lata będziemy nosili to 
imię, formalnie nadane Uchwałą 
Nr XL/224/09 z dnia 25 czerwca 
2009 r. Rady Gminy Wartkowice. 
Zaszczytne imię Marszałka Józefa 
Piłsudskiego nobilituje i zobowią-
zuje całą społeczność szkolną do 
stawiania sobie wysokich wyma-
gań. Pracy pedagogicznej i wycho-
wawczej naszych szkół przyświecać 
będzie misja wyrażona słowami Mar-
szałka: „Kto nie szanuje i nie ceni 
swej przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości”. Warto do-
dać, że podążając „Śladami wielkich 
Polaków” w dniach 12-14 paździer-
nika 2007 r. uczniowie i nauczyciele 
naszych szkół dotarli do Wilna, gdzie 
zwiedzając cmentarz na Rossie,zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze na grobie 
matki Marszałka Józefa Piłsudskiego 
z sercem Syna – patrona gimnazjum 
i szkoły podstawowej w Wartkowi-
cach. Rozmawiała

 Marta Kubis-Mikołajczyk

Uroczystość nadania imienia i poświęcenia 
sztandaru odbyła się w dniu 8 listopada 2009 r. 
Więcej o uroczystości w następnym numerze

Romualda Sobczak

Nie jesteśmy 
już bezimienni…

�� Uczniowie z Zespołu 
Szkół w Wartkowicach miło 
wspominają wakacyjny czas. 
Należał on niewątpliwie do 
bardzo udanych. Nauczyciele 
przygotowali swoim 
podopiecznym ciekawe 
propozycje spędzenia wolnego 
czasu, a wśród nich liczne 
wycieczki: Kazimierz – Lublin, 
Giżycko, Borszewice k. Łasku, 
Kruszwica - Wenecja – Biskupin, 
Władysławowo – Chłapowo, 
Częstochowa, Biskupin. 

Niezwykle ciepło wspominają 
uczniowie 6-dniowy pobyt kolonijny w 
miejscowości Władysławowo – Chłapo-
wo. Wspaniała pogoda towarzyszyła im 
od pierwszego do ostatniego dnia. Ro-
mualda Sobczak, Beata Szymczak oraz 
Agnieszka Posiła zapewniły uczestni-
kom moc atrakcji, jak chociażby morskie 
„Neptunalia”, wędrówki po ruchomych 
wydmach Słowińskiego Parku Narodo-
wego, wycieczki do największych nad-
morskich miast, kąpiele morskie. 

Atutem edukacyjnym i  doskonałą 
lekcją historii był rejs statkiem na Wester-
platte.

Zielone szkoły i wyjazdy kolonijne to 
już tradycja naszej szkoły. Chociaż pra-
cy jest moc i odpowiedzialność wielka, 
uśmiech i zadowolenie dzieci to dla nas 
wielka satysfakcja. Pobyt na tych kolo-
niach to dla niektórych jedyna, może od 
kilku lat, forma spędzenia wakacji poza 
miejscem zamieszkania – podkreśla na-
uczycielka Agnieszka Posiła.

Rewelecja... Wycieczki, jazda konna, 
kapiele w morzu   oraz ruchome wydmy. 
Wszystko to dostarczyło nieapomnia-
nych wrażeń. To była największa frajda 
wakacji! - opowiada Hubert Jaśkiewicz, 
uczeń klasy czwartej.

Młodzież pod opieką Elżbiety Wojt-
czak ,  Renaty Maciaszczyk, Urszuli Ja-
błońskiej – Mruk oraz  Katarzyny An-
drzejczak uczestniczyła m.in.  w XV 
festynie archeologicznym w Biskupinie 
- jednym z największych tego typu wyda-
rzeń w Europie. Hasłem przewodnim te-
gorocznej imprezy było historyczne przy-

słowie obrazujące zażyłą przyjaźń obu 
narodów „Polak - Węgier, dwa bratanki”. 
Impreza poświęcona była zapoznaniu 
z bogatą i kolorową kulturą węgierską. 
Oprócz wydarzeń związanych z moty-
wem przewodnim na zwiedzających cze-
kało mnóstwo atrakcji, a także pokazy, 
warsztaty, prezentacje i wystawy. Można 
było spróbować, dotknąć i poczuć praw-
dziwą historię. Uczniowie oglądali poka-
zy tańców szkockich i irlandzkich zespo-
łu „Comhlan” i koncert zespołu „Borviz”, 
brali udział w warsztatach z zespołem. Z 
wypiekami na twarzy oglądali bitwy 
Madziarów z rycerstwem europejskim 
oraz pokazy walk i fechtunku na szable w 
wykonaniu grupy szlachty węgierskiej z 
XVII w. przy renesansowej muzyce, kon-
kurs strzelania z łuków refleksyjnych oraz 
pokaz jazdy konnej i strzelania z łuku do 
celu. Atrakcją była wystawa „Mieszkańcy 
gwiaździstego nieba” oraz – zgadywanki 
archeologiczne p.t. „Pod gwiaździ-
stym niebem – skarby węgierskich 
stepów”. Uczniowie oglądali pokazy 
życia codziennego w obozowisku ma-
dziarskim: budowa jurty, prezentacja 
jej wyposażenia; gotowania węgier-
skich potraw, prezentacja uzbrojenia 
oraz rzędu końskiego i siodeł, filco-
wych makat i dywanów oraz pokaz 
kucia węgierskich grotów strzał i 
strzelania z łuku węgierskiego, wyra-
biania filcu, makat i ozdobnych toreb 
i orki pradziejowej. Degustowali potrawy 
kuchni węgierskiej. 

Brali udział w konkursach – próba 
cięcia mieczem, oglądali emaliowanie za-
wieszek z brązu, uczestniczyli w otwarciu 
zestawu naczyń ze świeżo wydestylowa-
nym olejkiem z jałowca. Przywieźliśmy 
z wycieczki mnóstwo wrażeń, pamiątek 
oraz własnoręcznie ulepione z gliny na-
czyńka oraz te poskładane z kawałków. 

Na  turystyczny szlak: Lublin-Nałę-
czów – Kazimierz Dolny – Puławy – Ko-
złówka uczniów z ZS w Wartkowicach 
zabrały: Renata Maciaszczyk, Urszula Ja-
błońska, Sylwia Napieraj oraz przewod-
nik Elżbieta Wojtczak.

- Nałęczów – o którym Prus mówił, 
że kto tu przyjedzie ten wyjeżdża lepszym 

człowiekiem, powitał nas zielonością, 
spokojem i wspaniałą wodą degustowaną 
w pijalni wód. Uzdrowisko przeżywało 
swój największy rozkwit w latach 1880 – 
1914.Janowiec – ruiny zamku z XVI w. 
wzniesionego przez ród Firlejów, fawory-
tów królowej Bony. Kazimierz Dolny – 
miasto renesansu – jego urok i zabytki nie 
pozwoliły młodzieży o sobie zapomnieć. 
Na pożegnanie kupiliśmy koguta z ciasta 
i bawiliśmy się na rynku w rytmie muzy-
ki  Indian z Ameryki Południowej.

Puławy – w czasach Czartoryskich 
nazwano „Polskim Atenami” przyjęły 
nas na nocleg w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym. Obiad „jak u mamy” 
smakował wszystkim wyśmienicie.

Lublin – Stare Miasto z przepiękny-
mi kamienicami i Zamek. Spacer w desz-
czu zadziałał jak najlepszy krem na twarz.

Na zakończenie - Kozłówka – rezy-
dencja ordynata Konstantego Zamoy-
skiego ozdobiona wewnątrz ponad ty-
siącem płócien, w większości kopiami 
znanych obrazów, ale za to we wspania-
łych ramach  – wspominają wakacyjny 
czas  z uśmiechem na twarzy nauczycielki 
i uczniowie.

35 uczniów mogło podziwiać także 
piękne mazurskie krajobrazy. Pod opieką   
Andrzeja Błaszczyka, Katarzyny Kozak, 
Ewy Matusiak  oraz Marioli Błaszczyk 
wybrali się do Giżycka. Pięciodniowa 
wakacyjna  wyprawa obfitowała w wiele 
atrakcji. Młodzi ludzie odwiedzili Tropi-
kalny Park Wodny w Hotelu Gołębiew-
skim, zwiedzili Muzeum K. I. Gałczyń-
skiego w Praniu, obserwowali pracę śluzy 
na Guziance, odbyli rejs statkiem po je-
ziorze Śniardwy, zwiedzili Park Dzikich 
Zwierząt  w Kadzidłowie, a także Kate-
drę Niemiecką w Mamerkach i wiele in-
nych.

Byliśmy cały czas w ruchu. Nie było 
czasu na nudę. Oprócz zwiedzania cie-
kawych miejsc, mielismy czas na zaba-
wę. Na przykład miło wspominam Noc 
Świętojańską. Wszystkie dziewczęta 
przygotowały wianki, które potem pusz-
czałyśmy na wodę – mówi gimnazjalistka 
Kinga Brożek.

 Marta Kubis - Mikołajczyk

Nasze wycieczki
Na turystycznym szlaku Lublin-Nałęczów – Kazimierz Dolny – Puławy – Kozłówka uczniowie z ZS w Wartkowicach

edukacja

Zawód 
Pamiątkarz

Chcesz kultywować lokalne trady-
cje? Chcesz zarabiać pieniądze wyko-
rzystując własne umiejętności twórcze 
i kreatywność? Weź udział w bezpłat-
nym projekcie!

W ramach projektu przeprowadzony 
zostanie specjalistyczny kurs zawodowy 
przygotowujący do wykonywania zawo-
du Pamiątkarza: zajęcia teoretyczne: dzie-
dzictwo kultury wsi, wzornictwo i sztuka 
użytkowa, marketing, psychologia sprzedaży, 
wiedza o rynku turystycznym; zajęcia warszta-
towe: techniki produkcji pamiątek z różnych 
materiałów w tym z tkaniny, papieru, 
drewna, gliny; praktyki indywidualne: 
praktyczne zastosowanie wiedzy i umie-
jętności pod kierunkiem uznanych twórców 
w pracowniach artystycznych i warsztatach 
rzemieślniczych. Szkolenia będą realizowane 
w układzie weekendowym (sobota, niedzie-
la), w trakcie 18 jednodniowych zjazdów.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 
kurs otrzymają certyfikat potwierdzający 
nabycie nowych kompetencji zawo-
dowych. Spotkanie informacyjne: 16 
XI br. godz. 17:00-18:30 w Łęczycy w 
Ratuszu, spotkanie rekrutacyjne: 20 XI 
br. godz. 9:00-15:00 w Łęczycy w Ra-
tuszu. Szczegóły pod numerem telefonu: 
42 663-77-33.
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Dnia 25 września br. odbyło się 
uroczyste “Pasowanie na przed-
szkolaka” w Punkcie Przedszkol-
nym w Parzęczewie.

Tego dnia dzieci, które zaczęły 
uczęszczać do Punktu Przedszkol-
nego w  roku szkolnym 2009/2010, 
złożyły uroczystą przysięgę i zostały 
włączone do grona przedszkolaków. 
Uroczystość została zorganizowana 
w ramach projektu pt. „Punkt Przed-
szkolny w Parzęczewie miejscem 
przyjaznym wszechstronnemu roz-

wojowi dziecka” współfinansowane-
go przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
przywitania rodziców i zaproszo-
nych gości, którymi byli Wójt Gmi-
ny Parzęczew Ryszard Nowakowski 
i Zastępca Wójta Adam Świniuch. 
Kolejnym punktem uroczystości 
był występ dzieci, podczas którego 
przedszkolaki recytowały wierszyki 
i śpiewały piosenki. Następnie Wójt 

Gminy Parzęczew, każdego nowego 
przedszkolaka, pasował za pomocą 
dotknięcia „zaczarowanym ołów-
kiem”. Po uroczystym pasowaniu 
dzieci wspólnie ze swoimi starszymi 
kolegami i koleżankami powtórzyły 
słowa ślubowania dzielnego przed-
szkolaka. 

Z uśmiechem na buziach, w at-
mosferze radości dzieci wspólnie z ro-
dzicami i zaproszonymi gośćmi uda-
ły się na słodki poczęstunek.

Tak właśnie minął kolejny, ale jak 
ważny dla maluchów dzień w Punk-
cie Przedszkolnym w Parzęczewie.  

Małgorzata Posiła 
Koordynator Projektu

Projekt pt. „Punkt Przedszkolny w Parzęcze-
wie miejscem przyjaznym wszechstronnemu 
rozwojowi dziecka” współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechnienia edu-
kacji przedszkolnej). 

edukacja

W sobotę 26 września 2009 roku 
na placu przed budynkiem Zespo-
łu Szkół w Wartkowicach odbyło 
się spotkanie mieszkańców sołectw: 
Wartkowice, Dzierżawy Grabiszew, 
Kiki, Kłódno, Mrówna, Ner, Nowy 
Gostków, Saków, Spędoszyn-Kolo-
nia, Stary Gostków. Na pożegnanie 
lata Stowarzyszenie Rozwoju i Pro-
mocji Społeczności Gminy Wartko-
wice zorganizowali „Święto pieczo-
nego ziemniaka”.

