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Po wielu miesiącach prób i przygoto-
wań, odbyła się 14 grudnia w Forum 
Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie 
premiera spektaklu „Alicja w Krainie 
Czarów”. Przy wypełnionej po brze-
gi sali swe role odgrywali aktorzy-
-amatorzy z Gminy Parzęczew oraz 
gościnnie członkowie Towarzystwa 
Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej 
ON z Łodzi. Spektakl wyreżyserowa-
ła Sylwia Maszewska – śpiewaczka 
operowa, scenarzystka, reżyserka, 
śpiewaczka operowa, była solistka 
zespołu Teatru Wielkiego w Łodzi. 
Ma w swoim repertuarze kilkadziesiąt 
solowych partii operowych i operet-

Urodził się teatr w Parzęczewie...
kowych. Jest także laureatką głównej 
Nagrody VIII edycji Konkursu „Barwy 
Wolontariatu”. Tę notę biograficzną 
można by rozbudować na całą gaze-
tę, wymieniając sukcesy i osiągnięcia 
Pani Sylwii. Do tych informacji można 
jednak łatwo dotrzeć, ja natomiast 
chciałabym w tym miejscu podkreślić 
wielkie zaangażowanie, zapał i nie-
zwykłą energię, jaką włożyła Pani Syl-
wia w przygotowanie z amatorami 
tak skomplikowanego, wielopłaszczy-
znowego spektaklu, jakim jest „Alicja 
w Krainie Czarów”. Jej talent, energia 
i niezwykła serdeczność przełożyła 
się nie tylko na efekt, który publicz-

ność mogła zobaczyć na scenie, ale 
także na świetną atmosferę, która to-
warzyszyła nam podczas wielogodzin-
nych, trwających od kilku miesięcy 
prób. Pani reżyser także podkreśla 
wspaniały klimat naszych artystycz-
nych spotkań – Cudowni, utalentowani 
ludzie,  z oddaniem wchodzili w tajniki 
gry aktorskiej i śpiewu. W ten sposób 
urodził się teatr w Parzęczewie. Po-
wstała wspaniała artystyczna rodzina. 
Ostatnie miesiące 2013 roku upłynęły 
pod znakiem „Alicji”, ale były to dla 
mnie najpiękniejsze miesiące tego ro-
ku. Dziękuję cudownym parzęczewskim 
artystom oraz pani dyrektor Renacie 
Nolbrzak za jej piękny stosunek do 
tworzenia sztuki – za to że podjęła to 
trudne zadanie organizacyjne, nie tylko 
otworzyła drzwi do instytucji, ale sama 
wzięła udział w spektaklu. No i specjal-
ne podziękowania chcę skierować do 
wójta – Ryszarda Nowakowskiego za 
wsparcie oraz za to, że miał dość fan-
tazji i pozytywnego szaleństwa, żeby 
zagrać Szalonego Kapelusznika...

Spektakl będziemy oczywiście 
jeszcze prezentować, także na sce-
nie Forum Inicjatyw Twórczych (ter-
min kolejnego przedstawienia znaj-
dziecie Państwo wkrótce na stronie 
www.foruminicjatyw.pl). Zapraszamy 
wszystkich chętnych do oglądania, ale 
także do udziału w naszych kolejnych 
przedsięwzięciach teatralnych – już 
teraz snujemy z Panią Sylwią Maszew-
ską artystyczne plany na przyszłość... 
Powodzenie spektaklu jest zarówno 
dla organizatorów, jak i artystów do-
wodem na to, że warto podejmować 
wyzwania. Znakomitą puentą będzie 
w tym kontekście fragment finałowej 
piosenki „Alicji w Krainie Czarów”:

Trzeba, trzeba śnić, trzeba żyć  
        ponad stan,
Trzeba marzyć i się nie bać,
choć rozsądek ci czasem szepce
Że się boi, i że nie chce
Ale wyobraźnia bez granic
rozsądek ma za nic
i chce dalej nowych szaleństw...

Renata Nolbrzak
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– Škola naprosto fantasticka  
– powiedział Jiřy Holý, dyrektor 
Central Bohemia Training Institu-
te, zapytany o wrażenia z pobytu 
w gimnazjum w Topoli Królew-
skiej. „Szkoła absolutnie fanta-
styczna” – tak po polsku brzmiała 
myśl wyrażona przez czeskiego 
gościa. 

Nasze gimnazjum jest szkołą bardzo 
nowoczesną. To o niej się mówi, że 
projektem stoi. A jednym z nich jest 
Młodzieżowy Inkubator Inicjatyw 
Społecznych. Inkubator to projekt 
międzynarodowy dofinansowywa-
ny przez Norwegię, która udzieliła 
nam bezzwrotnej pomocy finanso-
wej na realizację tego typu przedsię-
wzięć. Udział w nim biorą inne szkoły 
w Polsce, a także w Czechach. Dyrek-
torzy nadzorujący szkoły realizujące 
projekt spotykają się co pewien czas 
w innej placówce, by śledzić postępy 
poczynione w ramach owego przed-
sięwzięcia. Parę miesięcy temu na-
sza pani dyrektor, Jolanta Kuropatwa, 
miała okazję wizytować jedną z cze-
skich szkół. Teraz kolej przyszła na 
Czechów. Stąd też w piękną słoneczną 
środę, 23 października, spotkali się 
przedstawiciele szkół uczestniczących 
w projekcie wraz z partnerem zagra-
nicznym, przedstawicielami Central 
Bohemia Training Institute (VISK), 
doświadczonej w upowszechnianiu 
nowoczesnych metod edukacyjnych 
organizacji z Republiki Czeskiej. 

Czescy dyrektorzy w Topoli Królewskiej
Dla ciała i dla ducha… Po posiłku 

przyszła kolej na spektakl „Zielone 
lata – Czesław Miłosz”, przygotowany 
przez klasę IA pod dowództwem pani 
Iwony Bartczak. Tu należy dodać, że 
wizyta naszych południowych sąsia-
dów zbiegła się ze świętem szkolnym 
– Dniem Patrona. Po przedstawieniu 
przybyli goście zostali oprowadzeni 
po niedawno otwartym kompleksie 
sportowo–rekreacyjnym, a w rolę 
przewodnika wcielił się gospodarz 
gminy i jednocześnie przyjaciel szkoły, 
pan Andrzej Wdowiak, który przed-
stawił krótką historię inwestycji zwią-
zanych z naszym gimnazjum. 

Podsumowanie całego spotkania 
oraz wręczenie upominków dla gim-
nazjum były ostatnim punktem wizyty 
zagranicznych gości. Wrażenia, krótko 
mówiąc – niesamowite. Podobała się 
szkoła, okolica oraz praca dzieci i na-
uczycieli. – Mamy możliwość oglądać 
dziesiątki szkół w Europie i obserwo-
wać, jak układa się w nich współpraca 
z samorządem. Tu widać współpracę 
z panem wójtem. To bardzo ważne – 
rzekł Jiřy Holý, wspomniany dyrektor 
VISK. – Dziękuję, że mogliśmy tu przy-
jechać, oglądać, słuchać… Bardzo dzię-
kuję – dodał szef czeskiej delegacji.

Po tej krótkiej wymianie poglą-
dów i doświadczeń goście opuścili 
mury szkoły. Przed udaniem się do 
samochodów ustawili się do wspól-
nego zdjęcia. Pro memoria!

