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4 marca w Bratoszewicach odbyła 
się jubileuszowa Powiatowa Biesiada 
Karnawałowa, którą po raz dziesiąty 
zorganizował Łódzki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego, tym razem we współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym 
w Zgierzu. W imprezie wzięły udział 
władze wojewódzkie oraz lokalne, 
członkinie kół gospodyń wiejskich 
z powiatu zgierskiego i rękodzielnicy. 

Podczas uroczystości, którą pro-
wadziła Anna Dąbrowska z ŁODR, wy-
stąpili także artyści – mieszkańcy po-
wiatu. Zaprezentowali się wykonawcy 
różnych gatunków artystycznych: od 
muzyki ludowej (Aleksandrowianie), 
poprzez poezję śpiewaną (Jakub Paw-
lak) po występy zespołu tanecznego 
„Agat” ze Strykowa oraz tenora Adama 
Miniszewskiego. Część artystyczna 
przeplatana była skeczami w wykona-
niu pracowników wydziału promocji 
Starostwa Powiatowego w Zgierzu, 
związanymi z linią autobusową 3A.

Gminę Parzęczew reprezentowa-
ły: KGW z Wielkiej Wsi i członkinie 
stowarzyszenia Przyjazne Wsie: Cho-
ciszew – Mikołajew – Pustkowa Góra. 
Nie wiem czy to fakt czy naturalny 
w tej sytuacji brak obiektywizmu, ale 
moim zdaniem obydwa stoły z po-

Jubileuszowa 
biesiada

trawami zdecydowanie wyróżniały 
się spośród innych. Można tam było 
znaleźć przeróżne potrawy – od egzo-
tycznie brzmiących: „fasolek z ryjka-
mi” czy „śledzi tropikalnych” poprzez 
intrygujące „piersi Krysi” i „kapuś-
cianą rozpustę” po swojsko brzmią-
ce: barszcz biały z kiełbasą, jaja fa-
szerowane, czy sernik Basi. Celowo 
skupiam się na brzmieniu nazw, a nie 
smaku potraw, żeby nie robić czytel-
nikom przykrości – już same zdjęcia 
wystarczą, żeby żałować, że się w bie-
siadzie nie uczestniczyło... 

Prócz naszych przedstawicieli, 
swoje stoiska kulinarne prezentowały 
KGW z: Mięsośni, Ziewanic, Warszewic-
-Cesarki i Smolic, Lorenek, Ciężkowa 
i Krzywca, Sokolnik Parceli, Sierpowa 
Konar. Tradycyjnie było także stoisko 
Jana Wojtczaka ze Śliwnik oraz Funda-
cji Rozwoju Gmin „PRYM”. Gospodynie 
otrzymały nagrody, ufundowane przez 
wójtów poszczególnych gmin. Warto 
także wspomnieć o pięknych stoiskach 
rękodzielniczych, w tym o reprezen-
tantkach naszej gminy: Donacie Bu-
gajskiej, Genowefie Gończar i Teresie 
Lewandowskiej. 

Renata Nolbrzak

Przepis Stowarzyszenia Przyjazne Wsie: 
Chociszew – Mikołajew – Pustkowa Góra

Śledzie tropikalne
Składniki:
	 	 ½	kg	śledzi
	 	 paczka	rodzynek
	 	 puszka	ananasa
	 	 słoik	pędów	bambusa
	 	 3	duże	cebule
	 	 kiść	winogron
	 	 ketchup
	 	 olej

Śledzie	namoczyć	i	pokroić	w	małe	kawałki.	Cebulę	usmażyć	
z	rodzynkami	i	ketchupem	na	oleju.	Całość	wymieszać	z	owo-
cami	i	podawać	na	półmiskach.

Przepis KGW Wielka Wieś

Pulpety z warzywami
Składniki:
	 	 1,5	kg	mięsa	mielonego	
	 	 												(drobiowo-wieprzowego)
	 	 3	jaja
	 	 2	marchewki
	 	 1	kapusta	pekińska
	 	 8	pieczarek
	 	 1	por
	 	 sól,	pieprz,	przyprawy

Marchew	i	pieczarki	zetrzeć	na	tarce.	Kapustę	pekińską	i	pora	
pokroić	drobno.	Przygotowane	składniki	wymieszać	z	mię-
sem	mielonym,	dodać	jaja,	sól,	pieprz	i	ulubione	przyprawy	
do	smaku.
Formować	pulpety,	obtaczać	w	mące	i	kłaść	do	garnka	z	go-
tującą	wodą.	Dodać	kostkę	rosołową.	Gotować	na	małym	
ogniu	(ok.	10	minut	od	zagotowania).	Ugotowane	pulpety	
wyjąć	na	półmiski,	podawać	z	surówką.
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Pani Marcelina Filińska – mieszkan-
ka Mariampola w Gminie Parzęczew 
obchodziła w styczniu swoje setne 
urodziny. Z życzeniami do pani Marce-
liny przyjechał Wójt Gminy Parzęczew 
Ryszard Nowakowski, a także Magda-
lena Grabowska – Kierownik Placówki 
KRUS w Zgierzu oraz sołtys sołectwa 
Mariampol – Czesława Pisera. Set-
ne urodziny pani Marcelina spędziła 
w domu, przyjmując specjalnych gości 

Czwartego stycznia 2014 r. stowa-
rzyszenie działające na terenie Cho-
ciszewa, Mikołajewa i Pustkowej 
Góry, sołtysi i członkinie Kół Go-
spodyń Wiejskich zaprosili swoich 
mieszkańców na coroczne spotkanie 
wigilijno-noworoczne. 

Już dwa dni wcześniej w szkole 
w Chociszewie trwały przygotowania. 
Panowie nosili stoły i krzesła, a pa-
nie prasowały obrusy i nakrywały 
stoły. Pięknie udekorowana szkoła 
czekała na pierwszych gości. Oprócz 
mieszkańców przybyli zaproszeni: 
wójt – Ryszard Nowakowski, Prezes 
Fundacji „PRYM” – Jolanta Pęgowska, 
dyrektor szkoły – Krzysztof Pyciarz 
i…. tu niestety niemiła niespodzian-
ka, bo przyjęcia zaproszenia odmówił 
Ksiądz Proboszcz naszej Parafii. To, 
że nie chciał spotkać się ze swoimi 
wiernymi to już Jego sprawa, jakoś 
to przeżyjemy, ale sposób w jaki to 
uczynił pozostawił niesmak.