- Swoją obecnością zaszczycili nas: 
przewodniczacy Rady Gminy Wart-
kowice - Bogdan Łuczak, radni po-
wiatowi - Ryszard Balcerzak i Bogdan 
Sroczyński, sekretarz gminy - Anna 
Jagielska, ksiądz proboszcz - Janusz 
Szeremeta, radni gminni i sołtysi, pre-
zes OSP Wartkowice - Jan Błaszczyk i 
druhowie strażacy z podległej mu jed-
nostki. A że pogoda dopisała na placu 
zgromadziło się ponad stu mieszkań-
ców z wyżej wymienionych sołectw – 
wylicza Alina Balcerzak, czlonek zarzą-
du stowarzyszenia. 

W programie imprezy nie zabra-
kło pieczenia kiełbasek i ziemniaków 
w ognisku. 

Zebranym licznie mieszkańcom 
gminy przedstawiona została krót-
ka historia ziemniaka oraz udzielono 
kilka porad, jak postępować z ziem-
niakami w kuchni. Przeprowadzono 
szereg konkursów, oczywiście z ziem-

niakiem w roli głównej. Zawodnicy 
rywalizowali w celności rzutów ziem-
niakami do kosza, zbieraniu rozsypa-
nych ziemniaków oraz ich obieraniu 
na czas. Były też rzeźby z ziemniaka, 
gdzie zawodnicy mogli wykazać się 
zręcznością i pomysłowością, a  także 
konkurs na najdłuższą łupinę z ziem-
niaka. Zwycięzcy i uczestnicy kon-
kursów otrzymali nagrody w postaci 
słodyczy. 

Największym powodzeniem cie-
szyły się smaczne gorące placki 
ziemniaczane, po które ustawiały 
się długie kolejki. Uczestnicy spo-
tkania bawili się przy ognisku do 
późnych godzin wieczornych. So-
botnie popołudnie upłynęło w mi-
łej, wręcz rodzinnej atmosferze. 
Impreza została sfinansowana ze 
środków Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich, któ-
re pozyskała Gmina. 

Święto pieczonego ziemniaka  zor-
ganizowane zostało w ramach pro-
gramu „ Bliskie sąsiedztwo”. Odby-
ło się po raz pierwszy i myślę, że nie 
ostatni. Uważam, że integracyjna im-
preza spełniła swoje zadanie. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Mamy 
nadzieję, że następne nasze przed-
sięwzięcia będą cieszyły się także du-
żym zainteresowaniem – dodaje Ali-
na Balcerzak.

Marta Kubis-Mikołajczyk

Wspólna zabawa przed budynkiem Zespołu Szkół w Wartkowicach

Przy ognisku

Dzięki uprzejmości Starostwa 
Powiatowego w Poddębicach, w 
ramach projektu „Edukacja eko-
logiczna rejonu Chmielnickie-
go” jako element integracji euro-
pejskiej, ponad dwudziestoosobo-
wa grupa młodzieży z terenu gmi-
ny Wartkowice wypoczywała na 
Ukrainie. 

Z młodzieżą pojechali: Bogdan 
Sroczynski, Renata Maciaszczyk oraz 
Urszula Jabłońska – Mruk.   

W czasie 12-dniowego pobytu 
odbywały się warsztaty ekologiczne, 
konferencje, spotkania z mieszkańca-
mi Chmielnika, Żdanówki, Skarżyń-
ca i Kurylówki. Młodzież polska mia-
ła okazję poznać rówieśników, wspól-
nie z nimi spędzała czas na dyskote-
kach, rozmowach i zabawach sporto-
wych. Nowe wiadomości zaowoco-
wały chęcią poznawania obcych ję-
zyków i kultur. Młodzież wartko-
wickiego gimnazjum  odwiedziła Ki-
jów, stolicę Ukrainy. Muzeum Wiel-

kiej Wojny zrobiło na uczestnikach 
wielkie wrażenie. Sama stolica pre-
zentowała się dostojnie. W dro-
dze powrotnej uczestnicy wyciecz-
ki odwiedzili Lwów. Zapalili znicz 
na grobie Marii Konopnickiej. Mie-
li ponadto okazję przyjrzeć się reno-
wacji grobów żołnierzy polskich na 
cmentarzu Orląt. 

- Wyjazd na Ukrainę zdecydowa-
nie utkwił w naszej pamięci. Mieli-
śmy okazję zwiedzać Kijów. Jedno-
cześnie odwiedziliśmy miasteczka i 
mało zaludnione wsie. Zaznajomili-
śmy  się z kulturą i zwyczajami ukra-
ińskimi – mówi Amanda Nolbrzak, 
uczestniczka wycieczki.

- Pobyt na Ukrainie zapewne na 
bardzo długo zapadnie w mojej pa-
mięci. Poznałam tam  ciekawe osoby, 
z którymi cały czas utrzymuję kon-
takt. Bardzo wzruszyła mnie chwi-
la, w której mieszkańcy wsi witali nas 
chlebem i solą – dodaje Aleksandra  
Mruk.  Marta Kubis–Mikołajczyk 

Wypoczywali na Ukrainie

Uczestnicy wycieczki na Ukrainę

Tegoroczne wakacje w Sołec-
twie Domaniew upłynęły pod 
znakiem dbałości o środowisko 
naturalne i estetykę wsi. W lip-
cu, w ramach projektu dofinan-
sowanego przez Fundację Wspo-
magania Wsi, dzieci i młodzież 
z inicjatywy pani sołtys Moniki 
Olczyk miały możliwość aktyw-
nego wypoczynku w miejscu swo-
jego zamieszkania. 

Wszystkie ujęte w projekcie za-
dania zostały zaproponowane i za-
planowane przez dzieci, młodzież i 
rodziców w czasie spotkania sołec-
kiego. Uczestnicy spotkania zade-
klarowali aktywny udział w reali-
zacji projektu, do czego przychyli-
ły się również władze Kółka Rolni-
czego w Domaniewie. Uczestnika-

mi projektu były dzieci w wieku od 
7 do 15 lat, mieszkające na terenie 
Sołectwa Domaniew. Zajęcia re-
alizowane w ramach projektu były 
prowadzone przez rodziców, miesz-
kańców sołectwa. 

Dotacja otrzymana na realiza-
cję projektu została wykorzystana 
na potrzeby przeprowadzenia zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, warszta-
tów plastycznych oraz prac porząd-
kowych na terenie przylegającym 
do dawnego budynku szkolnego, w 
którym znajduje się obecnie świetli-
ca wiejska „Galeria wyobraźni”. Już 
w 2008 roku zostały przeprowadzo-
ne prace, mające na celu stworze-
nie miejsca przyjaznego mieszkań-
com. Część terenu została gruntow-
nie uporządkowana, założono mini 

boisko do gry w siatkówkę, wydzie-
lono miejsce na ognisko. Ponad-
to wspólnymi siłami mieszkańców 
zbudowano huśtawki i ławeczki. 
Natomiast w tym roku posadzono 
krzewy ozdobne oraz róże.

 W wyniku realizacji projektu 
zostały osiągnięte następujące efek-
ty: uporządkowano i upiększono te-
ren w centrum wsi, zintegrowano 
lokalną społeczność i uwrażliwiono 
mieszkańców na konieczność dba-
nia o środowisko naturalne, a przede 
wszystkim zagospodarowano czas 
wolny dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich. Nagrodą za zaangażowa-
nie uczestników w prace społeczne 
był udział w dwóch ogniskach inte-
gracyjnych oraz wycieczka do „Dino-
parku” w Kołacinku.

Domaniewska przygoda wakacyjna

Przedszkolaki z dyplomami

Pasowanie 
na przedszkolaka
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Integracja 
w Opolu!

Wspólna inicjatywa mieszkańców wsi Opole doczekała się realizacji. Zło-
żony w dniu 31.03.2009 r. przez Gminę Parzęczew wniosek o dofinansowanie 
projektu „CZARY – MARY – NIE DO WIARY” – Podtrzymanie tradycji 
andrzejkowych przez mieszkańców Opola na łączną kwotę 27 095,00 zł, po 
odwołaniu, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Otrzymał 66 punk-
tów i uzyskał rekomendację do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Motywem przewodnim projektu jest integracja mieszkańców wsi Opole 
wokół tradycji ludowych. Dla uczestników projektu w październiku i listo-
padzie odbędą się warsztaty wróżb oraz warsztaty dekoracji stołów i wnętrz. 
Warsztaty z etnografem oraz zajęcia z zakresu dekoracji stołów i wnętrz popro-
wadzi Pani Etnograf Aldona Plucińska. Ponadto dla chętnych mieszkańców 
wsi przewidziano kurs tańca towarzyskiego i ludowego. W ramach projektu 
zakupione zostaną firanki, zasłony obrusy, karnisze oraz krzesła i różnego ro-
dzaju ozdoby, które zarówno w trakcie jak i po realizacji projektu będą służyć 
mieszkańcom i członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu. Projekt za-
kłada również 1 dniowy wyjazd integracyjny dla 50 osób, którego celem bę-
dzie bliższe poznanie kultury ludowej. Uczestnicy zwiedzą muzea oraz skanse-
ny wsi polskiej. Punktem kulminacyjnym wszystkich działań przewidzianych 
w projekcie będzie spotkanie andrzejkowe przygotowane przez mieszkańców. 
Podczas spotkania odbędzie się pokaz potraw kulinarnych, oraz pokaz tańca w 
wykonaniu uczestników projektu. Ponadto odbędą się przeróżne gry i zabawy 
oraz wróżby andrzejkowe poznane podczas warsztatów wróżb z etnografem. 
Wieczór uświetni występ zespołu muzycznego oraz kapeli podwórkowej. 

Projekt jest nie tylko wspaniałą okazją do zacieśnienia więzi społecznych, 
ale przede wszystkim do pielęgnowania zwyczajów wieczoru andrzejkowego, 
dlatego już dziś serdecznie zapraszamy mieszkańców Opola do udziału w pro-
jekcie.

W dniu 27 października 2009 r. w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Ozor-
kowie odbyła się Gala Piosenki Bie-
siadnej, która miała charakter kon-
kursowy. 

Zaprezentowało się 14 zespołów 
śpiewaczych z trzech powiatów: zgier-
skiego, poddębickiego i łęczyckiego. 
Forum Inicjatyw Twórczych w Pa-
rzęczewie reprezentowały 2 zespoły 
śpiewacze: „ORLANECZKI” i „WE-
SOŁE KOWALEWICZANKI” oraz 
solista pan Zygmunt Seweryński. Ar-
tyści z naszej gminy wykonali po dwa 
utwory biesiadne. Komisja konkurso-
wa powołana przez organizatorów oce-
niała: dobór repertuaru, opracowanie 
muzyczne i ogólny wyraz artystyczny. 
Jury zdecydowało przyznać I nagrodę 
zespołowi śpiewaczemu z Kowalewic, 
w skład, którego wchodzą: Zofia Sob-
czak, Stanisława Janiak, Zofia Bart-
czak, Marianna Bartczak i Marianna 
Wojtczak. Zespołom śpiewaczym pod-
grywała skocznie kapela „Parzęczewia-
cy”składająca się z czterech członków: 
Maciej Janecki (akordeon), Zygmunt 
Seweryński (bęben), Arkadiusz Zylak 
(kontrabas). Marcin Seweryński (klar-
net). Czekamy na kolejne sukcesy...  

 Marcin Seweryński

Sukces 
Wesołych
Kowalewiczanek
w Ozorkowie

Wesołe Kowalewiczanki

Zespół Śpiewaczy z Orłej, od lewej: Hanna Kałużna, Maria Kałużna, Jadwiga 
Erland, Maria Pawlak, Maria Proksz

kronika

Indianie w Chociszewie
W dniu 10 października 2009 

r. otwarto w Chociszewie w gmi-
nie Parzęczew Park Edukacyjno-
Rozrywkowy „Indianie Świata”.  
Pierwszego dnia odwiedziło go 
kilkaset osób. Można było m.in. 
Zobaczyć tańce indiańskie, mini 
zoo, przejechać się bryczką.

Oficjalnego otwarcia indiańskiej 
wioski poprzez przecięcie wstęgi do-
konali właścicielka wioski Eulalia 
Białobrzeska i Wójt Gminy Parzę-
czew Ryszard Nowakowski.

Zaproszony zespół z Wałbrzycha 
przybliżył wszystkim muzykę, tańce i 
obyczaje Indian z Ameryki Północnej. 
Zaproszeni goście włączyli się do wspól-
nych tańców. Wszyscy podziwiali auten-
tyczne stroje.