Sławomir Doniak

30 października w szkole podstawo-
wej w Leźnicy Małej zespół wokalno-
-instrumentalny „Leźniczanie” muzyką 
i śpiewem świętował rocznicę swojej 
działalności. Zespół powstał w 2012 
roku i wykonuje piosenki ludowe, bie-
siadne, kolędy. Tak było i tym razem. 
Zaproszeni goście, bliscy i przyjaciele 
członków zespołu wysłuchali godzin-
nego popisu. „Leźniczanie” z ogrom-
nym zapałem śpiewali i grali – jednym 
słowem duże wrażenie.

W mijającym roku zespół wystę-
pował wiele razy na uroczystościach 
gminnych, szkolnych, w kościołach. By-
ły też koncerty w ościennych gminach: 
w Wartkowicach, Świnicach, Parzęcze-
wie i Daszynie. Trzeba przyznać, że 
to znaczny dorobek, jak na tak krótko 
działający zespół. Było co świętować. 

Z zaprzyjaźnionej z „Leźniczanami” 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubienia 
przybyła delegacja z okazałym tortem 
i kwiatami, życzenia składali i kwiaty 
wręczali także: Agnieszka Borowska 
– sekretarz i Andrzej Wdowiak – wójt 
Gminy Łęczyca oraz Dorota Góralska – 
dyrektor miejscowej szkoły. Odczytano 
list z gratulacjami od radnej Sejmiku 
Wojewódzkiego – Ilony Rafalskiej. Była 
kawa, herbata, słodycze, symboliczna 
lampka szampana oraz chóralne sto 
lat. Pozostaje życzyć kolejnych uda-
nych występów. Zespół nie ma żadnego 
opiekuna – instruktora. Wydaje się, że 
zaangażowanie takiej osoby pozwoli-
łoby na lepsze wykorzystanie talentów 
„Leźniczan”, bo drzemie w nich spory 
potencjał artystyczny.

Zofia Dziwisz

Śpiewający jubileusz

Gości z Czech przywitała piosenka 
„Jožin z bažin” w wykonaniu Michała 
Woźniaka i Krzysztofa Kowalskiego, 
akompaniującego na akordeonie. Na-
stępnie uczestnicy projektu przeszli 
do przedstawiania rezultatów swo-
ich prac. Najpierw zaprezentowała się 
grupa pani Agnieszki Wyrzykowskiej, 
biorąca udział w projekcie „Wielkie 
problemy małych ludzi”, wspierająca 

dzieci mające trudną sytuację finan-
sową i rodzinną. „Człowiek uczy się 
przez całe życie” to zespół pani Małgo-
rzaty Jeziorskiej. Członkowie tej grupy 
z kolei współpracują z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku w Łęczycy, a ich ce-
lem jest integracja międzypokolenio-
wa. Ostatnią grupą projektową, która 
przedstawiła postępy w swoim działa-
niu, była ekipa pana Andrzeja Łuczaka, 

nosząca nazwę „Dlaczego by nie oca-
lić od zapomnienia, czyli międzypo-
koleniowa lokomotywa wspomnień”. 
Kwintesencją owych prezentacji był 
natomiast pokaz osiągnięć Szkolnego 
Klubu Przedsiębiorczości, który w tej 
materii ma dorobek imponujący. Wy-
starczy wspomnieć trzykrotne z rzędu 
zwycięstwo w rankingu najlepszych 
tego typu klubów w Polsce.

We wtorek, 3 grudnia w dużej  
sali obrad Rady Miejskiej  
w Łodzi wicewojewoda łódzki 
Paweł Bejda wręczył 2 złote,  
11 srebrnych i 43 brązowych  
medali „Za zasługi dla obronno-
ści kraju”, nadanych przez Mini-
stra Obrony Narodowej osobom, 
które wniosły duży wkład w roz-
wój i umacnianie obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród odznaczonych brązo-
wym medalem znalazł się Wójt 
Gminy Parzęczew – Ryszard 
Nowakowski.

Podziękowania za dotychczasowy 
trud, gratulacje i życzenia złożył od-
znaczonym wicewojewoda łódzki Pa-
weł Bejda, który przywołał zasłyszane 
kiedyś słowa: „To, że mamy energię 
elektryczną, to że z kranów płynie 
woda, to że świeci słońce i śpiewają 
ptaki – to jest takie naturalne. I natu-
ralne wydaje się również to, że żyje 
się nam bezpiecznie i mamy pokój. 
Ale to właśnie wy – w ciszy i czasem 
za zamkniętymi drzwiami – czuwa-
cie nad tym, żeby tak było” – zwrócił 
się Wicewojewoda do odznaczonych. 
Dziękując za dotychczasowy wkład 
w rozwój i umacnianie obronności 
naszego kraju, prosił także odznaczo-
nych, żeby podziękowali rodzinom, 
które wspierają ich w pracy dla Ojczy-
zny, odciążając od wielu obowiązków 
domowych. Do gratulacji i życzeń dla 
odznaczonych dołączył się szef Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego w Ło-
dzi – płk. Wojciech Filkowski.

Odznaczenia państwowe otrzy-
mali także zasłużeni mieszkańcy po-
wiatu zgierskiego podczas uroczy-
stości 15-lecia powiatu, która odbyła 
się 23 listopada. Siedemdziesiąt osób 
otrzymało z rąk wojewody łódzkie-
go Jolanty Chełmińskiej oraz starosty 
zgierskiego Krzysztofa Kozaneckiego 
Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią 
Służbę przyznawane przez Prezyden-
ta RP. Wśród odznaczonych znaleźli 

się m.in. pracownicy Urzędu Gminy 
w Parzęczewie – Katarzyna Lecho-
wicz (Srebrny Medal), Jadwiga Dęb-
ska (Złoty Medal) i Mariusz Ostrow-
ski (Srebrny Medal), a także Dyrektor 
Forum Inicjatyw Twórczych w Parzę-
czewie – Renata Nolbrzak (Srebrny 
Medal) oraz Radny Gminy Parzęczew 
Zdzisław Rogowski (Złoty Medal).

Marta Gmerek

Odznaczenia państwowe 
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W październiku bieżącego roku 
odbyło się uroczyste przekaza-
nie do użytkowania drogi gmin-
nej w miejscowości Konopnica. 

W uroczystości udział wzięli: Piotr 
Polak – Poseł na Sejm RP, Paweł Bej-
da – Wicewojewoda Łódzki, Ryszard 
Deluga – Dyrektor Departamentu Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi, Ryszard 
Rytter – Starosta Powiatu Poddębi-
ckiego, Piotr Binder – Wicestarosta 
Powiatu Poddębickiego, przedstawi-
ciele Przedsiębiorstwa Robót Drogo-
wych S.A. w Poddębicach – wykonaw-
cy drogi, radni, pracownicy urzędu 
gminy oraz mieszkańcy. 

Goście w swoich wystąpieniach 
podkreślali zaangażowanie władz 
gminy w działania związane z roz-
wojem infrastruktury drogowej i wy-

korzystywanie środków finansowych 
z zewnętrznych źródeł finansowa-
nia. Złożono również podziękowania 
mieszkańcom, którzy współuczest-
niczyli w procesie inwestycyjnym 
i przyczynili się do realizacji inwe-
stycji, przekazując nieodpłatnie 
swoje grunty pod poszerzenie pasa 
drogowego. 