Spotkanie było bardzo udane, a na 
wszystkich czekała dodatkowo bar-
dzo miła niespodzianka. Zaszczycili 
nas swoją obecnością nasi przyjacie-
le z partnerskiej Gminy Żelechlinek, 

20 grudnia 2013 r. w gościnnych 
progach Punktu Przedszkolnego 
w Drwalewie, w przepięknej scenerii, 
w świątecznej już prawie atmosferze 
z zaproszonymi gośćmi i rodzicami 
spotkało się prawie dziewięćdziesię-
cioro przedszkolaków z terenu gminy 
Wartkowice. To był naprawdę dosko-
nały pomysł na integrację dzieci, ro-
dziców, lokalnych władz samorządo-
wych i parafialnych. Było wszystko: 
symboliczne łamanie się opłatkiem, 
życzenia, występy dzieci, gwar i ra-
dość a więc to, co powolutku wpro-
wadziło wszystkich w nastrój zbliża-
jących się świąt.

Głównymi bohaterami były jednak 
dzieci. Każda grupa przygotowała te-
matyczny występ. Grupy Mikołajów, 
pasterzy, choinek i zimowych śnie-
żynek, w uroczy sposób, tak jak to 
tylko dzieci potrafią, zamieniały rze-

100 lat Pani Marceliny!
w swym rodzinnym gronie. Jest mat-
ką siedmiorga dzieci, ma siedmioro 
wnucząt i siedmioro prawnucząt. Pan 
Ryszard Nowakowski oraz pozostali 
goście odśpiewali „200 lat”, życząc 
Jubilatce długich lat życia w dobrym 
zdrowiu, aby każdy dzień był rados-
ny, pełen życzliwości i miłości osób 
najbliższych.

Magdalena Borowska

a wśród nich mieszkańcy Chociszewa 
(gmina Żelechlinek). Orkiestra działa-
jąca przy OSP w Żelechlinku uświet-
niła nasze spotkanie dając znako-
mity koncert. Najpierw były kolędy 
i wspólne śpiewanie, a potem inny, 
równie piękny repertuar. Jesteśmy 
pod wrażeniem i bardzo, bardzo ser-
decznie dziękujemy. 

Wszystkim naszym gościom 
dziękujemy za przybycie, wszystkim 
uczestnikom za przygotowanie wspa-
niałych potraw, dekoracji i przemiłą 
atmosferę. Wykonane przez nasze pa-
nie ozdoby choinkowe zrobiły taką 
furorę wśród członków orkiestry, że 
każdy pojechał do domu z wybraną 
przez siebie bombką. Dziękujemy tak-
że Panu Wójtowi za przepiękną choin-
kę i Mikołajowi (chociaż późna pora), 
za przybycie. Takie spotkanie to nie 
tylko zabawa. Wymieniamy doświad-
czenia, poznajemy nowych mieszkań-
ców, nawiązujemy znajomości i przy-
jaźnie. Już teraz czekamy na następne 
spotkanie i już dzisiaj obmyślamy dla 
Was niespodziankę. 

Donata Bugajska

Spotkanie wigilijne w Chociszewie

Świąteczna impreza w przedszkoluczywistość w przedszkolne Betlejem. 
Były kolędy, wiersze, tańce i piosenki, 
a wszystko utrzymane w tonacji świą-
teczno-zimowej. Wspólnie odśpiewa-
na pastorałka „Idzie kolęda”, ciepły 
kompot i wyśmienite ciasta upieczone 
przez mamy dopełniły tej cudownej 
atmosfery.

Przed uroczystością było wiele 
obaw, zadawano sobie pytanie, czy 
małe dzieci udźwigną ciężar boga-
tej polskiej tradycji, czy nie będzie to 
kolejna „impreza”, którą trzeba od-
znaczyć w harmonogramie? Obawy 
okazały się płonne. Dzieci nie tylko 
stanęły na wysokości zadania, ale 
pozwoliły zgromadzonym na krótką 
chwilę zatrzymać się w przedświą-
tecznym galopie oraz poczuć magię 
tych niezwykłych świąt.

Danuta Cieślak
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Mieszkańcy tej oraz sąsiednich wsi 
spotykali się w świetlicy wiejskiej 
przez kolejne trzy miesiące z instruk-
torem muzyki – Maciejem Janeckim. 
Głównym punktem tych warszta-
tów było śpiewanie pieśni ludowych 
z regionu łęczyckiego. Marian Marek 
Łukasik – jeden z radnych gminy ma 
pewne obycie z muzyką i postanowił 
zaangażować się w to przedsięwzię-
cie. Na pytanie skąd pomysł takich 
działań, odpowiada: – Warsztaty	mu-
zyczne	zorganizowaliśmy	głownie	po	
to,	żeby	wypełnić	czas	młodzieży,	któ-
ra	nie	wiedziała	co	ze	sobą	robić.	Po-
nieważ	ja	muzykuję,	powstał	pomysł	
warsztatów	właśnie	w	tej	dziedzinie.	
Zakupiliśmy	sprzęt	nagłaśniający,	za-
trudniliśmy	instruktora,	który	prócz	
talentu	muzycznego,	ma	również	odpo-
wiednie	podejście	do	młodzieży. W pro-
jekcie „Od wnuczka do dziadka...”, jak 

8 stycznia w Domu Kultury w Łę-
czycy odbył się Przegląd Twórczo-
ści Artystycznej Gospodyń. Impreza 
od dwunastu lat jest organizowana 
przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 
Łęczyckiej i cieszy się niezmiennie 
zainteresowaniem, o czym świadczy 
chociażby zapełniona uczestnikami 
i widzami sala. 

Zdawałoby się, że na temat prac 
szydełkowych, haftów, malowania 
powiedziano wszystko, ale wciąż  
pojawiają się nowe pomysły dla ich 
zastosowania. Cieszyły oko malowa-
ne ręcznie bombki choinkowe, bomb-
ki wykonane z nici, choinki z maka- 
ronów i robione na szydełku ko-
szyczki i osłonki na doniczki wypla-
tane z ciętych i zrolowanych pasków  
kolorowych gazet, papierowe kwiat-
ki i wiele innych przedmiotów 
znajdujących zastosowanie w wy-
stroju wnętrz. Trzeba przyznać, że po- 
mysłowość, precyzja, poczucie estety- 
ki i pracowitość pań są nieograni -
czone. 

Od wnuczka do dziadka
sama nazwa wskazuje, wzięli udział 
także dorośli mieszkańcy Konopnicy. 
Według najstarszego uczestnika Sta-
nisława Olczyka, te spotkania łączą 
pokolenia, czego przykładem jest on 
sam i jego wnuczka Patrycja Olczyk. 
– Chętnie	tu	przychodzimy,	ponieważ	
dzięki	temu	możemy	oderwać	się	od	
codzienności	– mówią tez inni człon-
kowie zespołu. Owocem ich pracy 
był występ na dożynkach gminnych 
w Wartkowicach. Cała grupa ma na-
dzieję na kontynuację tego typu zajęć.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ra-
mach tzw. małego projektu współfi-
nansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Obszarów Wiejskich poprzez Funda-
cję Rozwoju Gmin „PRYM”.