W jednym z pięciu tipi panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Chociszewa 
m. in. Donata Bugajska i Jadwiga Gie-
raga wraz z Fundacją Rozwoju Gmin 
„PRYM” z Parzęczewa przygotowały dla 
wszystkich smaczny poczęstunek.

 Dzieci mogły podziwiać owieczki, 
świnki wietnamskie, kuca szetlandzkie-
go, konia polskiego oraz drób ozdobny. 
Mogły strzelać  z łuku, rzucać tomahaw-
kiem, a na placu zabaw bawić się na huś-
tawkach, zjeżdżalniach i skoczni. Można 
było umalować sobie twarze i w stroju in-
diańskim pozować do zdjęcia.

Trwają starania o dotacje unijne na roz-
budowę wioski, która ma być jedną z cie-
kawszych  lokalny atrakcji turystycznych.

Park jest czynny przez cały rok od 
9.00 rano do zmierzchu.

Wspólny taniec przed totemem
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Pierwszego dnia wioskę odwiedziło kilkaset osób
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W dniu 10 października 2009 r. Wójt Gminy Łęczyca Andrzej Krzysz-
tof Wdowiak wręczył dziesięciu małżeństwom z gminy Łęczyca medale  
za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Łęczycy. Życzeniom i gratulacjom z okazji Złotych  
Godów 50-ej  Rocznicy  Ślubu nie było końca …

kronika

Złote gody
w Łęczycy

Janina i Wacław Dębski – Leźnica 
Mała

Barbara i Tadeusz Głodek – Topola 
Katowa

Marianna i Bohdan Grzybowscy – 
Bronno

Longina i Edward Kubiak – Siedlec Grażyna i Marian Olczyk – 
Wilczkowice Średnie

Stanisława i Leszek Stasiak – Kolonia 
Łęka

Barbara i Zacheusz Granosik – 
Lubień

Janina Stefan Królak – JankówStefania i Bolesław Balcerzak – Gawrony

NATURA 
FOOD 2009

W dniach 23-25 października 
Fundacja „PRYM” po raz kolejny 
uczestniczyła w łódzkich targach 
naturalnej żywności. 

Po raz drugi odbył się wojewódzki 
konkursu produktów tradycyjnych - 
Tygiel Smaków. Wszyscy członkowie 
komisji konkursowej mówili, że po-
ziom przygotowania i podania pro-
duktów konkursowych był wyższy 
niż w roku ubiegłym i był bardziej 
wyrównany.  

W konkursie udział wzięły 34 
produkty żywnościowe wytworzone 
na terenie województwa łódzkiego, 
które reprezentowały 8 z 10 kategorii 
wskazanych w regulaminie konkur-
su.

Fundacji „PRYM” zgłosiła ponad 
30 potraw z do konkursu zakwalifi-
kowało się 12 potraw.

• Pasztet królewski - Alicja Ję-
drzejczak, KGW Szczawin,

• Ser z mleka koziego - Romany 
Zając, KGW Biała

• Kluski żelazne „Przyciroki” - 
Krystyna Kaleta, KGW Szczawin

• Sakiewki szczawińskie – Maria 
Kacprzak, KGW Szczawin

• Barszcz czerwony „Kulis” - Anna 
Głowacka, KGW Biała

• Żeberka w miodzie znad Ciosen-
ki – Maria Bereżewska, KGW Biała

• Smalec z jabłkiem – Urszula Ple-
czuk, KGW Proboszczewice

• Paroki, Parowańce – kluski na 
firance – Elżbieta Gieraga, Wiejski 
Ośrodek Kultury w Światowej

• Rosanowskie kluseczki z farszem 
mięsnym – Maria Gwarczyk, KGW 
Rosanów

• Gołąbki Ustrońskie – Bożena 
Stasiak, KGW Ustronie 

• Schab znad Czerniawki – Halina 
Szymanska, KGW Łagiewniki Nowe

• Garus – zupa z gruszek pierdzio-
łek – Agnieszka Krysztofiak, Ignacew 
Podleśny

Wszystkie potrawy przeszły szcze-
gółowe badania w Zakładzie Jakości 
Żywności Instytutu Biotechnolo-
gii Przemysłu Rolno-Spożywczego i 
otrzymały stosowne certyfikaty.

Tygielek Smaków otrzymała w ka-
tegorii mięso świeże oraz produkty 
mięsne Alicja Jędrzejczak, wyróżnie-
nia otrzymały Krystyna Kaleta i Ro-
mana Zając.

Specjalną nagrodę „Anioła Po-
traw Regionalnych” od redakcji por-
talu potrawyregionalne.pl otrzymała 
Fundacja „PRYM”.

Nasze stoisko było największe na 
targach i przyciągało najwięcej zwie-
dzających.
Więcej zdjęć na www.fundacjaprym.pl

Wspólna fotografia z Carlosem Gonzalez Tejera
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Odbieramy „Anioła Potraw Regionalnych”
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�� W Gminie 
Wartkowice w budynku 
Szkoły Podstawowej w 
Drwalewie utworzono pierwszy 
w Powiecie Poddębickim 
Publiczny Punkt Przedszkolny 
„Tęczowa Kraina”.

Punkt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, 
Priorytetu IX Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 
, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie 
Nierówności w Stopniu Upowszech-
niania Edukacji Przedszkolnej. Ta 
alternatywna forma edukacji przed-
szkolnej ruszyła od 1 września dla  
dzieci w wieku 3 – 4 lat. Rodzice 
mogą bezpłatnie uczestniczyć w zaję-
ciach, zabawach i wyjazdach na wy-
cieczki razem z dziećmi. Przedszkole 
działa od poniedziałku do piątku od 
8.00 do 13.30. Dzieci mają zapew-
niony posiłek regeneracyjny, wy-
prawkę szkolną, ubezpieczenie, do-
wożenie do przedszkola. 

Kadra Punktu Przedszkolnego 
to zespół wykształconych pedago-
gów – profesjonalistów w zakresie 
edukacji przedszkolnej. Nauczyciele 
wspomagają rozwój dzieci, zwracają 
szczególną uwagę na predyspozycje, 
potencjał i ich wrodzone zdolności. 
Oprócz zajęć z podstawy programo-
wej będą prowadzone zajęcia dodat-
kowe w oparciu o programy autor-
skie: zabawa z językiem angielskim, 
warsztaty teatralne, warsztaty twór-
czości plastycznej, mały informatyk, 
rytm – muzyka – taniec, edukacja 
ekologiczna, zabawa z matematy-
ką, gry i zabawy sportowe. Zajęcia 
specjalistyczne z logopedą, psycho-
logiem i  z gimnastyki korekcyjnej 
przyczynia się do zniwelowania pro-
blemów związanych z deficytami 
wrodzonymi i rozwojowymi. Punkt 
Przedszkolny zapewnia bezpieczne i 
higieniczne warunki pobytu dziec-
ka. Znajdują się tu  kolorowe mebel-
ki, w którym każde z dzieci znajdzie 
kącik na swoje własne skarby. Kąciki 

zainteresowań, pomoce dydaktyczne 
i zabawki są dostosowane do wieku 
wychowanków i spełniają wszelkie 
normy bezpieczeństwa.

Wczesna edukacja najefektywniej 
pomaga wyrównywać szanse edu-
kacyjne dzieci, zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Umiejętności, 
które małe dzieci wyniosą z przed-
szkola, zaowocują w szkole – dzieci 
będą osiągać lepsze wyniki naucza-
nia. Uczestnictwo w grupie przed-
szkolnej stwarza, zwłaszcza jedyna-
kom, szczególną okazję do rozwijania 
dojrzałości emocjonalnej. Grupa ró-
wieśnicza i nawiązywane w niej pod 
kierunkiem nauczyciela relacje sta-
nowią bardzo sprzyjające środowisko 
do rozwoju umiejętności językowych 
– wzbogacanie zasobu słów i jasne 
formułowanie myśli. Wychowanie 
przedszkolne jest niezwykle cenną 
okazją do nabywania doświadczeń w 
trakcie zabawy, która jest dla dzieci 
intensywnym procesem uczenia się. 
Wychowanie przedszkolne pozwala 
wzbogacić wartości i doświadczenia 
wyniesione z domu o doświadczenia 
rówieśników. Obecność dziecka w 
grupie przedszkolnej stwarza nauczy-
cielom okazję do jego profesjonalnej 
obserwacji i ewentualnego zauwa-

żenia niepokojących zachowań czy 
niedostatku podstawowych umiejęt-
ności – nauczyciel może rozwijać i 
korygować zaburzone funkcje dziec-
ka. W przedszkolu można skutecznie 
kształtować gotowość dziecka do na-
uki szkolnej, przygotować do uczenia 
się przez całe życie i przez to zapew-
nić mu lepsze szanse edukacyjne. In-
westycja w edukację przedszkolną to 
inwestycja w przyszłość społeczeń-
stwa – lepiej wykształcone społeczeń-
stwo to lepsza sytuacja gospodarcza i 
mniejsze obciążenia społeczne. 

Uroczystość otwarcia Punktu 
Przedszkolnego „Tęczowa kraina” 
nastąpiła 30 września 2009r.

Był to moment oficjalnego prze-
cięcia wstęgi. W otwarciu udział 
wzięli: Przewodniczący Rady Gmi-
ny, Sekretarz Gminy, Dyrektorzy 
Szkół, Radni Gminy i Powiatowi 
Przedstawiciele lokalnych organizacji 
pozarządowych, społeczność lokal-
na, ludzie zaprzyjaźnieni. Nie mo-
gło zabraknąć oczywiście rodziców 
i naszych kochanych przedszkola-
ków. Dzieci wesołe, spontaniczne 
przedstawiły krótki program arty-
styczny, zaprezentowały wierszyki i 
piosenkę. Zaproszeni goście grom-
kimi oklaskami nagrodzili wspania-
ły występ przedszkolaków. Ksiądz 
proboszcz parafii Domaniew Sta-
nisław Matuszewski pobłogosławił 
przedszkolaków. Były przemówienia 
i podziękowania, których  przed-
szkolaki wysłuchały uważnie. Ro-
dzice i zaproszeni goście obdarowali 
dzieci upominkami, dobrym słowem 
i smacznym „wystrzałowym” tor-
tem. Dzieci otrzymały także dyplom 
„Przedszkolaka”. Po części oficjalnej, 
przemówieniach i podziękowaniach 
wszyscy razem spotkaliśmy się przy 
wspaniałym grilu.

Na pewno ten dzień, który obfito-
wał we wrażenia i mnóstwo emocji, 
zostanie na długo w naszej pamięci. 
Było to niezwykle radosne wyda-
rzenie. Przed nami nowe wyzwa-
nia, którym niech towarzyszą słowa 
Czesława Miłosza  „Bo rzeka kształt 
zmienia od tego po jakich toczy się 
kamieniachę.

Agniesyka Pawlak

Projekt „ Tęczowa kraina”  współfinansowany 
ze środków  Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego

Tęczowa kraina

Przedszkolakami będą opiekować się profesjonalni pedagogowie

Przedszkolaki otrzymali upominki

edukacja

Forum Inicjatyw Twórczych zaprasza do wzięcia udziału 
w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

CZARNO 
NA BIAŁYM

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział 
wszyscy twórcy, którzy ukończyli 16 lat, mieszkający za-
równo w Polsce, jak i poza jej granicami. 

Cele i założenia:
popularyzacja twórczości literackiej,
promocja uzdolnionych twórców, między innymi po-

przez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkurso-
wym i na stronach internetowych

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 
trzech wierszy o dowolnej tematyce. Rozpatrywane będą 
utwory nigdzie dotychczas nie publikowane i nie nagra-
dzane w innych konkursach.

Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona 
oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody 
i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały ze-
staw lub za jeden utwór. 

I miejsce w konkursie nagrodzone zostanie nagrodą 
pieniężną w wysokości 500 zł.

Każdy z utworów winien być przesłany w czterech eg-
zemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego.

Do każdej pracy opatrzonej godłem (prace jednego 
autora występujące pod kilkoma godłami nie będą roz-
patrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również 
opatrzoną godłem, zawierającą imię, nazwisko, dokładny 
adres,  nr telefonu autora oraz adres e-mail.

Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2009 roku. 

Prace należy przesyłać na adres:
Forum Inicjatyw Twórczych
ul. Ozorkowska 3; 95-045 Parzęczew
z dopiskiem: KONKURS POETYCKI „CZARNO NA BIAŁYM”

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczy-
stego rozstrzygnięcia w grudniu 2009 r. Informacja o 
miejscu i dokładnym terminie rozstrzygnięcia znajdzie 
się po 20 listopada 2009 r. na stronie internetowej www.
parzeczew.pl 

Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie 
wysyłają do autorów prac werdyktu Jury (informacje o 
wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej 
www.parzeczew.pl). Ponadto organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i 
wyróżnionych utworów. 