Nowo otwarta droga gminna dłu-
gości 2,275 km łącząca się z drogą 
wojewódzką nr 469, wpłynie na po-
prawę bezpieczeństwa oraz uspraw-
nienie komunikacji drogowej w ru-
chu lokalnym i ponadlokalnym. 

W ramach inwestycji wykonano 
jezdnię szerokości 5m o nawierzch-
ni bitumicznej dwuwarstwowej 
(warstwa ścieralna grubości 4cm, 
warstwa wiążąca grubości 4 cm) na 
podbudowie z kruszywa łamanego 
grubości 20 cm. Wykonano ponadto: 

wjazdy bitumiczne na posesje zabu-
dowane oraz z kruszywa łamanego 
na pola, pobocza o nawierzchni grun-
towej, rowy odwadniające, przepusty 
rurowe, oznakowanie pionowe i po-
ziome drogi, modernizację oświetle-
nia ulicznego, usunięcie kolizji (kar-
czowanie drzew w pasie drogowym, 
przebudowa ogrodzeń, przestawie-
nie hydrantów). 

Koszt zadania inwestycyjnego 
wynosi 1.208.715 zł. Zostało ono 
zrealizowane przy udziale środków 
finansowych z budżetu państwa w ra-
mach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 
w kwocie 603.656 zł oraz środków 
budżetu Województwa Łódzkiego, 
pochodzących z tytułu wyłączania 
gruntów z produkcji rolniczej w pla-
nowanej kwocie dotacji 337.600 zł.

Oddana do użytku droga to już 
piąty obiekt zrealizowany w ramach 
tzw. „schetynówki”. W pięcioletnim 
okresie obowiązywania programu 
Gmina Wartkowice wykonała ponad 
12,4 km dróg o nawierzchni bitu-
micznej o łącznej wartości ponad 

6,5 mln zł, z czego ze środków Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych pozyskano dotacje 
na łączną kwotę ponad 2,8 mln zł.

Piotr Sikora

Nowa droga w Konopnicy

22 listopada w Gimnazjum w Topoli 
Królewskiej odbyła się, zorganizowa-
na przez Wójta Gminy Łęczyca, kon-
ferencja na temat projektu planu za-
dań ochronnych dla obszaru mającego 
znaczenie dla Wspólnoty Pradolina 
Bzury-Neru. Rozważano, czy stanowi 
on zagrożenie dla rolniczego wyko-
rzystania gruntów położonych w tym 
obszarze oraz czy istnieją możliwości 
rekompensaty za wprowadzone ogra-
niczenia. Było to już kolejne spotka-
nie w ramach konsultacji społecznych 
w związku z zasadami użytkowania 
tych gruntów znajdujących się na te-
renie gminy Łęczyca, położonych w jej 
środkowej części w obszarze Natura 
2000. 

W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele firmy, wykonującej plan 
zadań ochronnych, instytucji zajmu-
jących się ochroną środowiska takich 
jak: Generalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska – Warszawa, Wydział Spraw 
Terenowych w Skierniewicach, Wy-
dział Ochrony Przyrody i Obszarów 
Natura 2000 z Łodzi, Starostwo Po-
wiatowe w Łęczycy, a także z Wo-
jewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych z Łodzi, Pod-
dębic, Kutna, wójtowie i samorzą-
dowcy z Łęczycy i Grabowa, których 
ten temat również dotyczy, prezesi 
spółek wodnych, radni z gminy Łę-
czyca, sołtysi. 

Autorzy Projektu i przedstawi-
ciele Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska oraz jej terenowych i re-
gionalnych oddziałów podkreślali 
konieczność ochrony cennych przy-
rodniczo terenów znajdujących się 
miedzy Bzurą a Nerem. Zaznaczali 
przy tym, że nie przeszkadza to w ża-
den sposób działalności rolniczej, na-
leży jedynie przestrzegać pewnych 
zasad, które nie są zbyt uciążliwe. Od-
miennego zdania był przedstawiciel 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych z Łodzi, który po-
informował, że przed przystąpieniem 
do jakiejkolwiek inwestycji związa-
nej z konserwacją rzek lub kanałów 
trzeba sporządzać oprócz projektu 
dodatkowe dokumenty dotyczące 
inwentaryzacji chronionych roślin, 
ptaków, ryb itp. Wszystko to sprawia, 
że nie tylko wydłuża się czas realiza-

cji, ale powiększają się nadmiernie 
koszty przedsięwzięcia. Podobne-
go zdania był prezes Spółki Wodnej 
Łęczyca i rolnicy, użytkujący grun-
ty położone na tym obszarze. Pod-
kreślali, że gospodarstwa to miejsca 
ich pracy, tymczasem zamulone rze-
ki, a w szczególności Ner, który od 
strony gminy Łęczyca nie ma wałów 
ochronnych wylewają przy większych 
opadach. Praktycznie co roku wystę-
pujące z brzegów wody zalewają łąki 
uniemożliwiając sprzęt siana, naraża-
jąc hodowców bydła na dodatkowe 
koszty, związane z zakupem paszy. 
Ogranicza to możliwości produkcji, 
zmniejsza dochody.

Ogólnie rolnicy nic nie mają prze-
ciwko ochronie flory i fauny, ale uwa-
żają, że należałoby uprościć procedury 
związane z wykonywaniem inwestycji 
i odmulić wszystkie cieki podstawo-
we. Padła też propozycja ze strony 
rolnika z Łęki, że bardzo chętnie odda 
całą swoją łąkę, która ustawicznie jest 
podtapiana w zamian za inne grunty 
z zasobów Skarbu Państwa.

Wsie, których najbardziej dotyczy 
plan zadań ochronnych były w latach 
70-tych ub. wieku zmeliorowane. Me-
lioracja to nie tylko odwadnianie, ale 
również nawadnianie. Na licznych ka-
nałach i rowach pozostały ślady za-
stawek spiętrzających wodę w czasie 
kiedy jest to konieczne. Od tego czasu 
minęło niemal 50 lat, a żywotność sy-
stemu przewidziana jest na około 30 
lat. Wydaje się, że należałoby odnowić 
system odwadniająco-nawadniający 
na całym obszarze i wybudować wał 
zabezpieczający prawy brzeg Neru 
przed wylewami. To bardzo kosz-
towne zadanie, ale myślę że wówczas 
przyrodnicy i rolnicy byliby zadowo-
leni. W okresach suszy cenne torfy by-
łyby nawilgocone, podobnie jak cała 
ruń łąkowa, w tym rośliny chronio-
ne. Przy większych opadach nadmiar 
wody nie stagnowałby długotrwale 
na całych obszarach łąk, pisklęta nie 
umiejące jeszcze fruwać nie topiłyby 
się wraz z gniazdami, a rolnicy nie 
ponosiliby strat. Obie strony byłyby 
zadowolone. Niestety, jak zwykle cho-
dzi o pieniądze.