Zuzanna Pęgowska

XII Przegląd 
Twórczości Artystycznej

W Przeglądzie uczestniczył ze-
spół „Świniczanki”, który ożywił im-
prezę piosenkami ludowymi. Pani 
Teresa Zelba opowiadała o zwycza-
jach ludowych i rozrywkach, jakie 
dawniej bywały i o kapelach, przy 
których tańczono na wsiach w XIX 
wieku. Grano wówczas jedynie na 
skrzypkach i bębenku. Harmonia 
pojawiła się dopiero w początkach 
XX wieku. Taką stuletnią harmonię 
zademonstrowano i nawet zagrano 
na niej – trzeba przyznać, że dźwięk 
był interesujący. Pani Wanda Harago, 
również członkini „Świniczanek”, mó-
wiła o gwarze łęczyckiej. Dzięki poło-
żeniu Łęczycy między Wielkopolską, 
Małopolską i Mazowszem gwara łę-
czycka jest gwarą przejściową i nosi 
wiele cech z sąsiednich regionów.

Przegląd zakończył słodki po-
częstunek, przygotowany przez pa-
nie ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi 
Łęczyckiej. 

Zofia Dziwisz

We wsi Konopnica odbywały się warsztaty muzyczne  
pod nazwą „Od	wnuczka	do	dziadka – kultywowanie 
lokalnych tradycji muzycznych w Konopnicy”. 
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W powiecie łęczyckim jest 380 kilo-
metrów dróg, nad którymi sprawuje 
kuratelę Zarząd Dróg Powiatowych, 
będący jednostką organizacyjną Po-
wiatu Łęczyckiego, finansowaną z bu-
dżetu powiatu. Na temat tegorocznych 
prac na drogach rozmawiam z Pawłem 
Wołoszynem, który od 1 czerwca 2013 
roku jest dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych.

Jakie prace będą wykonywane 
na drogach powiatowych 
w bieżącym roku?
Po zimie będą wykonywane najpilniej-
sze remonty dróg, polegające głównie 
na łataniu dziur. Ze Starostwa prze-
znaczono ok. 300 tys. zł na bieżące 
utrzymanie dróg. 

Jeśli w powiecie jest 380 km 
dróg, to na bieżące utrzymanie  
1 km drogi wypada blisko  
1000 zł. Co się kryje pod termi
nem „bieżące utrzymanie”?
Zimowe utrzymanie dróg (czyli od-
śnieżanie, posypywanie piaskiem), re-
monty dziur w jezdniach, utrzymanie 
pasa drogowego, przepustów pod dro-
gami, wycinka próchniejących drzew, 
odkrzaczanie, konserwacja znaków 
drogowych – tych pionowych i ma-
lowanych na jezdniach. 

Zważywszy mnogość zadań,  
nie jest to kwota oszałamiająca. 
Nawet jeśli zima będzie łagodna 
i koszty odśnieżania nie będą 
duże, to i tak raczej z tej kwoty 
niewiele można zaoszczędzić. 
Czy przewidywane są jakieś 
poważniejsze remonty dróg  
np. z wymianą nawierzchni?

OSP Sędów zwyciężyła w III Turnie-
ju w piłkę nożną halową jednostek 
OSP Gminy Wartkowice, który od-
był się w lutym w Hali Zespołu Szkół 
w Wartkowicach.

Turniej został zorganizowany 
przez Gminę Wartkowice, Zarząd Od-
działu Gminnego Związku OSP RP i Ze-
spół Szkół w Wartkowicach. Mimo, 

W dniach 4 i 5 marca w budynku Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ozorkowie 
odbyły się gminne eliminacje w Ogól
nopolskim Turnieju Wiedzy Pożar
niczej „Młodzież zapobiega poża
rom”, w którym z wieloma trudnymi 
pytaniami zmierzyli się uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych z gminy Pa-
rzęczew oraz gminy i miasta Ozorków.

Test zawierał 40 pytań wyboru, 
a uczestnicy mieli 40 minut na ich 
rozwiązanie. Jednym z głównych ce-
lów turnieju jest popularyzacja wśród 
dzieci i młodzieży znajomości prze-
pisów przeciw pożarniczych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru 
oraz praktycznych umiejętności po-
sługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym i techniką pożarniczą, jak 
również poznanie tradycji i organiza-
cji ochrony przeciwpożarowej.

Uczniów gminy Parzęczew do 
eliminacji od strony merytorycznej 
przygotowała Pani Ewa Jędracho-
wicz. Nagrody dla zwycięzców tur-

Łęczyckie drogi powiatowe 
w 2014 roku

Starostwo nie ma obecnie funduszy na 
gruntowne remonty i modernizację 
dróg. Gminy powiatu łęczyckiego, z wy-
jątkiem Daszyny oraz miasto Łęczyca 
w trosce o poprawę jakości dróg powia-
towych przebiegających przez ich tere-
ny przekazały na ten cel dotacje, łącz-
nie 1700 tys. zł. Wystąpiono również 
do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruk-
tury o dofinansowanie tych prac. Gminy 
zadecydują, które drogi na ich terenie 
będą remontowane. Planowany jest 
remont wiaduktu kolejowego w Topoli 
Królewskiej na drodze powiatowej do 
Kłodawy. Wiadukt jest w złym stanie 
technicznym i ruch na nim odbywa się 
wahadłowo. Częściowego remontu wy-
maga również wiadukt kolejowy w Łę-
czycy na ul. Lotniczej.

W wyniku powodzi w 2013 roku 
zniszczony został most na Strudze 
w Śladkowie Rozlazłym, na terenie 
gminy Piątek. Koszt jego budowy to 
750 tys. zł, przy czym środki z mini-
sterstwa to 600 tys. zł, a 150 tys. zł 
dopłaci Starostwo.

Po ośmiomiesięcznym okresie 
zarządzania drogami w powiecie 
łęczyckim jest pan zorientowany 
w potrzebach jakie występują. 
Jaka kwota pozwoliłaby doprowa
dzić sieć dróg do odpo wiedniego 
stanu, tak aby można było 
poruszać się po nich bezpiecznie?
Tak, mam rozeznanie. Żeby osiągnąć 
taki efekt potrzeba ok. 60 mln zł. 

Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w zdobywaniu 
dotacji.

rozmawiała	Zofia Dziwisz

iż zaproszenia skierowano do wszyst-
kich jednostek, to do rozgrywek przy-
stąpiło 7 drużyn: OSP Biała Góra, OSP 
Biernacice, OSP Kłódno, OSP Pełczyska, 
OSP Powodów, OSP Sędów, OSP Wart-
kowice. W wyniku losowania zespoły 
podzielono na dwie grupy. W grupach 
mecze rozgrywane były systemem każ-
dy z każdym. Zespoły z miejsc I – II 

walczyły o miejsca I – IV. Zespoły, które 
zajęły III i IV miejsca walczyły o miej-
sca V – VII. Po rozegraniu 15 meczy 
wyłoniono najlepsze zespoły.