Szczegółowe informacje:
Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie
Tel. (42) 299 79-23
e-mail: referat_kultury@parzeczew.pl
koordynator: Renata Nolbrzak tel. 500-108-816
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
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�� 1 września 2009 roku 
Gmina Parzęczew rozpoczęła 
realizację dwóch projektów 
edukacyjnych skierowanych do 
uczniów szkół podstawowych. 
Pierwszy pt. „Wejdź na szczyt” 
realizowany jest w Szkole 
Podstawowej w Parzęczewie, 
drugi „Rozwińmy skrzydła” 
w Szkole Podstawowej w 
Chociszewie.

Projekt „Wejdź na szczyt” adreso-
wany jest do 148 uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Parzęczewie oraz ich rodzi-
ców i trwać będzie przez dwa lata – rok 
szkolny 2009/2010 i 2010/2011. Obej-
muje dwie grupy dzieci: po pierwsze 
ma za zadanie pomóc dzieciom, które 
napotykają problemy edukacyjne na 
różnych poziomach i w różnych dzie-
dzinach nauki. Dzieci, które maja pro-
blemy z nauką uzyskają szansę popra-
wienia swoich wyników i dorównania 
poziomem do pozostałych uczniów. 
Dla nich przewidzieliśmy szereg zajęć 
wyrównawczych. Po drugie projekt 
daje możliwość rozwinięcia swoich za-
interesowań grupie dzieci, które chcia-
łyby uczestniczyć w kołach zaintere-
sowań z przedmiotów, które lubią, z 
dziedzin, które ich ciekawią.

Ze względu na dwie odrębne grupy 
docelowe projekt „Wejdź na szczyt” zo-
stał podzielony na dwa moduły. „Wejdź 
na szczyt – Alpinista” – to zajęcia wy-
równawcze mające na celu wyrównanie 
umiejętności i wiadomości szkolnych. 
W ramach tego modułu proponuje-
my dzieciom: zajęcia specjalistyczne 
z zakresu terapii pedagogicznej dla 
uczniów z klas I-III, które pomogą 
dzieciom w rozwiązaniu problemów z 
nauką i nie tylko; zajęcia logopedyczne 
dla uczniów z klas IV – VI, które po-
zwolą pozbyć się problemów z wymo-
wą; zajęcia wyrównawcze z języka pol-
skiego dla uczniów z klas Iv-VI, dzięki 
którym język polski stanie się łatwiejszy 
a dzieci z dysleksją nauczą się czytać i 
pisać bez błędów; zajęcia wyrównawcze 
z matematyki dla uczniów z klas IV-VI, 
które udowodnią, ze matematyka nie 
musi być trudna; zajęcia wyrównaw-
cze z języka angielskiego dla uczniów z 
klas IV-VI – język obcy przestanie być 
obcy; zajęcia wyrównawcze z informa-
tyki dla uczniów z klas V-VI, którzy nie 
maja w domu komputera bądź dostępu 
do Internetu. Zapraszamy także rodzi-
ców na cykl warsztatów, które pomogą 
w  pracy z dzieckiem w domu. Moduł 
drugi „Stąd do przyszłości” obejmu-
je koła zainteresowań: matematyczne 
dla klas VI, przyrodnicze dla klas IV, 
„małej przedsiębiorczości” dla klas VI, 
języka angielskiego dla klas V, informa-
tyczne dla klas V. W ramach kół zain-
teresowań organizowane będą wyciecz-
ki jednodniowe do Sokolnik, Rogowa, 
dużego zakładu produkcyjnego.

Zajęcia, które w całości są bezpłat-
ne prowadzone będą przez nauczycieli 
i terapeutów ze Szkoły Podstawowej 
w Parzęczewie. Po zakończeniu zajęć 
uczniowie będą bezpłatnie rozwożeni 
do domów.

Projekt „Rozwińmy skrzydła” obej-
muje uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Chociszewie. Projekt ma na celu 
pomoc dzieciom w niwelowaniu pro-
blemów w nauce poprzez zajęcia wy-
równawcze „Wyrównywanie szans”, 

rozwiązywanie problemów związanych 
z uczeniem się, pomoc przy odrabianiu 
lekcji. Zajęcia dla uczniów klas I-III 
mają zadanie wychwycić, jakie pro-
blemy z przyswojeniem wiedzy może 
mieć dziecko w późniejszym etapie 
swojego kształcenia i zapobiec  temu.  
Przewidziano również zajęcia z logo-
pedą co wyeliminuje wady wymowy. 
Na pomoc mogą liczyć również dzieci 
z dysleksją  i ich rodzice. Zajęcia dla 
uczniów klas IV-VI to głównie zajęcia 
z języka polskiego i matematyki,  po-
moc w utrwaleniu wiedzy już zdobytej, 
przygotowanie do egzaminu kończą-
cego szkołę podstawową. Zajęcia wy-
równawcze to również podniesienie sa-
mooceny dziecka, pokazanie, że każdy 
problem można rozwiązać. 

Projekt zakłada również rozwijanie 
swoich zainteresowań i umiejętności z 
dziedziny przyrody i informatyki. W 
tym celu swoją działalność rozpoczęły 
koła zainteresowań – informatyczno-
dziennikarskie „Klik” dla uczniów kl. 
IV-VI i „Mini klik” dla uczniów kl. 
I-III, gdzie dzieci będą szlifować swoje 
umiejętności pracy na komputerze i ją 
poszerzać. Dzięki pracy z programami 
multimedialnymi dzieci będą tworzyć 
swoje projekty graficzne. Utworzo-
na zostanie strona WWW projektu, 
gdzie zamieszczone zostaną osiągnięcia 
uczniów, obserwacje, zdjęcia z wycie-
czek.

Natomiast koło przyrodnicze 
„Ochrona bociana białego i jego sie-
dlisk na terenie gminy Parzęczew” 
dla uczniów kl. IV-VI i „Czterolistne 
koniczynki” dla uczniów kl. I-III, to 
uwrażliwienie i wyrobienie w dzieciach 
podstaw ekologicznych. Zachęcanie do 
dbania o środowisko i obserwowania 

przyrody i zjawisk w niej zachodzących. 
Dzieci założą także Mini ogród bota-
niczny, gdzie będą miały możliwość 
dbać o zasadzone rośliny, obserwować, 
jakie zmiany zachodzą w zależności od 
warunków środowiskowych.   Przewi-
dziano szereg zajęć odbywających się w 
terenie, wycieczek rowerowych i wyjaz-
dów edukacyjnych do Łodzi i Rogowa, 
aby pokazać różne środowiska życia ro-
ślin i zwierząt. Dzieci z kl. IV-VI zajmą 
się obserwacją życia bociana na terenie 
gminy i opisywać je.

Dzieci wiejskie oraz z małych mia-
steczek nie maja dostępu do szerokiej 
oferty edukacyjnej oferowanej w du-
żych miastach. Uczestnictwo w zaję-
ciach przewidzianych w projekcie daje 
dzieciom z Gminy Parzęczew szansę na 
podniesienie swojego poziomu eduka-
cji, zlikwidowanie braków w wykształ-
ceniu, pozbycie się problemów z nauką 
i adaptacją do środowiska szkolnego. A 
przede wszystkim uczniowie zrozumie-
ją, ze nauka nie musi by nudna, trud-
na i mozolna. Pokażemy im ze nauka 
może być przyjemna. Będą mogły po-
prawić wyniki w nauce i rozwijać swoje 
zainteresowania. 

Zapraszamy dzieci do udziału w za-
jęciach. 

Julia Mrówczyńska-Pałgan 
koordynator projektu

Aleksandra Samulska
koordynator projektu

Projekty współfinansowane są przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

W miesiącach marzec – grudzień 
( z wyłączeniem miesięcy wakacyj-
nych) w ramach środków z Poak-
cesyjnego Programu Wsparcia Ob-
szarów Wiejskich Zespół Szkół w 
Wartkowicach prowadzi koło pły-
wackie. Zajęcia odbywają się w każ-
dy wtorek i czwartek w Miejskiej 
Krytej Pływalni  „Wodnik” w Ozor-
kowie.

Uczestnikami koła są dzieci i mło-
dzież ze szkół podstawowych, gimna-
zjum oraz  szkół ponadgimnazjalnych 
mieszkający na terenie Gminy Wartkowice.

Z zajęć na pływalni korzysta 120 
osób podzielonych na 8 grup ćwiczeb-
nych po 15 osób każda. Jednorazowo w 
zajęciach z pływania bierze udział 30 
osób. Zajęcia trwają dwie godziny. Pro-
wadzą je instruktorzy pływania.

- Na  zajęcia  z pływania uczęszczają  
uczniowie z bardzo różnym stopniem 
umiejętności: począwszy od dzieci z 

tzw. lękiem przed wodą, a kończąc na 
tych, którzy juz wcześniej opanowali 
w zasadniczy sposób technikę pływa-
nia kraulem, stylem grzbietowym, a 
nawet stylem klasycznym. Po wstępnej 
diagnozie i sprawdzeniu umiejętności 
pływackich uczniowie zostali podziele-
ni na grupy pod względem umiejętno-
ści – mówi Andrzej Błaszczyk, zastęp-
ca dyrektora ZS w Wartkowicach oraz  
koordynator projektu. 

Jeżdżę na basen  już od 6-ciu lat. Są-
dzę, że pływam dobrze. Najbardziej lu-
bię pływać pod wodą -mówi  szóstokla-
sista Bartek Urbaniak .

Bardzo lubię pływać, dlatego podo-
bają mi się zajęcia z instruktorem. 

Nie umiałam pływać, dlatego stop-
niowo oswajałam się z wodą. Teraz 
chodzę nawet do starszej grupy i świet-
nie daję sobie radę – cieszy się Patrycja 
Stefańska, uczennica klasy czwartej.

Marta Kubis-Mikołajczyk

Uczą się pływać 
Na basenie w Ozorkowie

Absolwentka Gimnazjum w 
Wartkowicach Aneta Kuropatwa 
znalazła się w gronie sześciu najzdol-
niejszych gimnazjalistek  wojewódz-
twa łódzkiego, które zakwalifikowa-
ły się w roku szkolnym 2009 / 2010 
do projektu „Klasa BGŻ” w VII Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Juliu-
sza Słowackiego w Warszawie 

Niezwykle uzdolniona nastolatka 
jest uczestniczką autorskiego programu 
społecznego zaangażowania Fundacji 
BGŻ wspierającego szkolne środowiska 
i finansującego trzyletni okres nauki 
najzdolniejszych absolwentów gimna-
zjów z małych miast i wsi w renomowa-
nych liceach ogólnokształcących w pre-
stiżowych ośrodkach akademickich.

Gimnazjalistka w roku szkolnym 
2008/2009 realizowała Indywidualny 

Plan Rozwoju dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Została ponadto lau-
reatką I edycji Łódzkiego Regional-
nego Programu Wspierania Młodzie-
ży Szczególnie Uzdolnionej -projektu 
systemowego realizowanego w ramach 
PO Kapitał Ludzki - podkreśla Romu-
alda Sobczak, dyrektor Zespołu Szkół 
w Wartkowicach.

W ostatnich dniach wakacji (27 
– 31 sierpnia), Aneta wzięła udział w 
obozie dla uczniów „Klasy BGŻ”. Był 
on doskonałą okazja do poznania szko-
ły, nowego środowiska oraz podziwia-
nia interesujących zakątków stolicy.

Aneta w rozmowie z nami wyzna-
ła, że czuje się bardzo dobrze w nowej 
szkole. Jej marzenie spełniło się.

Jako pierwszoklasistka czuję się bar-
dzo dobrze. Mimo tego, że wszystko 
jest dla mnie jeszcze obce, to już jestem 
pewna, że o takim liceum marzyłam. 
Chcę mieć dobry start w przyszłość, 
a ta szkoła daje mi taką możliwość. 
Wiem, że czeka na mnie ciężka praca, 
ponieważ poziom nauczania jest na-
prawdę wysoki. Nikt mi nie mówił, 
że będzie łatwo, kiedy starałam się o 
przyjęcie do projektu „Klasa BGŻ”. 
Nie żałuję tego, że podjęłam naukę w 
warszawskim liceum. Znalezienie się 
w nowym środowisku daje możliwość 
poznania wielu naprawdę ciekawych 
ludzi – mówi absolwentka wartkowic-
kiego gimnazjum.

Licealistce Anecie serdecznie gratu-
lujemy sukcesu oraz życzymy powodze-
nia w nauce.