Zofia Dziwisz

15 listopada odbyło się uroczyste 
podsumowanie inwestycji gminnych 
zrealizowanych w 2013 roku. W spot-
kaniu, na zaproszenie Wójta, wzię-
ło udział wielu gości, wśród których 
znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP 
Artur Dunin, Radna Semiku Woje-
wództwa Łódzkiego – Ilona Rafalska, 
Zastępca Dyrektora Departamentu 
ds. Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego – Zofia Ko-
eppe, Przedstawiciele Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Wie-
sław Łukomski, Cezary Dzierżek oraz 
Małgorzata Skupińska. Starostwo Po-
wiatowe w Zgierzu reprezentowali 
Sekretarz Powiatu – Adam Świniuch 
oraz Przewodniczący Rady Powia-
tu – Józef Dziemdziela. W spotkaniu 
licznie wzięli udział również przed-
stawiciele instytucji gminnych, radni 
i sołtysi z terenu gminy Parzęczew, 
a także wykonawcy inwestycji oraz 
sponsorzy. 

Podczas spotkania Wójt podzię-
kował wszystkim za przybycie oraz 
wręczył symboliczne podziękowania 

Uroczyste podsumowanie inwestycji 2013

osobom, które przyczyniły się do zrea-
lizowania inwestycji na terenie gminy. 

Kierownik Referatu Funduszy Eu-
ropejskich – Małgorzata Posiła omó-
wiła inwestycje zrealizowane w 2013 
roku przy dofinansowaniu ze środków 
zewnętrznych. Wśród nich znalazły 
się projekty dotyczące: termomoder-
nizacji budynku Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Parzęczewie, budowy sta-
cji wodociągowej we wsi Orła, wodo-
ciągów w miejscowościach Pustko-
wa Góra oraz Orła, Krzemień i Duraj, 
rozbudowy wodociągu wraz z kana-
lizacją w ul. Ogrodowej w Parzęcze-
wie, przebudowy drogi gminnej przez 
wieś Żelgoszcz, remontu pomieszczeń 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pa-
rzęczewie oraz jej Filii w Chociszewie, 
utworzenia nowoczesnej ekopracow-
ni w Szkole Podstawowej w Parzę-
czewie oraz ogródka dydaktycznego 
przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej 
w Parzęczewie. Ich całkowita wartość 
wyniosła 3 154 407 zł, z czego wkład 
własny gminy Parzęczew stanowił 
kwotę 692 488,76 zł. Pozostałe środ-
ki pozyskano ze źródeł zewnętrznych 
w tym: środki pozyskane z Unii Eu-

ropejskiej w kwocie 1 699 941,22 zł, 
środki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi 
w kwocie 541 967 zł, środki z budże-
tu Województwa Łódzkiego w kwocie 
178 110 zł oraz środki pozyskane od 
sponsorów w kwocie 41 900 zł.

Podczas spotkania goście mogli 
obejrzeć świetnie przygotowany wy-
stęp artystyczny dzieci ze szkoły Pod-
stawowej w Parzęczewie oraz występ 
artystów działających przy Forum Ini-
cjatyw Twórczych, którzy zaprezento-
wali fragment spektaklu muzycznego 
„Pamiętajcie o ogrodach”. 

Po części oficjalnej wszyscy uczest-
nicy spotkania udali się na teren zreali-
zowanych inwestycji, gdzie uroczyście 
przecięto wstęgi przy nowej ekopra-
cowni i Gminnym Ośrodku Zdrowia. 

Inwestycje zrealizowane w 2013 
roku robią duże wrażenie i z pewnoś-
cią przyczynią się do rozwoju gmi-
ny Parzęczew. Posłużą one nie tylko 
mieszkańcom, ale i wpłyną na atrak-
cyjność naszej gminy. Ich realizacja nie 
byłaby możliwa bez zaangażowania 
i wsparcia wielu osób. 

Marta Gmerek

Ochrona przyrody?

Prezentacja nowej ekopracowni w SP w Parzęczewie
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W mijającym roku w gminie Parzęczew zrealizowano 
szereg inwestycji, które miały na celu m.in. poprawę 
komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wiele 
uwagi poświęcono także kwestii edukacji w szkołach 
gminnych, gdzie zrealizowano projekty stwarzające 
uczniom nowe możliwości zdobywania wiedzy.  
Na wszystkie te projekty gmina pozyskała fundusze ze 
źródeł zewnętrznych w kwocie ponad 2 mln złotych.  
Były to środki z Unii Europejskiej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi, budżetu Województwa Łódzkiego oraz  
od sponsorów prywatnych.
W 2013 roku odbyło się również wiele imprez sportowych 
i kulturalnych, które dostarczyły mieszkańcom gminy,  
jak również ich gościom wielu pozytywnych emocji.
Poniżej przedstawiamy krótkie opisy niektórych 
inwestycji i przedsięwzięć zrealizowanych w 2013 roku.

Jak nam minął 2013 rok…

EDUKACJA
Utworzenie ogródka dydaktycznego  
przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Parzęczewie

Od listopada tego roku uczniowie Gimnazjum i Szkoły Pod-
stawowej w Parzęczewie mogą korzystać z ogródka dydaktycz-

INWESTYCJE
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
w gminie Parzęczew

Realizacja tego projektu rozpoczęła się już w 2012 roku. In-
westycja realizowana była w czterech etapach:
1. Rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Orła
2. Budowa wodociągu w iejscowościach: Orła, Krzemień, Duraj
3. Budowa sieci wodociągowej w Pustkowej Górze
4. Rozbudowa wodociągu wraz z kanalizacją w ulicy Ogrodowej 

w Parzęczewie
W ramach inwestycji rozbudowano stację uzdatniania wody 

w miejscowości Orła, wybudowano 5.378,05 mb sieci wodocią-
gowej oraz 394 mb kanału sanitarnego. Całkowity koszt inwe-
stycji to kwota sięgająca blisko 2 mln złotych.
Termomodernizacja budynku  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie

Termomodernizacja GOZ była jedną z ważniejszych inwe-
stycji w tym roku. Dzięki dociepleniu budynku obniżą się kosz-
ty energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania budynku. 
Ośrodek zdrowia zyskał również nowy wygląd zewnętrzny, co 
wpłynęło na poprawę walorów estetycznych Parzęczewa. In-
westycja obejmowała docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
styropianem o grubości 15 cm (1117 m2), docieplenie stropo-
dachu styropapą o grubości 20 cm (893 m2), wymianę stolarki 
okiennej (93 szt.) i drzwiowej (7 szt.) oraz wymianę grzejników 
centralnego ogrzewania (44 szt.). Koszt termomodernizacji to 
prawie 700 tysięcy złotych.
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  
przez wieś Żelgoszcz

Inwestycja zrealizowana została przy dofinansowaniu ze środ-
ków budżetu Województwa Łódzkiego. Długość przebudowanej 
drogi gminnej relacji Śliwniki – Żelgoszcz to 0,998 km. Przebudowa 
konstrukcji drogi przyczyniła się do podniesienia jej parametrów 
technicznych i użytkowych. Wartość wykonanych prac to ponad 
350 tysięcy złotych. Projekt został zrealizowany również dzięki 
finansowemu wsparciu osób prowadzących działalność gospo-
darczą i mieszkających przy zmodernizowanej drodze. Ich wkład 
w przebudowę drogi wyniósł 36 tys. złotych. Szczególne podzię-

kowania należą się Państwu Teresie i Stanisławowi Mrowińskim.
Wykonanie oświetlenia oraz odwodnienie terenu  
na terenie osiedla przy ul. Łęczyckiej