Końcowa kolejność:
I miejsce 

– drużyna OSP Sędów
II miejsce 

– drużyna OSP Pełczyska
III miejsce

– drużyna OSP Biała Góra 
IV miejsce 

– drużyna OSP Wartkowice

nieju ufundował Wójt Gminy Parzę-
czew Ryszard Nowakowski.

Zwycięzcami zostali:
Szkoły podstawowe:

I.  Zuzanna Pęgowska – Szkoła  
    Podstawowa w Chociszewie

II.  Tomasz Zamolski – Szkoła  
    Podstawowa w Chociszewie

III.  Weronika Czwońda – Szkoła  
Podstawowa w Parzęczewie

Gimnazjum:
I.  Marta Morańda – Gimnazjum 

w Parzęczewie
II.  Natalia Talara – Gimnazjum 

w Parzęczewie
III.  Łukasz Chwiałkowski –  

Gimnazjum w Parzęczewie

14 marca będziemy trzymać kciuki 
za laureatów pierwszych miejsc, któ-
rzy zakwalifikowali się do elimina-
cji powiatowych w Zgierzu. Życzymy 
powodzenia!

Magdalena Borowska

OSP Sędów zwycięzcą!

Turniej pożarniczy

V miejsce 
– drużyna OSP Kłódno

VI miejsce 
– drużyna OSP Biernacice

VII miejsce 
– drużyna OSP Powodów

Najlepszym strzelcem został Łu-
kasz Szulc z OSP Sędów (5 bramek), 
a najlepszym bramkarzem wybrany 
został Paweł Jóźwiak z OSP Pełczyska. 
Dla najlepszych ufundowano puchary 
i statuetki wręczone przez organizato-

rów. Każdy zespół otrzymał również 
nagrody rzeczowe.

Była to już kolejna edycja rozgry-
wek piłki halowej wśród drużyn jed-
nostek OSP z terenu naszej gminy. Ma-
my nadzieję, iż tegoroczne rozgrywki 
były udaną formą zabawy i rekrea-
cji, ale także i rywalizacji wśród po-
szczególnych zespołów. Zapraszamy 
na kolejny piłkarski turniej strażacki 
w 2015 roku…

Karolina Banaszkiewicz
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W 2013 roku dużą aktywnością wyka-
zali się mieszkańcy Powodowa Pierw-
szego, Drugiego i Trzeciego w Gminie 
Wartkowice, angażując się w różne 
przedsięwzięcia na szczeblu gmin-
nym i regionalnym. Pierwszym takim 
przedsięwzięciem było przygotowanie 
przez te wioski wieńców na dożyn-
ki parafialne w Leźnicy Wielkiej. Na-
stępnie wieniec z delegacją Powodowa 
Pierwszego i Drugiego uczestniczył 
i reprezentował, po raz pierwszy od 
wielu lat, leźnicką parafię w dożynkach 
archidiecezjalnych w Łodzi, natomiast 
przedstawiciele Powodowa Trzeciego 
ze swoim wieńcem w tym samym ter-
minie brali udział w dożynkach gmin-
nych w Starym Gostkowie. 

Na uwagę zasługuje także sporto-
wa aktywność. Na początku września 
odbył się inauguracyjny mecz benia-
minka w rozgrywkach III grupy B-klasy 
piłkarzy Klubu Sportowego Grom Po-
wodów. Zgłoszony do tegorocznych 
rozgrywek klub zaciera „białą plamę” 
na piłkarskiej mapie województwa, 
w jaką po wycofaniu się w 2012 roku 
klubu z Wartkowic stanowiła nasza 
gmina. Klub Sportowy Grom Powodów 
powstał we wrześniu 2012 r., kiedy to 
po spotkaniu formacyjnym złożono 
w starostwie poddębickim stosowne 
dokumenty rejestracji stowarzyszenia, 
w którym miała się znaleźć również, 
oprócz kultury fizycznej, obronność 
(„przepadła” ze względu na zawiłość 
przepisów). Nieoficjalnie początki klu-
bu sięgają 2010 roku, kiedy to Grom 
Powodów wziął udział w turnieju 

Na początku lutego spotkały się w FIT 
przewodniczące i członkinie Kół Go-
spodyń Wiejskich z Gminy Parzęczew. 
Prócz omawiania planowanych na 
najbliższy czas przedsięwzięć kultu-
ralnych odbył się także pokaz kulinar-
ny. Prowadząca warsztaty Zuzanna Ma-
ślińska, reprezentująca Łódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Bratosze-
wicach, przekonywała do prostych, 
a jednocześnie zdrowych i smacznych 
potraw. Po warsztatach wspólnie degu-
stowano przygotowane potrawy. 

26 lutego w Forum Inicjatyw 
Twórczych odbyły się warsztaty two-
rzenia biżuterii, prowadzone przez 
Agatę Włodarczyk. Uczestniczące 
w nich panie miały okazję poznać 
podstawowe metody robienia biżu-
terii z materiałów, koralików i innych 
ozdób. Każdy mógł wykazać się wy-
obraźnią i zaprojektować, a następ-
nie wykonać swoją własną biżuterię.

Także w lutym odbyło się kilka 
roboczych spotkań, dotyczących apli-

Spotkania w FIT
kowania przez lokalne stowarzyszenia 
o środki na sfinansowanie planowa-
nych przedsięwzięć. W spotkaniach 
uczestniczyli przedstawiciele: Wiej-
skiego Ośrodka Kultury w Światowej, 
Stowarzyszenia Przyjazne Wsie: Cho-
ciszew – Mikołajew – Pustkowa Góra 
oraz punktów przedszkolnych „Pla-
stuś”, działających w gminie. Efektem 
spotkań było przygotowanie i zło-
żenie w partnerstwie z FIT dwóch 
wniosków aplikacyjnych do Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach rządowego Programu Ak-
tywności Społecznej Osób Starszych. 
Jeśli wnioski zostaną pozytywnie roz-
patrzone będzie można zorganizo-
wać szereg ciekawych przedsięwzięć, 
m.in. warsztaty kulinarne zakończone 
wydaniem książki z przepisami, war-
sztaty artystyczne dla dzieci przed-
szkolnych i ich dziadków, wycieczkę 
do Zakopanego. 