Marta Kubis-Mikołajczyk

Uzdolniona

Aneta Kuropatwa

Projekty edukacyjne
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	 Troszkę	historii…
Początki	szkolnictwa	na	
terenie	Leźnicy	Małej	sięgają	
czasów	dwudziestolecia	
międzywojennego.	Szkoła	
wówczas	miała	siedzibę	
w	Domu	Ludowym	
wybudowanym	przez	
właściciela	folwarku	p.	
Betykera.	Po	zakończeniu	
II	wojny	światowej	bardzo	
trudne	warunki	pracy	Szkoły	
Powszechnej	w	Leźnicy	
Małej	(nauka	w	wynajętych	
pomieszczeniach,	
praca														w	systemie	
dwuzmianowym)	
mobilizowały	nauczycieli,	
rodziców	i	organizacje	
społeczne	do	czynienia	
starań	odnośnie	budowy	
nowej	szkoły.	Zakończyły	
się	one	sukcesem																													
w	październiku	1974	roku.	
Wówczas	oddano	do	użytku	
jednopiętrowy	budynek	
z	salą	gimnastyczną,	w	
pełni	przystosowany	do	
prowadzenia	zajęć.	W	nowej	
szkole	rozpoczęło	naukę	245	
uczniów	i	22	dzieci	oddziału	
przedszkolnego.

Budynek	szkoły	z	1974r.
																																																																																																																																																						
													Fot.	archiwum	szkoły
Obecnie…
Szkoła	Podstawowa	w	
Leźnicy	Małej	jest	jedną	
z	pięciu	„podstawówek”	
na	terenie	gminy,	której	

organem	prowadzącym	jest	
Gmina	Łęczyca.	Od	2004	
roku	dyrektorem	szkoły	
jest	mgr	Dorota	Góralska.	
Dzięki	staraniom	dyrekcji	
i	władz	lokalnych	w	ciągu	
kilku	ostatnich	lat	wykonano	
szereg	remontów	wewnątrz	
budynku	oraz	odnowiono	
elewację	zewnętrzną.
Obecnie	nasi	uczniowie	
mają	do	dyspozycji	7	
klasopracowni,	w	tym	
trzy	dostosowane	do	
potrzeb	nauczania	
zintegrowanego	oraz	salę	
oddziału	przedszkolnego	z	
pełnym	wyposażeniem	do	
nauki	i	zabawy.	Ponadto	
szkoła	dysponuje	salą	

gimnastyczną	oraz	świetlicą	
i	stołówką	z	zapleczem	
kuchennym.	Dzięki	środkom	
uzyskanym	z	EFS	szkoła	
posiada	nowoczesną	
pracownię	komputerową	
oraz	Internetowe	Centrum	
Informacji	Multimedialnej		
w	bibliotece	szkolnej.
W	bieżącym		roku	szkolnym		
do	placówki	uczęszcza	77	
uczniów	klas	I	–	VI	i	12	dzieci	
do	oddziału	przedszkolnego	
z	Leźnicy	Małej	i	okolicznych	
wsi	(Borek,	Borów,	Bronno,	
Wąkczew,	Prusinowice,	
Zduny).	Większość	dzieci	
dowożonych	jest	do	szkoły	
gimbusem.	

Budynek	szkoły	po	
termomodernizacji
Fot.	Archiwum	szkoły

klasa	nauczania	
zintegrowanego
Fot.	Archiwum	szkoły

Szkoła w Leźnicy Małej

Festyn podsumowujący projekt „Rozwijamy skrzydła – edukacja bez barier”
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Klasa nauczania zintegrowanego
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W pierwszą niedzielę września 
tego roku w Dalikowie miały miej-
sce Dożynki Gminne.  

O godzinie 1200 zaczęła się 
Msza Święta w Kościele Święte-
go Mateusza w Dalikowie, po któ-
rej korowód dożynkowy przema-
szerował na stadion sportowy. Uro-
czystości dożynkowe rozpoczę-
ło wystąpienie Wójta Gminy Da-
lików Pawła Szymczaka. Następ-
nie starostowie tegorocznego świę-
ta – Urszula Pisera ( z Domaniew-
ka) i Sławomir Pietrzak (z Budzyn-
ka) – wręczyli Gospodarzowi gmi-
ny chleb, upieczony z ziarna zżętego 
zboża. Przedstawiciele sołectw zło-
żyli także okazałe wieńce dożynko-
we na ręce Wójta. 

Po wystąpieniach zaproszonych 
gości, około godziny 1400, rozpoczę-
ła się część artystyczna, podczas któ-
rej dokonano Przeglądu Zespołów 
Ludowych Powiatu Poddębickiego. |

W przeglądzie wystąpiły amator-
skie zespoły ludowe, działające na 

terenie Powiatu. Swoje umiejętności 
zaprezentowało dziesięć zespołów: 
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Lubolan-
ki” z Luboli, Zespół Ludowy Dzieci 
i Młodzieży Zespołu Szkół w Dali-
kowie „Dalikowiacy”, „Koniczynki” 
z Bogucic, Zespół Pieśni Dawnej 
„Jarzębina” z Brzegu, „Biała Róża” z 
Woźnik – Idzikowice, Ludowy Ze-
spół Śpiewaczy z Wielenina, „Pole-
sianki” z Polesia, „Kaliny” z Ralewic 
– Rzeczycy oraz Zespół Śpiewaczy 
„Jawor” ze Złotnik i  „Górzanie” z 
Góry Bałdrzychowskiej.  

Program uroczystości dożynko-
wych obejmował także liczne atrak-
cje dla mieszkańców: odbyły się 
m.in. konkursy dla dzieci, wybór 
Chłopa Roku i Gospodyni Roku, 
przejażdżki bryczką, natomiast o 
godzinie 1830 rozpoczął się występ 
zespołu Mister Dex i zabawa ta-
neczna. 

Święto plonów zgromadziło 
mieszkańców nie tylko Gminy Dali-
ków, ale i okolicznych miejscowości.

Dożynki w Dalikowie
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�� Dożynki to 
największe w roku święto 
gospodarskie rolników, 
będące ukoronowaniem 
ich całorocznego trudu, 
obchodzone po zakończeniu 
wszystkich najważniejszych prac 
polowych i zebraniu plonów, a 
głównie plonu zbóż. 

W bieżącym roku ,,Gminne Święto 
Rolników” obchodziliśmy 13 września 
w Parku w Starym Gostkowie. Orga-
nizatorami uroczystości dożynkowych 
była Rada Gminy Wartkowice oraz 
Wójt Gminy Wartkowice.

Na uroczystości licznie przybyli rol-
nicy z gminy Wartkowice oraz zapro-
szeni goście. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas: Poseł na Sejm RP Pan Piotr 
Polak oraz przedstawiciele Biura Posel-
skiego Posła na Sejm RP Pana Stanisła-
wa Olasa, władze samorządu powiato-
wego, przedstawiciele instytucji współ-
pracujących z rolnictwem, Wójtowie 
oraz przedstawiciele gmin sąsiednich i 
partnerskich, księża, kierownicy zakła-
dów pracy z terenu Gminy Wartkowi-
ce, druhowie strażacy,  kierownicy jed-
nostek organizacyjnych gminy.

Uroczystości dożynkowe poprowadzi-
li uczniowie Zespołu Szkół w Wartkowi-
cach: Joanna Świątek i Maciej Kęska. 

Natomiast starostami tegorocznych 
dożynek zostali: Pani Renata Łopata, 
mieszkanka wsi Plewnik, Zbigniew 
Ratajczyk, mieszkaniec wsi Konopni-
ca. Państwo Łopata mają 2 synów. Pani 
Renata od 1993 r. wspólnie z mężem 
pracuje we własnym gospodarstwie rol-
nym o powierzchni 14,80 ha. Grunty 
położone są na terenie gmin Wartko-
wice. Gospodarstwo specjalizuje się w 
produkcji mleka oraz w hodowli bydła.
Państwo Ratajczyk mają dwóch synów. 
Pan Zbigniew od 1979 r.  wspólnie z 
żoną gospodaruje we własnym gospo-
darstwie rolnym na obszarze 20,00 ha. 
Gospodarstwo specjalizuje się w pro-
dukcji mleka, łączna obsada bydła wy-
nosi 30sztuk.

Tradycyjne ceremonie obrzędowe 
rozpoczął korowód, w którym szli sta-
rostowie dożynek z chlebem oraz nie-
sione były przez twórców wieńce do-
żynkowe. W bieżącym roku wieńce 
wykonane zostały przez mieszkańców 
wsi Starzyny, Zespół Śpiewaczy ,,Po-
lesianki” oraz Panią Agnieszkę Wdo-
wiak, mieszkankę wsi Wierzbówka.

Po uroczystym poświęceniu przez 
Księdza Proboszcza Parafii Wartko-
wice Janusza Szeremetę wieńców do-
żynkowych nastąpiło ich przekazanie 
Panu Wójtowi, Panu Przewodniczą-
cemu Rady Gminy Wartkowice oraz 
Panu Staroście Powiatu Poddębickiego. 

Następnie starostowie tegorocznych 
dożynek Pani Renata Łopata oraz Pan 
Zbigniew Ratajczyk przekazali chleb 
z  tegorocznych plonów na ręce Pana 
Wójta. W swym wystąpieniu Wójt 
Gminy Wartkowice Pan Piotr Kuropa-
twa podziękował rolnikom za przygo-
towane i przekazane symbole dożynko-
we oraz życzył satysfakcji i zadowolenia 
z pracy nie tylko w wymiarze moral-
nym, ale także materialnym.

Podczas uroczystości głos zabrali 
również przedstawiciele Posła na Sejm 
RP Stanisława Olasa, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Pan Wojciech Kaba-
ciński, Starosta Powiatu Poddębickiego 
Pan Stanisław Olas. Pan Wójt odczytał 
list od Wojewody Łódzkiego Pani Jo-
lanty Chełmińskiej. Natomiast Poseł 
na Sejm RP Pan Piotr Polak odczytał 
list od Prezydenta RP.

Podczas uroczystości repertuar do-
żynkowy zaprezentował rodzimy Ze-
spół Śpiewaczy ,,Polesianki”.

W roku bieżącym na wniosek Wójta 
Gminy Wartkowice Pana Piotra Kuro-
patwy  Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wyróżnił pięć osób  z terenu gmi-
ny Wartkowice nadając im odznaki 
honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”. 
Byli to: Pan Kazimierz Andrzejczak – 
mieszkaniec wsi Starzyny, Pan Ryszard 
Kujawiak – mieszkaniec Biernacic, Pan 
Jerzy Pęśko - mieszkaniec Wartkowic, 
Pan Marian Sobolak, mieszkaniec No-
wej Wsi oraz Pan Stanisław Wieczo-
rek –  mieszkaniec Pełczysk. Wszyscy 
wyróżnieni pracowali we własnych go-
spodarstwach rolnych, część z nich wy-
różnia się wieloletnim dorobkiem pra-
cy społecznej na rzecz sołectw, działa-
li w ochotniczych strażach pożarnych, 
spółkach wodnych, samorządzie gmi-
ny. Odznaczenia wyróżnionym wrę-
czyli: Starosta Powiatu Poddębickiego 
Pan Stanisław Olas oraz Wójt Gminy 
Wartkowice Pan Piotr Kuropatwa.

Kolejnym punktem uroczystości 
było rozstrzygnięcie konkursu na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy. Ko-
misja konkursowa w składzie: Pani 
Anna Fabijańczyk -  Przewodnicząca 
Komisji, Pani Sylwia Sikora oraz Pan 
Piotr Szymański – członkowie komisji 
przedstawili wyniki konkursu:

I miejsce przypadło Zespołowi 
Śpiewaczemu ,,Polesianki”, natomiast 
II miejsce równorzędnie przyznano 
Pani Agnieszce Wdowiak oraz miesz-
kańcom wsi Starzyny.

Następnie w programie artystycz-
nym zaprezentowały się dzieci i mło-
dzież z terenu Gminy Wartkowice. 

Zgromadzeni goście mogli wysłu-
chać piosenki ,,Zostać wójtem” w wy-
konaniu Młodzieżowego Zespołu Wo-
kalno – Instrumentalnego działającego 
przy Stowarzyszeniu Miłośników Zie-
mi Turskiej i Okolic. Swoje możliwo-
ści wokalne zaprezentowała  uczenni-
ca Gimnazjum w Wartkowicach Edy-
ta Bartosik, która mimo problemów 
technicznych pięknie zaśpiewała a’ca-
pella piosenkę z repertuaru Ewy Farny 
,,Cicho”.  Usłyszeliśmy również utwór 
,,Release Me” z repertuaru Agnes w 
wykonaniu Marty Kowalczyk, uczen-
nicy Szkoły Podstawowej w Wartko-
wicach. Beata Aleksandrzak student-
ka Wyższej Szkoły Muzycznej zaśpie-
wała piosenkę pt. ,,Kocham cię życie”. 
Najmłodszą wokalistką występującą na 
scenie była 7-letnia Joanna Kamińska, 
mieszkanka Orzeszkowa, która zapre-
zentował piosenkę pt. ,,Lubimy bajki”.