W 2013 roku wykonano odwodnienie powierzchniowe 
terenu ulic budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Kąt-
nej i Lipowej. W okresie wiosennym i jesiennym przy obfi-
tych opadach deszczu niektóre posesje podtapiane były przez 
zalegającą wodę. Dlatego też za kwotę ok. 38 tysięcy złotych 
wykonano prace w miejscach najbardziej zagrożonych zale-
waniem. Na osiedlu zainstalowano również oświetlenie ulicz-
ne, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu 
mieszkających tam osób.

nego, który powstał na terenie przy szkołach. W ramach pro-
jektu realizowanego przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
utworzono ogródek o powierzchni 2,5 tys. m2, w którym posa-
dzono 350 sztuk drzew i krzewów, wyposażono go w elementy 
małej architektury, ustawiono tablice dydaktyczne oraz zamon-
towano stację pogody. Zakupiono również pomoce dydaktyczne 
wykorzystywane podczas zajęć w klasach. Wartość projektu to 
prawie 46 tys. złotych. Przy okazji budowy ogródka Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Agnieszka Graczyk zadbała również o bu-
dowę nowego ogrodzenia, które w znaczący sposób wpłynęło 
na wygląd otoczenia szkoły.
Nowoczesna ekopracownia  
w parzęczewskiej podstawówce

W Szkole Podstawowej w Parzęczewie utworzona została 
nowoczesna pracownia przyrodnicza. Wyposażono ją w tablicę 
interaktywną wraz z projektorem, zestaw komputerowy, kamerę 
mikroskopową oraz szereg atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. 
W pracowni przeprowadzono generalny remont oraz wstawio-
no nowe meble, m.in. szafy oraz ławki i krzesła o regulowanej 
wysokości. Całość prac wykonana była w ramach projektu do-
finansowanego z WFOŚiGW w Łodzi, którego wartość opiewa 
na kwotę 50 tys. złotych.
Remont  
Gminnej Biblioteki Publicznej

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęcze-
wie oraz jej Filia w Chociszewie zyskały nowe oblicze. W ich 
pomieszczeniach wykonano generalny remont oraz wypo-
sażono je w nowe meble. Zakupiono także sprzęt elektro-
niczny dla obu placówek w postaci tablic interaktywnych  
z projektorami, komputerów przenośnych, niszczarek, faxu, 
kserokopiarek oraz aparatu fotograficznego. Prace wykonano 
w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego wartość 
przekroczyła 100 tys. złotych.
„Lepszym być”– czyli zajęcia dodatkowe  
dla dzieci ze szkół podstawowych 

Wraz z końcem czerwca zakończyły się zajęcia dodatkowe 
realizowane w ramach projektu systemowego „Lepszym być!”. 
Projekt skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych z terenu gminy Parzęczew. Przez cały rok szkolny, prze-
prowadzono prawie 1000 godzin zajęć dodatkowych z różnych 
przedmiotów. W ramach projektu dofinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach PO Kapitał Ludzki doposażo-
no także bazę dydaktyczną szkół. Zakupiono m.in. komputery, 
oprogramowania do nauki czytania i pisania oraz logopedii, 
książki, gry, układanki edukacyjne, zestawy ćwiczeń, liczydła, 
klocki matematyczne, karty pracy, mikroskopy, puzzle oraz 
sprzęt do gimnastyki korekcyjnej. Wartość całego projektu to 
ponad 80 tys. złotych.
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KULTURA 
Dzień Dziecka

W tym roku dzieci świętowały swój dzień podczas imprezy 
zorganizowanej przez Forum Inicjatyw Twórczych we współ-
pracy ze szkołami w dniu 29 maja w hali sportowej Gimnazjum. 
W imprezie uczestniczyły dzieci ze wszystkich szkół gminnych, 
łącznie około 300 osób. Brały udział w konkursach, oglądały 
występy artystyczne, m.in.: pokazy taneczne uczestnika progra-
mu telewizyjnego You Can Dance Pawła Kofmana oraz innych 
tancerzy reprezentujących Studio Tańca DUET.

Starsze dzieci z Gimnazjum prezentowały krótkie przedsta-
wienia w ramach konkursu na skecz „Ratując naszą planetę” – 
zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane w ramach pro-
jektu „Twórcza Natura”, realizowanego przez Forum Inicjatyw 
Twórczych. Nagrody w konkursie były bardzo atrakcyjne, zwy-
cięzcy otrzymali telewizor, odtwarzacz DVD i aparat fotograficzny.
Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne

W tym roku odbyła się jubileuszowa 30-sta edycja Między-
narodowych Warsztatów Folklorystycznych. Składało się na nią 
wiele koncertów i pokazów. Jeden z nich odbył się w Parzęcze-
wie w jedną z lipcowych sobót. Była to niepowtarzalna okazja 
do zapoznania się z folklorem innych państw. Podczas występów 
bogactwo tradycji bułgarskich pokazała grupa Chavdar, serbskich 
– Akud „Jovan Popović”, a ukraińskich – The Ensemble of Folk 
Singing and Dancing „Hlados”. Po raz pierwszy w festiwalu brał 
udział zespół ludowy SIQA z Gruzji. Organizatorami Międzyna-
rodowych Warsztatów Folklorystycznych są Centrum Kultury 
Młodych i Widzewskie Domy Kultury z Łodzi.
Dożynki

1 września odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Trady-
cyjnie rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym, po 
czym korowód dożynkowy na czele ze Starostami przeszedł 
nad zalew w Parzęczewie. Podczas dożynek Wójt Gminy oraz 
Przewodniczący Rady Gminy wręczyli mieszkańcom odznacze-
nia „Zasłużony dla Rolnictwa” nadawane przez Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. Wśród odznaczonych znaleźli się Państwo: 
Zuzanna Maślińska, Zofia Sobczak, Marek Ciesielski, Wincenty 
Matuszkiewicz, Czesław Ziółkowski i Marek Stańczyk.

Część artystyczna tegorocznych dożynek rozpoczęła się od 
drugiej już edycji Turnieju Sołectw, w którym wzięły udział cztery 
sołectwa z naszej gminy. Po bardzo emocjonujących zmaganiach 
zwycięzcą turnieju po raz drugi zostało Sołectwo Chociszew.

Największą atrakcją dożynek był występ kabaretu „Kopyd-
łów”, który rozbawił wszystkich do łez. Dla miłośników poezji 
śpiewanej zagrał zespół „Błogostan”, działający przy Forum 
Inicjatyw Twórczych. Imprezę tanecznymi rytmami zakończył 
zespół „Na żywo”.
II Jarmark Chociszewski

Sołectwo Chociszew po raz drugi zorganizowało Jarmark 
Chociszewski. Impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy 
Parzęczew. W programie znalazły się występy zespołów ludowych, 
a wśród nich min.: Parzęczewiacy, Śniatowianie, Ozorkowianie, Ka-
pela Andrzeja Krajewskiego, Leźniczanie, Kabaret Wesoła Wdówka, 
oraz orkiestr dętych z OSP Żelechlinek i OSP Błonie. Publiczność 
mogła podziwiać również pokazy kowalstwa oraz występy dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie. Można było także obejrzeć 

stoiska i zaczerpnąć informacji na mini targach Energii Odnawial-
nej. Jarmark zakończył koncert zespołu TRABANDA.
Trojańska Biesiada Świętojańska

Pod koniec czerwca w Trojanach odbyła się druga Trojańska 
Biesiada Świętojańska. Organizatorzy (FIT oraz Sołectwo Trojany) 
przygotowali wiele atrakcji – nie zabrakło tradycyjnych wianków 
z polnych kwiatów, ani jak przystało na noc świętojańską tańców 
przy ognisku. Były także artystyczne występy, biegi przełajowe 
w kilku kategoriach wiekowych, pokaz akcji ratowniczej w wy-
konaniu OSP z Parzęczewa oraz wiele konkursów z nagrodami, 
m.in. „Mam talent”, przeciąganie liny czy picie piwa przez słomkę. 
Nad wszystkim czuwał Sołtys Trojan – Marek Barański.
74 rocznica Bitwy w Orle

14 września przy pomniku w Orle uroczyście obchodzono 
rocznicę stoczonej tam w 1939 roku bitwy. Co roku przy pomni-
ku poświęconym żołnierzom walczącym o ojczyznę zbierają się 
mieszkańcy wsi Orła, kombatanci i przedstawiciele władz po to, 
aby złożyć hołd poległym.