Renata Janiszewska

zorganizowanym w Leźnicy Wielkiej 
z tamtejszą Kobrą i reprezentacjami 
jednostek wojskowych oraz uczestni-
czył w organizowanych przez Gminę 
Wartkowice: lidze halowej – dwukrot-
nie i turniejach na Orliku, wystawiając 
dwie drużyny Grom i KS Powodów. 
W kwietniu 2013 roku po ponad 
półrocznej batalii w starostwie klub 
otrzymał zgodę na funkcjonowanie 
jako stowarzyszenie kultury fizycznej. 
Kolejnym etapem było zgłoszenie do 
rozgrywek w Łódzkim Okręgowym 
Związku Piłki Nożnej i pierwsze zabiegi 
o dotację z Urzędu Gminy Wartkowi-
ce. Przy wsparciu Wójta Gminy Wart-
kowice Piotra Kuropatwy Rada Gmi-
ny Wartkowice przyznała dotację na 
realizację zadania publicznego przez 
KS Grom Powodów. Przekazano także 
do dyspozycji klubu boisko sportowe 
w Wartkowicach przy ulicy Targowej. 
Po rundzie jesiennej Grom Powodów 
zajmuje 9 miejsce z dorobkiem 9 pkt.

Kolejną społeczną inicjatywą był 
pierwszy bal marcinkowy zorganizo-
wany w sali OSP Powodów Trzeci w li-
stopadzie ubiegłego roku przy dużym 
zaangażowaniu pani sołtys – Małgo-
rzaty Kamińskiej i prezesa tamtejszej 
OSP – Marka Bienia. Na balu z DJ-em, 
w rytmach biesiadnych i tylko przy 
polskiej muzyce wyśmienicie bawiło 
się ponad 30 par, którym serwowane 
były pyszne dania kuchni polskiej. Być 
może bal stanie się coroczną tradycją.

Tomasz Kupis
Prezes	KS	Grom	Powodów

Aktywni z Powodowa

Redakcja gazety „Do Rzeczy” 
zaprasza do współpracy wszystkie chętne osoby, 
które chcą pisać o tym, co dzieje się w gminach: 

Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, 
Parzęczew, Wartkowice, Zgierz. 
Wystarczy zapał i lekkie pióro. 

Chętnych do współpracy prosimy o kontakt mailowy: 
dorzeczy@gmail.com.
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Dzień Kobiet ma od lat zarówno zwo-
lenników (tych chyba ciągle więcej) 
jak i przeciwników. Obchodzony jest 
bardzo różnie: od tradycyjnych im-
prez, występów, koncertów „ku czci”, 
poprzez demonstracje z hasłami typu: 
„Równość w szkole – w domu – w pra-
cy”, „Przeciw przemocy władzy” czy 
„Kobiety wszystkich umów łączcie 
się” do odczytów, wykładów i debat, 
jak ta pod tytułem: „Polowanie na 
Gender – skutki braku edukacji rów-
nościowej i seksualnej w Polsce”. I tu 
pojawia się temat, który wprowadza 
jeszcze więcej zamieszania niż samo 
obchodzenie lub nie Dnia kobiet. Co to 
jest gender i co mamy o tym myśleć? 
W Wikipedii przeczytamy, że”jest to 
suma cech osobowości, zachowań, 
stereotypów i ról płciowych przyj-
mowanych przez kobiety i mężczyzn 
w ramach danej kultury w drodze 
socjalizacji, nie wynikających bez-
pośrednio z biologicznych różnic 
w budowie ciała pomiędzy płciami, 
czyli dymorfizmu płciowego”. Ale ta 
definicja także nie jest jednoznacz-
na. A już kompletnie zdezoriento-

wani jesteśmy słuchając debaty na 
ten temat w polskich mediach. Jedni 
twierdzą, że gender sprowadza się do 
równouprawnienia między kobietami 
i mężczyznami, inni że to ideologia 
zagrażająca rodzinie i powszechnie 
uznanym wartościom. Powstał nawet 
parlamentarny zespół Stop ideologii 
gender pod przewodnictwem Beaty 
Kempy która, o zgrozo, kompromi-
tuje nas w oczach świata, wysyłając 
np. list z reprymendą do Meryl Streep 
(po opublikowaniu wywiadu z aktor-
ką w Gazecie Wyborczej). W zdumie-
nie wprawili mnie także ostatnio stu-
denci dziennikarstwa UŁ, którzy na 
zadany przeze mnie temat związany 
z gender pisali bardzo skrajne rzeczy, 
w wielu przypadkach powtarzając ar-
gumenty osób pokroju Beaty Kempy. 
A jak gender postrzegane jest na na-
szym „podwórku”? Obok publikujemy 
sondę, w której moich rozmówców 
zapytałam o to, co dla nich oznacza 
termin „gender” i jaki mają do tego 
zjawiska (ideologii?) stosunek.

Renata Nolbrzak

Gender 
– walka o równość 

czy ideologia?

Poniżej	publikujemy	fragment	scena-
riusza	przedstawienia	na	podstawie	
„Pamiętników	Adama	i	Ewy”	Marka	
Twaina.	Do	obejrzenia	spektaklu	za-
praszamy	14	marca	do	Forum	Inicjatyw	
Twórczych	w	Parzęczewie

ADAM
Poniedziałek

To nowe stworzenie o długich włosach 
ciągle staje mi na drodze. Czatuje wciąż 
w pobliżu i podąża moimi śladami. Nie 
lubię tego, nie przywykłem do towa-
rzystwa. Wolałbym, aby przebywało 
wśród innych zwierząt... Chmurno dzi-
siaj, wiatr wieje ze wschodu, będziemy 
mieli chyba deszcz... My? Skąd wziąłem 
to słowo? Już sobie przypominam. – 
Nowe stworzenie go używa.

EWA
Poniedziałek

Przez cały tydzień chodziłam za nim 
jak cień, próbując zawrzeć znajomość. 
Musiałam więc mówić przez cały czas, 
gdyż on jest nieśmiały, lecz to mi nie 
przeszkadza. Wydawało mi się, że jest 
zadowolony z mej obecności. Często 
więc używałam przyjacielskiego zwro-
tu „my”, ponieważ pochlebia mu, gdy 
jego też uwzględniam.

ADAM
Wtorek

Nowe stworzenie wymyśla nazwy dla 
każdej istoty, która się pojawia, zanim 
zdołam się sprzeciwić. I zawsze używa 
tej samej wymówki: że dana rzecz tak 
właśnie wygląda. Weźmy na przykład 
dodo. Utrzymuje, że skoro ktoś nań 
spojrzy, od razu wie, że „wygląda jak 
dodo”. Bez wątpienia będzie musiało 
być tak nazwane. Nuży mnie zawraca-

nie sobie tym głowy. Dodo! Nie wyglą-
da bardziej na dodo niż ja sam!