Skecze w wykonaniu dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Drwalewie rozbawi-
ły wszystkich zgromadzonych. W hu-
morystycznych scenkach udział wzięli: 
Mateusz Piaseczny, Krystian Sroczyń-
ski, Jakub Tomaszewski, Przemysław 
Mikołajczyk, Patrycja Kawecka, Justy-
na Kęska, Katarzyna Wesołowska.

Swoje umiejętności taneczne zapre-
zentowali uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Sakowie. Taniec break dan-
ce zatańczyli: Dawid Lityński, Łukasz 
Kaźmierczak i Kamil Kacprzak.

Atrakcją wieczoru był koncert zespo-
łu D-BOMB, który zaśpiewał swoje naj-
większe przeboje: ,,Złoty deszcz ...Ela”, 
,,Zielony kapelusz” oraz najnowszz hit 
,,Shake your boom boom”. Zespół chęt-
nie pozował do zdjęć z fanami oraz roz-
dawał single z przebojem ,,Powiedz mi co 
czujesz”. 

Zabawę taneczną do późnych go-
dzin wieczornych poprowadził zespół 
OXFORD. Agnieszka Kiejnich

więcej zdjęć na stronie 
www.fundacjaprym.pl

Gminne Święto Plonów

Korowód dożynkowy i starostowie dożynek: Renata Łopata  
i Zbigniew Ratajczyk
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II miejsce przyznano mieszkańcom wsi Starzyny 
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Dorocznym zwyczajem w dniu 
31 sierpnia 2009 r. na terenie OSP w 
Lubieniu odbył się „Piknik Dożyn-
kowy” Gminy Łęczyca. 

Uroczystości rozpoczęły się od prze-
marszu korowodu dożynkowego na plac 
OSP, gdzie została odprawiona msza polo-
wa przez Wikariusza ks. mgr Rafała Bana-
siaka z Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Łę-
czycy oraz Proboszcza O. Salwatora Barto-
sika z Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia 
N.M.P. w Łęczycy. Podczas mszy grała or-
kietra dęta z OSP w Pruszkach.

Starostami dożynek byli  Zygmunt 
Fabrykowski i Maria Granosik, a asy-
stentami  Piotr Sulima i  Agnieszka 
Bechcińska.

Wieńce dożynkowe przygotowa-
ne zostały przez  Stowarzyszenie Ko-
biet Ziemi Łęczyckiej, koła gospodyń 
wiejskich z Lubienia, Prądzewa, Dąbia 
Chrząstówka oraz mieszkańców Topo-
li Katowej. Piękny wystrój otoczenia 
strażnicy, sceny widowiskowej i  świe-

tlicy wykonała pani Janina Kacprzak z 
Lubienia,  natomiast dwa  imponujące 
wyglądem i rozmiarami chochoły sto-
jące  obok sceny - Ewa Domańska.

Po części obrzędowej rozpoczęła 
się część artystyczna. Repertuar był 
bardzo urozmaicony i zaspokoił chy-
ba wszystkie gusta. Wystąpili   Hali-
na Kunicka i Czesław Majewski,   ze-
spół folklorystyczny „Maryśki i Jaś-
ki z Łyncyckiego” ze szkoły podsta-
wowej w Wilczkowicach,   Kapela 
Bałucka i orkiestra dęta przy OSP w 
Pruszkach. Zabawa taneczna trwają-
ca do późnych godzin zakończyła tę 
udaną imprezę.

W pikniku dożynkowym uczest-
niczyli mieszkańcy Gminy Łęczyca, 
Wójt Gminy Łęczyca, przewodniczą-
cy Rady Gminy Łęczyca, radni oraz 
pracownicy urzędu, zaproszeni goście. 
Organizatorami pikniku byli OSP w 
Lubieniu, Wójt oraz Rada Gminy Łę-
czyca. Zofia Dziwisz

Dożynki w Lubieniu
Chochoły wykonała Ewa Domańska
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hh Alarmowy z komórki  tel. 112
hh Pogotowie ratunkowe   tel. 999
hh Policja  tel. 997
hh Straż pożarna  tel. 998
hh pogotowie energetyczne tel. 991
hh w sprawie zaginionego dziecka  tel. 116 000
hh Policyjny telefon zaufania  0 800 31 22
hh Problemy z alkoholem 042 632 44 77
hh  Biuro numerów tel. 119 113
hh

Dalików
bezpłatny dostęp do internetu
hh Centrum Kształcenia w Dalikowie pl. Po-

wstańców 3 tel. 043 655 00 07, pn.-wt 9-19, 
śr. 8-16, czw.-pt. 11-19, sob. 13-18
biblioteki
hh Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, 

pl. Powstańców 3, tel. 603-270-838, pon, śr, 
pt. 8-16, wt, czw 8-17, sob. 8-15
hh Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Do-

maniewie, w ZS, pn.-pt. 12-16
hh Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Kuci-

nach, OSP, pn. 8-11, wt 8-16, czw. 11-16, pt. 8-12
wywóz nieczystości
hh Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków 

- W. Strach, tel. 0-44 733 31 31,
hh JUKO, tel. 0-44 732 69 63
hh MPWiK w Poddębicach, tel. 043 768 43 66
hh J. Gośliński, 043 678 4541
hh T. Klimczak, tel. 0 601 423 249

awarie wodociągów
hh tel. 043 678 01 83 wew. 31, godz. 7:30-

15:30 
utrzymanie dróg
hh tel. 043 678 01 83 wew. 31, godz. 7:30-

15:30 
urząd gminy
hh Wójt Gminy Dalików, tel. 043 6780183, pn. 

8-13
rada gminy
hh Przewodniczący Rady Gminy Dalików, pl. 

Powstańców 1, tel. 043 678 0183 w. 10, 11, pn. 
10-15
zdrowie
hh Ośrodek Zdrowia w Dalikowie, ul. 

Wschodnia 2, tel. 043 678 0190, 043 678 08 
24, w godz.7.30 do 18:00
hh Apteka „Herba”,Dalików, ul. Wschodnia 2, 

pn.-pt. 8:30-15:30
policja
hh Komenda Powiatowa Policji w Poddębi-

cach, ul. Narutowicza 2/4, tel.043 678 94 22
urząd pracy 
hh Poddębice, ul. Polna 9, tel 043 678 20 22, 

pn.-pt. 7:30-15:30
inne
hh Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Da-

likowie, pl. Powstańców 1, tel. 043 678 01 83 
wew. 14, w godz. 7:30-15:30
hh Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poddębi-

cach, tel. 043 678 40 32, w UG w Dalikowie, 
pok. 28, 043 678 0183, wew. 24, pn. 8-15

Łęczyca
bezpłatny dostęp do internetu
hh Gminne Centrum Informacji w Topoli Kró-

lewskiej (przy Gimnazjum) bezpłatny dostęp do 
Internetu: pn.-pt. godz. 12-18, sob. godz. 8-18
biblioteki
hh Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu 

(obok Szkoły Podstawowej), tel. 024 722 37 99, 
pon.-pt. godz. 8-16 
wywóz śmieci
hh PGKiM, tel. 024 721 22 85 w.35
hh  EKO-SERWIS, tel. 024 254 29 87

awarie wodociągów
hh tel. 024 388 34 44

utrzymanie dróg
hh tel. 024 388 43 55

policja
hh Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy ul. 

Ozorkowskie Przedmieście 4, telefon alarmo-
wy: 997 i 112, oficer dyżurny tel. 024 721, te-
lefon zaufania: 024 721 88 00,
hh Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy 

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w 
każdy wtorek godz. 15-17
urząd gminy
hh  Wójt Gminy Łęczyca Andrzej Krzysztof 

Wdowiak, Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M.Ko-
nopnickiej 14, pok. 11, tel. 024 388 21 17, 
wtorek i piątek godz. 8-10
rada gminy
hh Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycy, 

Urząd Gminy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 
14, pok. 14, tel. 024 388 21 17, piątek godz. 
9-11
urząd pracy
hh Łęczyca, ul Sienkiewicza 31, tel. 024 721 

32 78, 024 721 2914 w godz. 8.00 - 16.00, go-
dziny obsługi interesantów 8.30 - 14.30
inne
hh Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 

Belwederska 69 , tel. 024 721 89 60, pn.-pt. 
godz. 7.30-15.30
hh Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. 

Przedrynek 8, tel. 024 721 24 15

Parzęczew
bezpłatny dostęp do internetu
hh Parzęczew ul Ozorkowska 3  pn.-sob. 12-20
hh Szkoła Podstawowa Chociszew 40 – pn.

-wt 7.30-15.00, śr. 11.00-18.30, czw. 7.30-
15.00, pt. 11.30-19.00
hh Wiejski Ośrodek Kultury w Śniatowej, pn.

-sob. 15-20
hh Klub Garnizonowy w Leźnicy Wielkiej – 

śr., pt. 11-19, pn, wt, cz, 12-20
biblioteki
hh Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęcze-

wie ul. Południowa 1b, tel. 042 718 60 84, pn., 
wt., cz., 8.30-16.00, śr,. pt., 8.30-18.00
hh Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cho-

ciszewie, tel. 042 718 60 94, pn. 7.30-15.00, 
śr. 11.00-18.30, cz. 7.30-15.00, Pt. 11.30-
19.00
hh Biblioteka Klubu Garnizonowego w Leźni-

cy Wielkiej, tel. 042 750 33 66, wt.-pt. 15-20 
sob. 10-15
wywóz śmieci
hh RS II, tel. 042 716 25 80 

awarie wodociągów
hh tel. 042 718 60 40, 042 718 60 50
hh Utrzymanie dróg: tel. 042 718 60 02
hh Policja, Parzęczew ul. Południowa 8 tel. 

042 718 60 07
urząd gminy
hh Wójt Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1 

tel. 042 718 60 95 wt. godz. 9-17
rada gminy
hh Rada Gminy w Parzęczewie ul Południowa 1 

tel. 042 718 60 21 
zdrowie
hh Gminny Ośrodek Zdrowia, Parzęczew, ul. 

Południowa 1a, tel. 042 718 60 23, 042 718 64 
22 pn.-pt. 8-18
hh Filia Ośrodka Zdrowia w Leźnicy Wielkiej, 

blok nr 4, tel. 042 718 01 31 wt. 12-18, pn., śr.
-pt; 8-14
apteki
hh Parzęczew, ul. Południowa 1a, tel. 042 718 64 

52
hh Leźnica Wielka, blok nr. 4,  tel 042 718 02 38

urząd pracy
hh Parzęczew ul. Południowa 1, tel. 042 718 60 

12, pn.-pt. 7.30-15.30
inne
hh Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pa-

rzęczew, ul Południowa 1a, tel 042 718 66 16, 

pn.-pt. 7.30-15.30
hh Zakład Gospodarki Komunalnej, ul.Połu-

dniowa 5 tel. 042 718 60 40, 718 60 50
hh Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Parzę-

czew, ul. Południowa 1a, tel. 042 718 60 04 pn.
-pt. 8-16

Wartkowice
bezpłatny dostęp do internetu
hh  UG Wartkowice, Stary Gostków 3D    pokój nr 

1, pn. - pt. w godz. 7.45 – 15.45
hh  Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowi-

cach, ul. Legionów Polskich 1,    pn., śr., pt. 
-8.00 – 15.30, wt., czw.9.00 – 17.00,    sob. 9.00 
– 13.00 (czynna w okresie roku szkolnego)

biblioteka
hh Gminna Biblioteka Publiczna w Wartko-

wicach, ul. Legionów Polskich 1,    tel. 43 
678 56 11,    pn., śr., pt. -8.00 – 15.30, wt., 
czw.9.00 – 17.00,    sob. 9.00 – 13.00 (czynna 
w okresie roku szkolnego)
hh Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Drwalewie, Drwalew 23, pn. 10.00 – 17.00, 
śr. 10.00 – 17.00, pt. 11.00- 17.00
wywóz nieczystości
hh STAŁE: „Wiesław Strach”, tel. 044 733 31 31

CIEKŁE:
hh Tomasz Klimczak, tel. 0601 423 249
hh P.P.H.U. SADEKO, tel. 043 679 01 61
hh Jan Gośliński, tel. 043 678 45 41
hh MPWiK, tel. 043 678 43 66

awarie wodociągów
hh Wartkowice, Stary Gostków, Tur, tel. 697 200 

563
hh  Kłódno, tel. 697 200 534
hh  Wierzbowa, tel. 697 200 587

utrzymanie dróg
hh UG Wartkowice, Stary Gostków 3D,  pn. - pt. 

w godz. 7.45 – 15.45, tel. 43 678 51 05 wewn. 
38
policja
hh Posterunek Policji w Wartkowicach, ul. Tar-

gowa 16, 99-220 Wartkowice, tel. 043 678 55 
07, pn–sob 8–16
urząd gminy
hh Wójt Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 

99-220 Wartkowice, tel. 043 678 51 05, 0693 
465 365, pn–pt 7.45–15.45
rada gminy
hh  Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice, 

Stary Gostków 3D pełni dyżury w każdy ponie-
działek   w godzinach 9.00 – 11.00,  tel. 43 678 
51 05 wewn. 34
zdrowie
hh NZOZ w Wartkowicach, ul. Legionów Pol-

skich 1,  tel. 43 678 51 16, w godz. 8.00 – 18.00
hh Filia NZOZ w Wartkowicach z/s Biała Góra 

39,  środa w godz. 9.00 – 12.00
hh Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 1, tel. 43 
678 58 68, pon. - pt. w godz. 7.45 – 15.45, tel. 
43 678 51 16, w godz. 8.00 – 18.00
apteka
hh W Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 1, 

tel. 043 678 55 19, pn-pt 8-18, sob. 9-13
urząd pracy
hh Poddębice, ul. Polna 9, tel 043 678 20 22, 

pn.-pt. 7:30-15:30
inne
hh Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 1, 043 
678-51-59, pn-pt 7.45-15.45
hh Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Biu-

ro w Poddębicach, ul. Kaliska 5, tel. 43 678 40 
32, w siedzibie Urzędu Gminy Wartkowice, Sta-
ry Gostków 3D, wydelegowany pracownik pełni 
dyżury, w każdy wtorek w godz. 8.00 – 14.00, 
tel. 43 678 51 05 

Wójt Gminy Wartkowice ogłosił w dniu 24 kwietnia 2009 r. konkurs 
nr 4/2009  na realizację usług integracji społecznej dla dzieci i młodzie-
ży, rodzin i osób starszych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich obejmujący:

„Zorganizowanie życia społeczno-kulturalnego z wykorzystaniem lo-
kalnych zasobów 

poprzez organizowanie zajęć integracyjnych dla mieszkańców gminy 
Wartkowice”.