Podczas tegorocznych uroczystości wręczono odznaki „Za-
służony dla Gminy Parzęczew”. Rada Gminy przyznała je osobom 
związanym z organizacją uroczystości poświęconym Bitwie w Orłej. 
Znaleźli się wśród nich członkowie Sekcji Kolarskiej „SZWADRON” 
im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich przy PTTK w Ozorkowie, 
panowie: Aleksander Siwek, Stanisław Frątczak, Andrzej Staniew-

SPORT
Tour de Powiat

W tym roku odbyła się druga edycja Maratonu Rowero-
wego po Ziemi Zgierskiej Tour de Powiat. Tak jak w ubiegłym 
roku mieszkańcy powiatu mogli ścigać się w czterech etapach 
w Głownie, Parzęczewie, Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim. Pa-
rzęczewski etap pomimo niesprzyjającej aury przyciągnął wielu 
zwolenników jazdy na dwóch kółkach. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii wiekowych otrzymali puchary i nagrody z rąk 
Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. Podczas 
gali finałowej reprezentanci naszej gminy dwukrotnie stawali 
na najwyższym szczeblu podium. W kategorii przedszkolaków 
zwycięzcą okazał się Jakub Miszczak ze Śliwnik natomiast w jed-
nej z kategorii masters zwyciężył Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Chociszewie Krzysztof Pyciarz. Puchar z rąk Starosty Zgier-
skiego odebrał również Wójt Ryszard Nowakowski, który wziął 
udział we wszystkich etapach maratonu i w klasyfikacji gene-
ralnej znalazł się na czwartej pozycji.
Polska Biega

W maju, jak co roku nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
w Chociszewie zorganizowali imprezę sportową w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Polska Biega”. Chociaż w tym roku pogada nie 
sprzyjała, na starcie stanęło wielu zawodników. Najmłodszą 
uczestniczką biegów była 5– letnia Ania Szostek. Zawodnicy 
najmłodszej kategorii – klas O-III – mieli do pokonania dystans 
300m. Pozostali biegali na dystansie 1000, 2000 i 4000m. Dla 
zwycięzcy każdej z kategorii Wójt Gminy ufundował puchar, na-
tomiast pozostali otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Sukces „Gladiatorek”

Dziewczęta z Uczniowskiego Klubu Sportowego „GLADIA-
TOR”, prowadzonego przez nauczyciela wychowania fizyczne-
go Pawła Kurowskiego, odniosły w tym roku spektakularne 
zwycięstwo podczas finału wojewódzkiego turnieju Coca-Cola 
Cup 2013, gdzie stanęły na najwyższym stopniu podium. Dwie 
spośród naszych zawodniczek zdobyły także nagrody indywi-
dualne: najwięcej goli strzeliła Patrycja Kołodziejczyk, a między 
słupkami najlepiej spisywała się Joanna Nazar. To zwycięstwo 
otworzyło im drogę do finału krajowego, który odbył się na 
Rynku Głównym w Krakowie i wzięły w nim udział 32 drużyny 
(męskie i żeńskie) z całej Polski. Patronat nad turniejem objął 
Robert Lewandowski, który swoją karierę również zaczynał 
w Coca-Cola Cup. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej „Gladia-
torki” uplasowały się na dziesiątej pozycji. 
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ski oraz Stanisław Szamałek. Odznakę otrzymał również Sekre-
tarz Powiatu Zgierskiego Adam Świniuch oraz Pan Maksymilian 
Kacprzak – kombatant z 8 Pułku Strzelców Konnych z Chełmna, 
który w dniach 10 – 11 września 1939 roku walczył na Ziemi Pa-
rzęczewskiej z niemieckim agresorem. Pan Maksymilian drugi rok 
z rzędu był gościem honorowym tej uroczystości, i tak samo jak 
rok temu, opowiadając wszystkim zebranym o swoich wojennych 
wspomnieniach, stanowił żywą lekcję historii.

Uroczystość uświetnili żołnierze Kompani Honorowej 1 Dy-
wizjonu Lotniczego im. Ziemi Łęczyckiej z Leźnicy Wielkiej oraz 
orkiestra dęta z Aleksandrowa Łódzkiego.
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W roku bieżącym w Gminie Wartkowice udało się 
zrealizować cztery inwestycje, które otrzymały pomoc 
finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007–2013. 

Rewitalizacja zabytkowego parku  
w Starym Gostkowie

W ramach wykonanej rewitalizacji zabytkowego parku powstały 
nowe alejki i ścieżki edukacyjne o nawierzchni z niesortu gra-
nitowego. Wykonano nową kładkę dla pieszych w konstrukcji 
drewnianej, nowe oświetlenie, powstało również nowe miej-
sce pod ognisko wraz z altanką ogrodową, ustawiono elementy 
małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci stojak rowerowy. 
Swój wygląd zdecydowanie zmienił również dziedziniec zlo-
kalizowany bezpośrednio przed zabytkowym pałacem, stare 
krzewy i żywopłoty zostały usunięte, a w ich miejsce nasadzono 
nowe krzewy i byliny. Całkowita wartość wykonanych prac to 
niemal 440 tys. zł, a uzyskana pomoc ze środków PROW 2007 
– 2013 wyniosła 286 tys zł. 

Kształtowanie obszaru przestrzeni  
publicznej wokół miejsca pamięci  

w Starym Gostkowie

W bieżącym roku naszemu samorządowi udało się uporząd-
kować i zagospodarować teren wokół nowej lokalizacji po-
mnika ustawionego przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 
nr 469 i 703. W związku z wykonanymi pracami związany mi 
z przebudową drogi wojewódzkiej 703 koniecznym było jego  
przeniesienie i wykonanie nowego zagospodarowania przy-
ległego terenu dla uczczenia jego wartości historycznej 
i pa triotycznej.

W ramach realizacji tego zadania bezpośrednio przed po-
mnikiem został wykonany plac utwardzony w kształcie 1/4 koła 
o nawierzchni z kostki granitowej, z wyraźnym jego podziałem 
na trzy części symbolizujące trzy zabory Polski, ustawiono przy 
nim również 3 maszty flagowe. Ponadto wykonano parking 
na samochody osobowe o nawierzchni z kostki betonowej, 
plac manewrowy o nawierzchni z kruszywa naturalnego. Po-
wstała również wiata turystyczna, jako miejsce odpoczynku, 
wykonano nowe oświetlenie parkingu i podświetlenie pomni-
ka. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 331 tys. zł, 
a uzyskana pomoc ze środków PROW 2007 – 2013 to niemal 
220 tys. złotych.