EWA
Wczoraj po południu poszłam śladami 
drugiego Eksperymentu, aby przeko-
nać się, jeśli zdołam, czego on szuka. 
Nie udało mi się jednak tego wyśledzić. 
Przypuszczam, że jest mężczyzną. Ni-
gdy dotychczas nie widziałam męż-
czyzny, lecz to stworzenie właśnie tak 
wygląda, i jestem pewna, że nim jest. 
Czuję, że budzi we mnie większe zacie-
kawienie niż inne płazy. Z początku ba-
łam się go i zrywałam do ucieczki, gdy 
tylko oglądał się, myślałam bowiem, 
że będzie mnie ścigać. Z czasem jed-
nak zauważyłam, że to stworzenie tak-
że próbuje uciekać.. Przestałam więc 
odczuwać onieśmielenie i tropiłam 
ten Eksperyment przez wiele godzin 
w odległości dwudziestu jardów, ale 
bardzo go to niepokoiło i unieszczęśli-
wiało. W końcu był już tak udręczony, 
że wszedł na drzewo. Czekałam na nie-
go dość długo, a potem zrezygnowana 
poszłam do domu. Dziś powtórzyło się 
to samo. Znów zmusiłam go do wdra-
pania się na drzewo.

ADAM
Środa

Wybudowałem sobie szałas dla ochro-
ny przed deszczem, lecz nie mogłem 
cieszyć się mim w spokoju. Nowe stwo-
rzenie już tam wtargnęło, a gdy pró-
bowałem je wypchnąć, zaczęło wyle-
wać wodę z otworów, którymi patrzy, 
ocierało je wierzchem łap, wydając 
przy tym takie odgłosy jak niektóre 
zwierzęta, kiedy cierpią. Chciałbym, 
żeby przestało tyle mówić, bo gada 
bez przerwy. 

Adam Świniuch 
– sekretarz Powiatu Zgierskiego

Geneza tego słowa to: gender 
czyli płeć. Nie ma żadnej ideologii 
gender, ktoś kto się posługuje sfor-
mułowaniem „ideologia gender” jest 
w błędzie albo uprawia ideologię...

Elżbieta Gieraga 
– prezes stowarzyszenia 
Wiejski Ośrodek Kultury

 w Śniatowej

Gender to jest pojęcie bardzo sze-
rokie, związane z wychowaniem 
w kulturze, wychowaniem w trady-
cji, z wychowaniem w ogóle. Uważam, 
że debata o gender jest wywołana 
sztucznie, to zwyczajne bicie piany.

Jolanta Pęgowska 
– prezes Fundacji Rozwoju Gmin

 „PRYM”

Mam bardzo otwarty stosunek do 
gender – absolutnie nie zagraża mo-
im dzieciom, a w moim małżeństwie 
dobrze się sprawdza. Nie mam roli 
dominującej, ale staram się żyć po 
partnersku. Nie mam w temacie gen-
der żadnych uprzedzeń, nie uważam, 
żeby było niebezpieczne, nie niesie 
to z sobą ani upokorzeń dla żadnej 
z płci, ani jakichś niebezpieczeństw 
seksualnych. Kobiety powinny mieć 
swoje zdanie, powinny uczestniczyć 
w życiu społecznym, kulturalnym, 
gospodarczym i politycznym. Zresztą 
gender mówi o równości płci w ogó-
le, czyli żadna ze stron nie powinna 
dominować. 

Ilona Rafalska 
– Radna Sejmiku  

Województwa Łódzkiego

Jestem za równouprawnieniem na 
wszystkich płaszczyznach. Jestem 
kobietą, więc dotyczy mnie gender, 
jestem mężczyzną, więc dotyczy mnie 
gender, jestem obywatelem więc do-
tyczy mnie gender – takie jest moje 
podejście do tego tematu.

Sławomir Michalak  
– księgowy  

w Forum Inicjatyw Twórczych 
w Parzęczewie

Społeczeństwo od wielu lat w oparciu 
o własną kulturę i tradycję kształtu-
je swoją tożsamość. Każda kobieta 
i każdy mężczyzna ma w danym spo-
łeczeństwie „do odegrania” określo-
ną rolę. Według mnie gender to za-
miana tych ról, czyli wykonywanie 
pewnych czynności, przypisanych 
w danym społeczeństwie kobiecie 
lub mężczyźnie. 

Słyszałem wiele opinii mówią-
cych, że gender jest złym i niepożą-
danym zjawiskiem, które powoduje 
rozpad rodziny, a społeczne przy-
zwolenie dla odmiennych zachowań 
doprowadza do upadku wartości mo-
ralnych. W moim przekonaniu jest 
to nieporozumienie, ponieważ gen-
der postrzegam jako naukę, która 
zajmuje się badaniem „ról społecz-
nych” i zachodzących zmian w jego 
strukturze. Nie widzę zatem żadnego 
zagrożenia dla naszego społeczeń-
stwa. Zbieranie danych i poszerzanie 
wiedzy na tematy, które od lat nam 
towarzyszą są tylko uzupełnieniem 
wiedzy o nas samych.

Marcin Karpiński 
– Wicestarosta 

Powiatu Zgierskiego

Nie można się podniecać tematem 
gender. Mamy niestety w Polsce 
często tematy zastępcze i osobiście 
uważam, że tak jest i tym razem. Nie-
którzy kontestują jakiekolwiek, że 
tak powiem, zachowania odmienne 
płciowe. Dajmy spokój – są ważniej-
sze tematy niż gender.

Agnieszka Hanajczyk 
– posłanka na Sejm RP

Ja gender rozumiem jako równo-
uprawnienie, które być może kiedyś 
zostało nazwane nieszczęśliwie: gen-
der. Może dlatego, że jest to słowo 
obcojęzyczne urosły całe piramidy 

niedomówień, podejrzeń i czegoś 
bardzo złego. Mnie się wydaje, że to 
jest nic innego jak to, o czym mówi-
my od lat, czyli równouprawnienie – 
sytuacja, gdzie kobiety zajmują takie 
samo miejsce w społeczeństwie, jak 
mężczyźni. Możemy debatować ty-
godniami, jeżeli oczywiście wiemy 
o czym rozmawiamy. Kiedy słyszę 
na przykład argumenty opozycji gen-
der, to ja tego nie rozumiem. Jeżeli 
słyszę, na przykład: „mojego syna 
czy wnuka ubrano do przedstawie-
nia w sukienkę”, to ja od razu sobie 
wyobrażam, że być może się tak wy-
darzyło, że z jakiegoś powodu zabra-
kło artystów ubranych w sukienki. 
Ale gdyby to dziewczynkę ubrano 
w garnitur męski nie byłoby prob-
lemu. Każdy by powiedział, że jest 
tak ubrana na potrzeby występu ar-
tystycznego. Ale chłopiec w sukience, 
to już inna sprawa. To bardzo dobry 
przykład braku równości. Mamy do 
czego dążyć. 