Na terenie Gminy Wartkowice w miesiącach październiku, listopa-
dzie i grudniu 2009 r. będą realizowane następujące usługi:

dla mieszkańców sołectw: Wartkowice, Stary Gostków, Ner, Spędo-
szyn, Spędoszyn-Kolonia, Mrówna, Saków, Grabiszew, Kiki, Kłódno, 
Dzierżawy, Nowy Gostków:

w miesiącu październiku Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Spo-
łeczności Gminy Wartkowice zorganizuje na terenie przy remizie OSP 
w Wartkowicach „Warsztaty kulinarne zakończone wieczorem piosenki 
biesiadnej”, jak również zorganizowany zostanie wyjazd do kina do Ło-
dzi dla 30 osób. W miesiącu listopadzie Stowarzyszenie planuje zorgani-
zowanie „Dnia Seniora”, natomiast w miesiącu grudniu – Wigilii Inte-
gracyjnej;

dla mieszkańców sołectw: Biernacice, Zalesie, Polesie, Bronów, Bro-
nówek, Zelgoszcz, Światonia, Wólki, Konopnica:

w miesiącu październiku  Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach 
zorganizuje wyjazd do kina dla 50 mieszkańców oraz w listopadzie zorga-
nizuje i przeprowadzi imprezę okolicznościową pn. „Andrzejki” (w pro-
gramie: różnego rodzaju konkursy, wróżby andrzejkowe oraz zabawa ta-
neczna);

dla mieszkańców sołectw: Tur, Sędów, Plewnik, Ujazd, Truskawiec, 
Nowa Wieś:

w miesiącu październiku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turskiej i 
Okolic zorganizuje na terenie OSP w Turze „Pokaz układania bukietów”. 
W listopadzie planowane jest zorganizowanie  spotkania pokoleniowe-
go: przedstawione zostaną pieśni patriotyczne, legendy o Ziemi Turskiej 
i Okolicy oraz panujące zwyczaje natomiast w grudniu Stowarzyszenie 
zorganizuje dla mieszkańców spotkanie wigilijne;

dla mieszkańców sołectw: Pełczyska, Chodów, Wola Dąbrowa, Krze-
pocinek, Parądzice, Sucha, Pauzew-Borek, Wólka:

w miesiącu październiku Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach zor-
ganizuje Turniej tenisa stołowego oraz w listopadzie zorganizuje i prze-
prowadzi imprezę okolicznościową pn. „Andrzejki – zwyczaje i obrzędy”;

dla mieszkańców sołectw: Biała Góra, Starzyny-Orzeszków, Drwa-
lew, Wierzbowa, Łążki, Powodów, Powodów Trzeci:

w miesiącu październiku Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Górze 
zorganizuje i przeprowadzi imprezę okolicznościową pn. „Święto Pieczo-
nego Ziemniaka” (w programie: przygotowywanie potraw, udział w kon-
kursach). W listopadzie planowany jest wyjazd do kina dla 40 osób na-
tomiast w  miesiącu grudniu spotkanie mikołajkowe oraz Wigilia inte-
gracyjna.

Szczegółowe informacje o organizowanych spotkaniach i wyjazdach 
zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach i na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Wartkowice www.wartkowice.pl.

Joanna Jercha
Gmina Wartkowice

Zespół Szkół w Parądzicach jako realizator usługi mającej na celu prowa-
dzenie koła języka niemieckiego pod hasłem „Z językiem naszych sąsiadów za 
pan brat” w ramach programu PPWOW zorganizował dla uczestników zajęć 
w dniach 24-26 września 2009 r. wycieczkę do Niemiec. W programie wy-
jazdu było zwiedzanie Poczdamu – stolicy Brandenburgii, Berlina i pobyt na 
Tropikalnej Wyspie. Na całej trasie uczestnikom przejazdu towarzyszyła pani 
przewodnik, która z wielkim zamiłowaniem przedstawiała historię Niemiec. 

 Wycieczka wszystkim bardzo się podobała. Uczniowie dowiedzieli się wie-
lu interesujących rzeczy na temat kraju jakim są Niemcy. Zobaczyli również 
wiele ciekawych miejsc i zabytków, m.in. Park Sanssouci, Bramę Brandenbur-
ską, Reichstag, Poczdamerplatz, Alexanderplatz, Pergamon Muzeum. Dużą 
atrakcję stanowił przyjazd na Tropikalną Wyspę – do największego tropikal-
nego parku w Europie, gdzie na turystów czekały zachwycające oryginalne bu-
dynki z lasów tropikalnych, duże Morze Południowe z jedynym w swoim ro-
dzaju piaskiem na plaży gwarantującym prawdziwą tropikalną kąpiel. Kilku-
godzinny pobyt w atmosferze tropików stanowił znakomite zakończenie trzy-
dniowego wyjazdu uczniów do Niemiec. Joanna Jercha

Gmina Wartkowice
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 �W dniach 25 - 28 września 2009 r. 
w Bednarach koło Poznania, odbyła się 
XI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza 
AGRO SHOW. Jest to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w branży techniki 
rolniczej, w którym mieli możliwość 
uczestniczyć rolnicy z terenu Gminy 
Wartkowice.

Pierwszego dnia tj. 25 września br. 
mogli obserwować prezentację, pokaz  
maszyn i urządzeń wykorzystywa-
nych w rolnictwie.

Wystawa nie tylko zajmowa-
ną powierzchnią, ale przede wszyst-
kim liczbą wystawców i liczbą wysta-
wionych maszyn dorównuje innym,o 
znacznie dłuższej tradycji wystawom 
maszyn rolniczych w Europie. O jej 
wysokiej randze w branży przemysłu 
maszyn rolniczych świadczą także 

odbywające się tu światowe pre-
miery nowych ciągników i maszyn. 
AGRO SHOW to nie tylko ciągniki, 
maszyny i urządzenia rolnicze.

Do wystawców z branży techniki 
rolniczej dołączyli producenci nawo-
zów, nasion, środków ochrony roślin 
oraz innych branż związanych z rol-
nictwem, dzięki czemu rolnicy przy-
bywający na AGRO SHOW mogą 
zapoznać się z kompletną ofertą środ-
ków produkcji i usług dla rolnictwa. 

Podczas tegorocznej wystawy rol-
nicy mogli korzystać z wiedzy specja-
listów na stoisku 

Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, 
Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Agencją Nieruchomości Rolnych.

Grupa uczestników z terenu Gmi-
ny Wartkowice wracała z wystawy 
zorientowana w aktualnych tenden-
cjach rozwojowych w branży tech-
niki rolniczej oraz deklarowała swój 
udział w przyszłorocznym AGRO 
SHOW.

 � Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę na terenie Gminy Wartko-
wice.

Urząd Gminy Wartkowice infor-
muje, iż od dnia 1 października 2009 
r. do 30 września 2010r. obowiązuje 
nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę.

Zgodnie z uchwałą NR 
XLII/237/09 Rady Gminy Wartko-
wice z dnia 17 września 2009 r. za-
twierdzona została taryfa za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę dostarczaną z 
wodociągów stanowiących własność 
Gminy Wartkowice obejmująca: 

cenę za 1 m3 dostarczanej wody w 
wysokości 1,50 zł plus podatek VAT 
według obowiązującej stawki;

opłatę abonamentową za wymia-
nę legalizacyjną wodomierza o śred-
nicy do 20 mm

w wysokości 1,35 zł/miesiąc plus 
podatek VAT według obowiązującej 
stawki;

opłatę abonamentową za wymia-
nę legalizacyjną wodomierza o śred-
nicy 25 mm

i większej w wysokości 3,00 zł/
miesiąc plus podatek VAT według 
obowiązującej stawki.

 � Skanska podpisała kontrakt na prze-
budowę 10,8 km odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 703 między Węzłem Wart-
kowice i Łęczycą. Projekt o wartości 21,2 
mln zł brutto zostanie zrealizowany na 
zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi. Droga nr 703 o długości 84 
km przebiega w całości przez teren wo-
jewództwa łódzkiego. Remontowany 
przez Skanska odcinek trasy między Wę-
złem Wartkowice i Łęczycą jest zloka-
lizowany na terenie dwóch powiatów: 
poddębickiego i łęczyckiego. Fragment 
ten umożliwi połączenie drogi nr 703 
z łódzkim odcinkiem autostrady A2. 
Skanska wykona rozbiórkę i odbudowę 
całej konstrukcji jezdni na odcinku o 
długości 10,8 km. W ramach pierw-
szego etapu prac przygotuje teren pod 
budowę: przeprowadzi wycinkę drzew 
i krzewów i usunie stare obiekty bu-
dowlane, np.: murowane wiaty przy-
stankowe. Potem przystąpi do prac roz-
biórkowych. Inwestycja obejmuje też 
wykonanie chodników, krawężników 
oraz kanalizacji deszczowej i studni ście-
kowych. Firma przebuduje także prze-
pusty, zamontuje wiaty przystankowe, 
umocni dna rowów oraz pobocza, a także 
obsieje trawą przydrożne skarpy. Do za-
dań Kontrahenta należy także wykonanie 
barier ochronnych i poręczy oraz roboty 
teletechniczne i elektryczne.

Termin realizacji kontraktu wy-
nosi 2 lata. Zgodnie z harmonogra-
mem prace zakończą się w sierpniu 
2011 r.

 �Gmina Wartkowice informuje, iż 
Gminne Składowisko odpadów komu-
nalnych w miejscowości Stary Gostków 
będzie funkcjonowało i przyjmowało od-
pady tylko do dnia 31 grudnia 2009 r.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami niezbędne jest prowadzenie 
zorganizowanej zbiórki odpadów 
komunalnych na terenie wszystkich 
posesji, tj.: każda posesja musi być 
wyposażona w urządzenia służące 
do zbierania odpadów komunalnych, 
właściciel (użytkownik, zarządca) ma 
obowiązek zawarcia umowy na od-
biór odpadów komunalnych z firmą 
posiadającą stosowne zezwolenie. W 
związku z powyższym Gmina Wart-
kowice zwraca uwagę na konieczność 
zawarcia stosownych umów przez 
właścicieli (użytkowników, zarząd-
ców) posesji, którzy nie uczynili tego 
dotychczas.

 

 �W dniach 23 – 25 września 2009r. 
Gmina Wartkowice wspólnie z firmą 
TKM Recykling Polska Tomasz Kuzy-

nowski z siedzibą przy ul. Kanonierskiej 
11/3, 58-100 Świdnica zorganizowała 
Gminny Mobilny Punkt Zbiórki Zu-
żytego Sprzętu Elektrycznego i Elektro-
nicznego. Wszyscy mieszkańcy gminy 
Wartkowice mieli możliwość bezpłatne-
go pozbycia się zużytych sprzętów AGD 
i RTV. Samochód firmy TKM Recykling 
Polska Tomasz Kuzynowski objeżdżał po-
szczególne miejscowości i odbierał zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpo-
średnio z posesji.