Budowa przyzagrodowych  
oczyszczalni ścieków 

Zadanie to jest piątym etapem budowy przyzagrodowych 
oczyszczalni ścieków realizowanym przez nasz samorząd, 
a drugim zrealizowanym ze środków pochodzących z PROW 
2007 – 2013. Tym razem zostało wybudowanych 55 przyza-
grodowych oczyszczalni ścieków, pracujących w technologii 
niskoobciążonego osadu czynnego z odprowadzeniem ścieków 
oczyszczonych do gruntu poprzez studnie chłonne, drenaż 
rozsączający, bądź do rowu. Całkowita wartość wykonanych 
prac wyniosła niemal 1.070 mln zł, w tym pomoc finansowa 
to 707.173 tys. złotych.

Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem 
terenów zielonych, przebudową  

chodników i placu parkingowego  
przy ul. Targowej w Wartkowicach

W ramach tego zadania wykonano:
1. plac zabaw, w skład którego wchodzą: zestaw zabawowy wie-

lofunkcyjny oraz 10 pojedynczych urządzeń zabawowych,
2. chodniki z kostki betonowej,
3. plac parkingowy: 
 – w części dojazdowej z kostki betonowej,
 – w części postojowej z płyt ażurowych typ „Krata” 
 – w części manewrowej z kruszywa łamanego granitowego 
 – urządzenie terenów zielonych: trawniki, nasadzenia  

   krzewów, ławki i kosze na śmieci,
4. ogrodzenie placu zabaw z panelowych elementów stalowych.

Koszt całkowity operacji wynosi ponad 182 tys. zł, dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 118 tys. złotych.

Wszystkie te inwestycje podniosły standard życia miesz-
kańców gminy Wartkowice, stworzyły warunki do rekreacji 
dla społeczności lokalnej. Znacznie zyskał także ogólny wize-
runek Wartkowic.

Artur Kubis, Piotr Sikora

Inwestycje z PROW
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Koniec roku to czas refleksji i podsumowań. Można się zastanowić, 
co nam się udało zrealizować, czy możemy być z siebie zadowoleni, 
czy udało nam się zrobić to, co na początku roku zaplanowaliśmy. 
Podobne analizy, ale bardziej skonkretyzowane prowadzone są 
przez zarządy małych i dużych przedsiębiorstw, zakładów usłu-
gowych, a także samorządów.

Patrząc na mijające 12 miesięcy 2013 roku samorządowcy 
i mieszkańcy powinni być zadowoleni ze zmian, jakie zaszły w gmi-
nie. Planowane inwestycje realizowane były według wcześniej 
ustalonych założeń, zawartych w wieloletniej strategii rozwoju 
gminy. Przedsięwzięcia dotyczyły głównie dróg, poprawy stanu 
środowiska, budynków gminnych, sportu, oświaty. Dofinansowa-
no ochotnicze straże pożarne. Zakupiony został sprzęt, umundu-
rowanie oraz wyposażenie osobiste dla strażaków działających 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Wykorzystywano 
wszelkie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, takich 
jak unijne, z ochrony środowiska itp.

W 2013 roku gruntownie przebudowano kolejne drogi gminne: 
drogę w Prusinowicach o długości 2,2 km, w Topoli Szlacheckiej 
– 1 km, Gawrony – Oraczew – 0,4 km, Gawrony (Majątek) – 0,4 
km, Piekacie – 0,4 km, Błonie – 80 metrów i w Lubieniu – drogę 
dojazdową (z chodnikiem i infrastrukturą) do gminnych terenów 
inwestycyjnych – 0,8 km. Prace te kosztowały 3 mln 800 tys. zł, 
przy czym dofinansowanie do drogi w Lubieniu wyniosło 800 
tys. złotych. Na pozostałych drogach przeprowadzano konieczne 
remonty. Na drogach o długości 3 km położone zostały nakładki 
asfaltowe za kwotę 420 tys. zł. 

Niestety, nie zmodernizowano wszystkich dróg, tak jak to było 
zaplanowane. Przeszkodą były nieuregulowane sprawy własności 
gruntów przylegających do dróg, które należy poszerzyć i prze-
ciągające się w związku z tym procedury. Drogi w Leźnicy Małej 
(Kobylak) i w Jankowie Dolnym będą wykonane w 2014 roku. 

Przeprowadzona została termomodernizacja i remont budyn-
ku komunalnego w Gawronach za kwotę 160 tys. zł. Wymieniono 
okna i drzwi, wyremontowano stropy, ocieplono ściany i dach.

Przy szkole podstawowej w Leźnicy Małej wybudowano, czwar-
te już w gminie, Centrum Sportowe (wraz z placem zabaw dla 
dzieci), które w pełni zacznie funkcjonować od kwietnia 2014 
roku. Koszt całkowity tego obiektu to 700 tys. zł, a pozyskana 
kwota dofinansowania – 450 tys. zł. Przy szkole tej wybudowano 
również ogrodzenie za 15 tys. zł, wymieniono oświetlenie w sali 
gimnastycznej i szatni oraz wyremontowano dach sali gimna-
stycznej za kwotę 42 tys. złotych. W szkole w Wilczkowicach grun-
townie wyremontowano wszystkie podłogi. W salach lekcyjnych 
położono elastyczne, trwałe wykładziny, na korytarzach płytki 
antypoślizgowe, którymi zastąpiono lastryko. Koszt tej wymiany 
to 110 tys. złotych. 

Szkoły podstawowe w Leźnicy Małej i w Topoli Królewskiej 
oraz gimnazjum w Topoli Królewskiej w roku szkolnym 2012/2013 
wzięły udział w konkursie pt. „Moja wymarzona ekopracownia”, 
organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach tego projektu każda 
z trzech wymienionych szkół otrzymała pełne wyposażenie pra-
cowni przyrodniczych: nowoczesne meble, tablice interaktywne, 
sprzęt audio, video, komputery, aparaty fotograficzne, lupy, kame-
ry, zestawy doświadczalne, preparaty, modele, mikroskopy, atlasy, 
zestawy akwarystyczne, mapy, plansze, itp. W tak wyposażonych 
salach uczniowie będą z przyjemnością i w nowoczesny sposób 
zdobywać wiedzę. Koszt wyposażenia jednej takiej pracowni to 
ok. 40 tys. złotych, w tym dotacja stanowi 90%.

Uczniowie mają dobre warunki do zdobywania wszechstronnej 
wiedzy. Odzwierciedleniem są wyniki, jakie uzyskują. Na sukcesy 
ma wpływ nie tylko wyposażenie szkół, ale doskonale przygoto-
wana kadra nauczycielska. Uczniowie zdobywają nagrody w wielu 
konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym. 
Gimnazjum w Topoli Królewskiej zdobyło po raz czwarty tytuł 
Najlepszej Szkoły Przedsiębiorczości w kraju. Wszystkie te sukce-
sy napawają dumą i optymizmem uczniów, nauczycieli, rodziców 
i potwierdzają słuszność inwestowania w oświatę.

Od lipca funkcjonuje w Borku Centralny Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów, którego budowa i wyposażenie kosztowała 
23 tys. zł. Dwadzieścia gospodarstw skorzystało z dofinansowa-
nia do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwiększyła 
się również liczba tzw. „gniazd” do selektywnej zbiórki odpadów, 
co umożliwia mieszkańcom pozbywanie się części odpadów typu 
plastik, szkło, a tym samym obniża koszty opłaty za wywóz śmieci.