Donata Bugajska 
– prezes stowarzyszenia 

Przyjazne Wsie: 
Chociszew – Mikołajew  

– Pustkowa Góra

Jeśli chodzi o gender, to nikt nie wie 
o co chodzi… Natomiast wszyscy 
mają bardzo dużo do powiedzenia, 
a najwięcej Ci, od których nic nie za-
leży, a chcieliby żeby zależało. Sama 
idea jest dobra, ale nie wolno tego 
spaczyć w żaden sposób, bo wtedy 
zaczynają się schody, wtedy zaczyna 
się ideologia…

Mariusz Ostrowski 
– kierownik referatu rolnictwa

 i gospodarki komunalnej

Nie jestem przeciwnikiem gender, 
ale nie zajmuje mnie ten temat. Ge-
neralnie jestem za tolerancją i rów-
nouprawnieniem. Nie jest dla mnie 
ważne jak się ludzie ubierają, nie 
przeszkadza mi też, kiedy faceci trzy-
mają się za ręce. 

Pamiętniki 
Adama i Ewy



luty 2014 7Łęczyca  •  Parzęczew  •  Wartkowice

Dnia 27.02.2014 r. w Gimnazjum 
w Parzęczewie odbyła się IX edycja 
FORUM – „Szkoła marzeń” poświęco-
nego preorientacji zawodowej. Gości-
liśmy 18 szkół ponadgimnazjalnych 
z województwa łódzkiego, które za-
prezentowały swoją ofertę edukacyj-
ną. Placówki reklamowały się w dzie-
sięciominutowych prezentacjach 
multimedialnych, a ponadto przed-
stawiciele szkół prowadzili rozmowy 
z zainteresowanymi gimnazjalistami 
przy wyznaczonych stanowiskach. Na 
spotkanie zostały zaproszone oko-
liczne gimnazja m.in. z Modlnej, Solcy 
Wielkiej i Domaniewa. Forum popro-
wadziła uczennica klasy II A Natalia 
Nowak, a opieką organizatorską obję-
ła Izabella Kudelska – pedagog szkol-
ny i Andrzej Nawrocki – nauczyciel 
matematyki. Impreza nadal cieszy 
się dużym zainteresowaniem szkół 
oraz samych uczniów, którym pomaga 
w wyborze dalszej drogi edukacyjnej.

Olga Gabryelczyk III	A

Wybór szkoły ściśle wiąże się 
z wyborem przyszłego zawodu.  
Ta niezwykle ważna decyzja może 
rzutować na przyszłość w życiu do-
rosłym. Wybierając szkołę pamię-
tać musimy o swoich predyspozy-
cjach, zainteresowaniach, cechach 
osobistych, a nie o życzeniach ro-
dziców, kolegów bądź koleżanek. 
Uczniowie gimnazjum, którzy mu-
szą podjąć decyzje sięgając daleko 
w przyszłość, szukają porady naj-
częściej u rodziców, a także nauczy-
cieli. Choć wybór zawodu jest jedną 
z najważniejszych decyzji w życiu, 
to dokonywany jest niestety czę-
sto w sposób mało przemyślany 
i przypadkowy. Z rozmów z ucznia-
mi wynika, że udział w takich tar-
gach edukacyjnych zdecydowanie 
pomaga im w podjęciu decyzji co  
do wyboru dalszej ścieżki edu ka-
cyjnej.

Izabella Kudelska 
–	pedagog	szkolny

Harmonogram Konkursu Literackiego  
pt. „Odszukaj siebie w ruchu i tańcu” 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów kl. I-III Gimnazjum  
z terenu Gminy Ozorków oraz Gminy Parzęczew. 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 
Zespół pedagogów i psychologów z terenu Gminy Ozorków oraz Gmi-
ny Parzęczew. 

CELE KONKURSU: 
1.  Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu 
2.  Uświadomienie, jak ważny jest zdrowy tryb życia i dbanie o zdrowie 

zarówno fizyczne, jak i psychiczne 
3.  Rozwijanie umiejętności literackich 
4.  Wdrażanie do samodzielnego działania i myślenia 
5.  Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie 

i zdrowie. 

REGULAMIN KONKURSU: 
1.  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III gimnazjum z te-

renu Gminy Ozorków i Gminy Parzęczew 
2.  Uczestnicy konkursu piszą wiersz, rymowankę dotyczącą zdrowego 

tryby życia, aktywności fizycznej i kreatywnego spędzania wolnego 
czasu 

3.  Konkurs ma charakter indywidualny – jedna praca wykonana przez 
jednego ucznia 

4.  Są dwa etapy konkursu: 
 Etap 1 odbywa się w szkole, spośród zebranych prac wybrana zosta-

nie jedna, która przejdzie do finału 
 Etap II / Finał/ odbędzie się w MOK-u w Ozorkowie, z prac, które 

przeszły Etap 1, wyłoniony zostanie zwycięzca 
5.  Zwycięzca zaprezentuje swoją pracę aktywnie na scenie, techniką 

dowolna, np. rapując, śpiewając, tańcząc itp. 
6.  Prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatorów 
7.  Każda praca powinna zawierać następujące dane: 
 – tytuł pracy 
 – imię i nazwisko 
 – klasa, wiek 
 – nazwa i adres szkoły 
8.  Prace należy dostarczyć organizatorom w terminie do 20.03 2014r. 
9.  Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność 

organizatorów 
10.  Dostarczenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczest-

nik jest jej autorem i akceptuje regulamin. 

KRYTERIA OCENY PRAC LITERACKICH: 
1.  Pomysłowość i zgodność prac z tematem konkursu 
2.  Poprawność wypowiedzi pod względem językowym, ortograficz-

nym i interpunkcyjnym 
3.  Walory estetyczne pracy. 

NAGRODY: 
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród uczniom nastąpi 
28.03.2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie. 

Forum 2014

Dzień Kobiet w szkole
7 marca w szkole podstawowej w Pa-
rzęczewie uroczyście i wesoło świę-
towaliśmy Międzynarodowy Dzień 
Kobiet. Mimo, że wielu osobom ze 
starszych pokoleń święto to koja-
rzy się z Polską Ludową, to prze-
cież ma ono sporo wdzięku i rację 
bytu. Kobieta powinna być trakto-
wana zawsze, niezależnie od epoki, 
po „dżentelmeńsku”. To od sposobu 
jej traktowania przez mężczyzn za-
leży, czy będzie damą, czy „chłopem 
w spódnicy”.

Z takiego przekonania wycho-
dząc, Samorząd Uczniowski naszej 
szkoły postanowił zorganizować kon-
kurs pod hasłem „GDZIE TE CHŁO-

PY?” i wybrać w nim DŻENTELME-
NA ROKU 2013/2014. Został nim 
Grzegorz Maciejewski z klasy VI a. 
Konkurował z pięcioma innymi re-
prezentantami każdej z klas od IV 
do VI. Panowie musieli wykazać się 
wieloma umiejętnościami przydatny-
mi w zdobywaniu serc niewieścich: 
wiązaniem krawata, rozeznaniem 
w świecie kobiet, pomocą w wyko-
naniu makijażu, prowadzeniem auta 
(póki co za pomocą pilota – a obsłu-
ga pilota z pewnością od wczesnego 
dzieciństwa nie jest im obca), kraso-
mówstwem. Doping na sali świadczył 
o tym, że konkurencje miały charak-
ter niemal olimpijski.