W wyniku przeprowadzonej akcji 
zebrano łącznie 6500 kg elektrośmie-
ci.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 
2005 roku o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.)  kon-
sument: 

nie może wyrzucać zużytego 
sprzętu łącznie z innymi odpadami. 
Za pozostawienie tego typu sprzętu 
w miejscu do tego nie przeznaczonym 
(np. wyrzucenie do śmietnika, wysta-
wienie przed blok czy porzucenie w 
lesie) grozi kara grzywny;

zobowiązany jest oddawać zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
zbierającemu taki sprzęt;

 ma prawo nieodpłatnie oddać zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny w punkcie zbierania;

ma prawo do nieodpłatnego od-
dania swojego zużytego sprzętu elek-
trycznego lub elektronicznego w skle-
pie, w którym zakupuje nowy sprzęt 
przeznaczony do gospodarstwa do-
mowego na zasadzie „1 za 1”, czyli lo-
dówka za lodówkę, telewizor za tele-
wizor, suszarka do włosów za suszar-
kę, świetlówka za świetlówkę itp.

ma prawo do nieodpłatnego od-
dania zużytego sprzętu elektrycznego 
lub elektronicznego w punkcie ser-
wisowym, jeżeli naprawa sprzętu nie 
jest możliwa lub jest nieopłacalna.

 �Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wartkowice i Stary Gost-
ków. Inwestycja, której zakończenie prze-
widziano na koniec listopada obejmuje 

budowę 1,3 km sieci kanalizacyjnej na ul. 
Południowej w Wartkowicach i 0,7 km w 
Starym Gostkowie. Uwzględniono rów-
nież budowę przyłączy do posesji. Koszt 
inwestycji wynosi 927 tys. zł. 

Zakończono remont dróg dwóch 
odcinków dróg w centrum Wartko-
wic należących do Gminy Wartko-
wice. Nową nawierzchnię asfaltową 
uzyskała droga jednokierunkowa na 
Placu Kościuszki oraz odcinek ul. 
Spółdzielczej. Koszt robót  wynosi 97 
tysięcy zł.

Na tym nie koniec inwestycji dro-
gowym w Wartkowicach. Powiat 
Poddębicki realizuje bowiem prze-
budowę drogi powiatowej nr 2531E 
na odcinku Plac Kościuszki i ul. 
Targowa długości 0,55 km. Zakres 
przebudowy przewiduje: poszerze-
nie jezdni do 6-7 m, obustronne 
chodniki z kostki betonowej, zatoki 
postojowe i przystankowe, kanali-
zację deszczową. Inwestycja jest re-
alizowana w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych 2008-2011. 

Niebawem rozpoczną się kolej-
ne roboty inwestycyjne w Wartko-
wicach. Gmina podpisała z Samorzą-
dem Województwa Łódzkiego umo-
wę o przyznanie dotacji ze środków 
unijnych na realizację zadania pn. 

„Kształtowanie obszaru przestrzeni 
publicznej w miejscowości Wartko-
wice” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 w zakresie działania „Odnowa i 
rozwój wsi”.

Zadanie przewiduje wykonanie 
prac zmierzających do poprawy wi-
zerunku miejscowości. Jego zakres 
obejmuje:  

zagospodarowanie centrum miej-
scowości wokół terenów zielonych: 
wykonanie nowych opasek, krawęż-
ników, chodnika oraz parkingu, za-
biegi lecznicze i korygujące na istnie-
jącym zadrzewieniu, klomby zieleni, 
elementy małej architektury;

zagospodarowanie terenu wo-
kół obiektu użyteczności publicznej 
tzn. Ośrodka Zdrowia, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gmin-
nej Biblioteki Publicznej : nowe ciągi 
piesze i jezdne o nawierzchni z kostki 
brukowej, wykonanie zieleńców;

budowę parkingu o nawierzchni z 
kostki brukowej w sąsiedztwie terenu 
kościelnego przy ulicy Południowej.

Szacowany koszt inwestycji wy-
nosi 539 473 zł, planowana kwota 
pomocy finansowej – 373361 zł. Za-
kończenie powyższego zadania prze-
widziano na koniec czerwca 2010 
roku. 

Poddębice - 12 września o godzinie 11.20 dyżurny Komendy Powia-
towej Policji w Poddębicach został powiadomiony o znalezieniu zwłok 
mężczyzny w miejscowości Dąbrówka Górna w gminie Dalików.  Po-
licjanci, którzy przybyli na miejsce zastali zgłaszającego, który podał, 
że w stawie ujawnił zwłoki swojego wujka, przyciśnięte ciągnikiem 
rolniczym. Ustalono, że 60-letni mężczyzna, który mieszkał samotnie, 
najprawdopodobniej w dniu 8 września wyjechał swoim ciągnikiem 
na pole aby wykonać prace polowe. Podczas prac wjechał do pobliskie-
go stawu w wyniku czego ciągnik, którym kierował przewrócił się i 
przygniótł go, powodując śmierć. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia 
stwierdził zgon, nie wykluczając udziału osób trzecich. Na polecenie 
prokuratora zwłoki zabezpieczono. W tej chwili poddębiccy policjanci 
wyjaśniają wszelkie okoliczności tej tragedii.

Łęczyca - 21 września 2009 roku około godziny 13.00 w miejscowo-
ści Gawrony gmina Łęczyca kierujący fordem mondeo 21 – latek mieszka-
niec powiatu łęczyckiego wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu samochodem osobowym 
marki Opel Vectra doprowadzając do zderzenia pojazdów. Uczestnicy wy-
padku czyli kierowcy oraz pasażerowie forda zostali hospitalizowani. Kie-
rowca opla 21 – letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego został śmigłow-
cem przetransportowany do szpitala w Łodzi. Postępowanie prowadzą 
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Poddębice - zginął przysypany gruzem. 19 października o godzinie 14.10 
dyżurny poddębickiej komendy otrzymał zgłoszenie od dyspozytora pogo-
towia, że w miejscowości Wólki w gminie Wartkowice ujawniono zwłoki 
mężczyzny. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zastali mieszkankę po-
sesji. Kobieta oświadczyła, że pod gruzami znalazła ciało swojego męża. Jak 
ustalono,  50-letni mieszkaniec Wólki podczas rozbierania jednej ze ścian w 
budynku gospodarczym został przysypany gruzem w wyniku czego nastą-
pił zgon mężczyzny. Przeprowadzono oględziny i jak ze wstępnych ustaleń 
wynika był to nieszczęśliwy wypadek. Trwają dalsze ustalenia w tej sprawie.

Poddębice - pijany, uderzył w płot i uciekał przed policjantami. 13 paź-
dziernika o godzinie 1.20 w miejscowości Gostków w gminie Wartkowi-
ce, kierujący samochodem osobowym marki Ford Eskort nie zatrzymał się 
do kontroli drogowej. Ominął patrol policyjny i zaczął uciekać. Policjan-
ci natychmiast podjęli pościg. W miejscowości Chodów mężczyzna stracił 
nagle panowanie nad pojazdem i uderzył w płot jednej z posesji. Jeden z 
policjantów po krótkim pościgu ujął sprawcę, którym okazał się 20-letni 
mieszkaniec Adamowa w gminie Aleksandrów Łódzki. Nie posiadał przy so-
bie żadnych dokumentów i był pod wyraźnym wpływem alkoholu. Badanie 
wykazało u niego 1,84 promila w organizmie. Pasażer jadący z 20-latkiem 
również znajdował się pod wpływem alkoholu. Ten z kolei  „wydmuchał” 
0,5 promila.

KRONIKA POLICYJNA

Budowa gminnej kanalizacji
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23 sierpnia w Parzęczewie od-
były się Dożynki Gminne. Tego-
roczna uroczystość była elemen-
tem projektu  „Plon, niesiemy plon 
- integracja w Gminie Parzęczew” 
finansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Jak co roku, 
dożynki zaczęły się mszą świętą w 
kościele N.M.P w Parzęczewie, po 
czym tradycyjny korowód dożyn-
kowy przybył na miejsce imprezy 
(plac przy zalewie). 

Pierwszą część uroczystości otwo-
rzył spektakl obrzędowy, w którym 
udział wzięły zespoły śpiewacze i 
dzieci z Parzęczewa oraz zespół ob-
rzędowy „Rożanie” . Do spektaklu 
zostali włączeni także starostowie 
dożynek: Elżbieta Kurowska ze wsi 
Konstantki oraz Tomasz Olczak z 
Ignacewa Parzęczewskiego. 

Po spektaklu odbyło się tradycyj-
ne wręczanie bochna dożynkowego  
oraz  wieńców dożynkowych Wójto-
wi Gminy. Wieńce zostały zbudowa-
ne w ramach warsztatów ich wypla-
tania, podczas których doświadczone 
gospodynie uczyły młodzież trudnej 
sztuki budowania wieńców. Warsz-
taty poprzedziło spotkanie z Zu-
zanną Maślińską, przedstawicielką 
ŁODR oraz z dr Aldoną Plucińską 
– etnografem z Muzeum Archeolo-
gicznego i Etnograficznego w Łó-
dzi. Panie przeprowadziły szkolenie 
na temat przygotowania zbóż oraz 
symboliki wieńców dożynkowych. 

Efekty szkolenia oraz warsztatów 
można było podziwiać podczas fe-
stynu dożynkowego. Wieńce były 
naprawdę imponujące! Jak zwykle 
nie zabrakło pomysłów, no i pre-
cyzyjnego, kunsztownego wyko-
nania. Zadanie było tym trudniej-
sze, że panie dowiedziawszy się na 
szkoleniu, że wieńce powinno się 
budować wyłącznie z naturalnych 
elementów, wiedzę tę zastosowały 
w praktyce.   Wieńce przygotowały 
koła gospodyń z: Parzęczewa, Śnia-
towej, Orłej, Kowalewic, Bibiano-
wa, Mrożewic, Trojan, Mikołajewa, 
Mariampola, Wielkiej Wsi, Opola i 
Chociszewa.

Po części obrzędowej nastąpi-
ła pełna atrakcji, część artystyczna. 
Ogólne zainteresowanie wzbudził 
występ, znanego z ekranów telewi-
zyjnych Tadeusza Drozdy. Artysta 
swoimi dowcipami, satyrycznymi ko-
mentarzami dotyczącymi polskiego 
życia publicznego i piosenkami roz-
bawił całą publiczność. Kiedy znany 
komik opuścił scenę, pojawili się na 
niej lokalni muzycy: kapela ludowa, 
zespoły śpiewacze oraz zespół Revers. 
Między występami  konferansjer 
Marek Baluta przeprowadzał kon-
kursy, które wzbudziły dużo emocji.  
Wiele tłumaczy ranga głównej na-
grody – był nią rower górski ufun-
dowany przez  zgierski oddział BGŻ.  
Zwycięzcą okazał się  czternastoletni 
mieszkaniec naszej gminy – Michał 
Gorący. Michał wykazał się nie tyl-
ko sprawnością fizyczną, ale też wie-

dzą historyczną, pokonując przy tym 
dużo starszych od siebie rywali. Ko-
lejnym wydarzeniem na scenie był 
występ kapeli podwórkowej Barty, 
przy której publiczność znakomicie 
się bawiła. Po skocznych rytmach, 
przyszedł czas na inne klimaty, któ-
re wywołał recital Marcina Kołacz-
kowskiego. Artysta śpiewał w spe-
cyficznych, aktorskich aranżacjach 
piosenki znanych polskich artystów:  
Marka Grechuty, Agnieszki Osiec-
kiej i Czesława Niemena.  Kiedy 
koncert Kołaczkowskiego się skoń-
czył, na scenie pojawiła się gwiazda 
wieczoru, łódźko-rosyjsko-armeń-
ski zespół Samokhin Band, który 
zaprezentował uczestnikom bardzo 
awangardowy gatunek muzyczny, 
który można określić jako jazz-folk. 
Muzyka w wykonaniu znakomitych 
instrumentalistów oraz entuzjazm i 
energia wokalisty Pawła Samokhi-
na, ściągnęły  ludzi pod scenę. Przy 
skocznych rytmach bawili się przez 
ponad godzinę. Dalszą zabawę, która 
trwała do drugiej w nocy,  poprowa-
dził didżej Marek Baluta. 

Dzięki realizacji projektu w ra-
mach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, impreza dożynkowa 
mogła być tak atrakcyjna, a wiedza 
przekazana podczas szkolenia i 
warsztatów będzie zapewne procen-
towała także w następnych latach.

Daniel Michalski
Renata Nolbrzak
więcej zdjęć na  

www.fundacjaprym.pl, 
www.parzeczew.pl

Dożynki w Parzęczewie

Szyjemy

również

dla najpięknieszych

 - suknie ślubne

- komunijne

- dodatki itp.

Szycie na miarę

Ozorków
ul. Stypułkowskiego 1
(przy Urzędzie Pracy)

www.sukniedaga.pl
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