Za pośrednictwem Fundacji PRYM udało się pozyskać środ-
ki finansowe na tzw. Małe Projekty. Były to: „Piknik dożynkowy 
w Lubieniu”, „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój 
działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach” i „Kultywowanie tra-
dycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu 
folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łyncyckigo”. Na cele te pozy-
skano łącznie 70 tys. zł, a udział własny gminy to 30 tys. złotych.

Wzrasta liczba osób zainteresowanych budownictwem miesz-
kaniowym, są to przeważnie młodzi ludzie. Jest szansa, że liczba 
mieszkańców gminy zacznie się zwiększać. Do gminnej ewidencji 
działalności gospodarczej wpłynęło 220 wniosków, co wskazuje 
na zainteresowanie terenem gminy Łęczyca jako miejscem ko-
rzystnym dla mieszkania i inwestowania. 

Zofia Dziwisz

Osiągnięcia Gminy Łęczyca w 2013 roku
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Po raz kolejny miałam przyjemność – 
wspólnie z prof. Konradem Tatarowskim 
i Markiem Czuku – oceniać wiersze, któ-
re wpłynęły na Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki „Czarno na białym”, organizo-
wany przez Forum Inicjatyw Twórczych 
w Parzęczewie. Uroczyste rozstrzygnię-
cie konkursu odbyło się 28 listopada 
2013. To był wspaniały wieczór – Tak 
na swojej stronie internetowej zapisała 
Maria Duszka.

IX już edycję konkursu mamy za-
tem za sobą. Konkurs z roku na rok 
cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem, tym razem do Forum Inicja-
tyw Twórczych przysłano aż 227 ze-
stawów wierszy (po 3 utwory każdy). 
Laureatem I miejsca został Czesław 
Markiewicz z Zielonej Góry, dwa rów-
norzędne II miejsca zajęły: Dominika 
Tylcz z Sosnowca i Maria Magdalena 
Morawiecka. 

Jednym z elementów imprezy, 
prócz ogłoszenia werdyktu i odczyta-
nia zwycięskich wierszy, było spotkanie 
autorskie łódzkiego poety – Przemysła-
wa Owczarka, który jest jednocześnie 
antropologiem kultury, redaktorem 
naczelnym Kwartalnika Artystyczno-
-Literackiego „Arterie”. Imprezę zakoń-
czył znakomity spektakl muzyczno-
-kabaretowy, przygotowany w oparciu 
o teksty Juliana Tuwima przez Studio 
Piosenki Domu Literatury w Łodzi pod 
artystycznym kierownictwem Teresy 
Stokowskiej-Gajdy pt.: „Co nam zosta-
ło z tych lat, czyli ostatnia dziewica”.

„Czarno na białym” po raz trzeci 
odbywa się w ramach VII Festiwalu 
Puls Literatury – jednej z najbardziej 
prestiżowych w kraju imprez litera-
ckich., obejmującej spotkania z naj-
wybitniejszymi pisarzami polskimi, 
koncerty i spektakle i konkursy lite-
rackie. W ramach festiwalu odbyło się 
w Parzęczewie jeszcze jedno wydarze-
nie: warsztaty literackie dla młodzieży, 
które poprowadził autor scenariuszy 
filmowych, prozaik i dramaturg – Zbi-
gniew Masternak. 

Renata Nolbrzak

W gminie Łęczyca już 14-go grudnia 
ok. 230 osób spotkało się w Gimna-
zjum im. Czesława Miłosza w Topoli 
Królewskiej na gminnej Wigilii. Uro-
czystość tę zorganizowali Wójt z Ra-
dą Gminy i Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. Sala gimnastyczna, 
w której zastawiono stoły była pięknie 
udekorowana, jarzyły się światełkami 
choinki, na stołach płonęły świece, co 

Czarno na białym

sprawiło, że zapanował prawdziwie 
wigilijny nastrój. 

Przybyli zaproszeni goście: samot-
ni i niepełnosprawni mieszkańcy gmi-
ny, dyrektorzy szkół, radni, sołtysi, 
przedstawiciele gminnych instytucji, 
pracownicy Urzędu Gminy i księża 
z kościołów z Łęczycy i z Topoli Kró-
lewskiej. Gości powitał przewodniczą-
cy Rady Gminy – Marek Kryszkowski, 

Chociaż na dworze już ciemno, a dzie-
ci już dawno wyszły, to w budynku 
szkoły widno, gwarno i wesoło. To ko-
biety z Chociszewa i Mikołajewa spot-
kały się na warsztatach plastycznych. 
Będą robić ozdoby choinkowe. Na 
pierwszym spotkaniu zdobią bomb-
ki ze styropianu. Techniki są różne – 
decoupage, malowanie, brokat. Każ-
da z uczestniczek ma do dyspozycji: 
styropianową kulkę, farby, serwetki, 
lakiery, brokaty i konturówki. W sku-
pieniu, ale nie w ciszy powstają praw-
dziwe dzieła sztuki. Dyskretnie, żeby 

w duchową atmosferę wprowadziły 
zebranych słowa ewangelii. Uczniowie 
miejscowego gimnazjum, jak zwykle 
perfekcyjnie przygotowani wysta-
wili „Jasełka”, zaś chór wykonał po 
mistrzowsku znane kolędy. Życzenia 
świąteczne wszystkim zebranym zło-
żyli: wójt Gminy Andrzej Wdowiak, 
przewodniczący Rady Gminy – Ma-
rek Kryszkowski, starosta – Wojciech 
Zdziarski i radna Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego – Ilona Rafalska. Na-
stępnie rozniesiono opłatki i wtedy 
już wszyscy wszystkim składali życze-
nia. W atmosferze radości i wzajemnej 
życzliwości zasiadano do tradycyjnych 
wigilijnych potraw. Raczono się jad-
łem, rozmowami i śpiewano wspólnie 
kolędy. Przybyły święty Mikołaj wrę-
czał drobne upominki. 

Pani Helena, jest wdową, dzieci 
mieszkają daleko. Zwierza się, że już 
kolejny raz uczestniczy w gminnej Wi-
gilii. – Jestem zadowolona, że mogę 
się spotkać z ludźmi, porozmawiać, 
powspominać. Dobra okazja, żeby po-
być z innymi i nie czuć się samotną. 
Podobały mi się występy dzieci no i ta 
szkoła taka ładna… Myślę, ze w przy-
szłym roku też tu przyjadę.

Zofia Dziwisz 

nie ingerować w inwencję twórczą 
uczestniczek, nad całością czuwa Pre-
zes Stowarzyszenia „Przyjazne Wsie 
Chociszew-Mikołajew-Pustkowa Gó-
ra” – autorka tekstu… Stowarzyszenie 
zorganizowało warsztaty i zapewniło 
materiały plastyczne. Do tej pory od-
były się dwa spotkania, a 2 stycznia 
czeka nas jeszcze jedno. Zrobimy stro-
iki, które ozdobią stoły na corocznym 
spotkaniu Wigilijno-Noworocznym. 
Serdecznie zapraszamy.

Donata Bugajska

Łęczyckie kolędowanie Bombki z Chociszewa

Koncert Studia Piosenki Domu Literatury w Łodzi