Na zakończenie wszystkie panie 
pracujące w szkole otrzymały od Sa-
morządu Uczniowskiego po „słodkiej 
babeczce dla super-babki”, a dziew-
czynki – cukierki. Męska delegacja od-
wiedziła również z życzeniami i sym-
bolicznym tulipanem panie pracujące 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia, Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej, Fo-
rum Inicjatyw Twórczych, Urzędzie 
Gminy i Bibliotece Publicznej. W ten 
sposób samorząd próbuje przywrócić 
dobre tradycje i należne miejsce kobie-
tom – jako płci pięknej, a panom – jako 
dżentelmenom.

Sylwia Gabryelczyk 
–	opiekun	Samorządu	Uczniowskiego

Jak się mają Walentynki do Dnia Babci 
i Dziadka? Ano mają się dobrze, a na-
wet pasują do siebie jak ulał, o czym 
przekonało się 150 babć i dziadków, 
którzy przybyli do naszej szkoły na 
uroczystość w dniu Święta Zakocha-
nych 14 lutego 2014r. Połączenie obu 
tych świąt okazało się bardzo dobrym 
pomysłem.

To, co wnuczęta dostają od dziad-
ków jest bezcenne i nie można za to 
zapłacić kartą. Dziadkowie mają bar-
dzo pojemne serca i kochają swoje 
pociechy miłością szczerą i bezwarun-
kową. Dla nich wnuczek zawsze jest 
najpiękniejszy i najmądrzejszy. Wiele 
potrafią wybaczyć i zawsze trzyma-
ją kciuki, puchną z dumy, gromadzą 
zdjęcia i laurki. Pamiętają czasy, gdy 
oranżada była czerwona albo żółta, 
nie było Internetu, a pozdrowienia 
z wakacji pisano na kartkach, a nie 
SMS-em. Nie są w gorącej wodzie 
kąpani i nie śpieszą się bez powodu. 
Dysponują czasem, którego zwykle 
brak bardzo zapracowanym rodzi-
com. Potrafią słuchać jak nikt inny, 

a powszechnie wiadomo, że słuchanie 
kogoś nie jest proste i dlatego można 
z nimi rozmawiać.

Dziadkowie umieją odpowiedzieć 
na milion pytań, przy których tele-
wizyjne turnieje to igraszka. Mądrze 
doradzą i nie przerywają w połowie 
zdania, kiedy dziecko chce się wyga-
dać. Wiedzą, co jest w życiu ważne, 
a co nie. Ponadto mają nosa do ludzi. 
Uczą dystansu do życia i problemów. 
Zawsze dotrzymują słowa, szanują 
tradycję i doceniają wartość rodziny. 
Nawiasem mówiąc, sporo przeżyli, 
więc byle co nie jest ich w stanie wy-
prowadzić z równowagi. Nie paniku-
ją nawet wtedy, gdy inni tracą głowę. 
Wreszcie dziadkowie mówią do wnu-
ka: kocham cię i szanuję za to, że je-
steś, nawet jeśli (uchowaj Boże) nie je-
steś doskonały i masz rozliczne wady.

Występ przed swoimi dziadka-
mi był dla wielu młodych artystów 
zwieńczeniem długiej pracy, zwłasz-
cza że na scenie wystąpili najmłodsi 
uczniowie klas „O” oraz klas III, przy-
gotowani pod kierunkiem nauczycieli: 

Jolanty Paszkowskiej, Bożeny Kosa-
kowskiej, Marzeny Wasiak-Czapliń-
skiej, Agaty Dudek, Moniki Witczak-
-Baranowskiej, Anny Bojarskiej oraz 
Marcina Kuzaniaka. Podczas uroczy-
stości dziadkowie podziwiali talenty 
recytatorskie, muzyczne i taneczne 
swoich wnuków, a niektórym ze wzru-
szenia zakręciła się łezka w oku.

Na koniec występu, w podzię-
kowaniu za miłość, troskę i wspar-
cie wnuczęta dziarsko zaśpiewały 
dziadkom „Sto lat” oraz ofiarowały 
wcześniej przygotowane upominki. 
Po przedstawieniu goście zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek, przy-
gotowany przez rodziców dzieci, pod-
czas którego nie brakowało okazji do 
rozmów i wspomnień.

Kochanym Babciom i Dziadkom 
wnuki jeszcze raz życzą pięknych 
chwil w życiu oraz tego, aby zawsze 
byli dumni ze swoich wnuków. 

Anna Bojarska

źródło:	www.sp-parzeczew.com

Walentynki  
z Babcią i Dziadkiem
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W dniu 21 lutego 2014 r.  
zostały rozegrane ostatnie  
mecze III Mistrzostw Halowej  
Piłki Nożnej. Do rozgrywek  
przystąpiło 12 drużyn. 

Mecze były grane systemem „każ-
dy z każdym”. Po rozegraniu części  
zasadniczej, do dalszych rozgry-
wek zakwalifikowało się 8 drużyn. 
Z tych zespołów został wyłoniony 
zwycięzca:

Ludzie Kochani
Camel Gostków

KS Kłódno
Czarna Perła Biernacice

FHT Zbyszko
FC Junior Wartkowice

Dziewiąty Legion

W sobotę 1 lutego w hali sporto
wej Gimnazjum w Poddębicach 
już po raz piętnasty odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Poddębi
ckiego w Halowej Piłce Nożnej 
drużyn zrzeszonych w Ludowych  
Zespołach Sportowych o Puchar 
Starosty Poddębickiego. 

W turnieju walczyło 5 drużyn: GLKS 
Sarnów/Dalików, GLKS Pisia Zygry, 
Grom Powodów, Ner Poddębice oraz 

Rok 2013 był pasmem sukcesów 
dla Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Gladiator” działającego przy 
Gimnazjum w Parzęczewie. Szcze-
gólnie ostatni kwartał był owocnym 
okresem zarówno dla chłopców, jak 
i dziewcząt w różnych dyscyplinach, 
i tak np.:
–  w Turnieju Piłki Siatkowej o Pu-

char Burmistrza Aleksandro-
wa Łódzkiego organizowanego 
z okazji Święta Niepodległoś-
ci w dniu 11 listopada 2013 r. 
chłopcy zajęli I miejsce, poko-
nali 8 drużyn z województwa 
łódzkiego; 

–  w turnieju rejonowym w uniho-
keja, który odbył się w Uniejo-
wie 29 listopada 2013 r., chłop-
cy stanęli na podium zajmując II 
miejsce;

–  w Mikołajkowym Turnieju Piłki 
Siatkowej, który odbył się w Bie-
lawach 14 grudnia 2013 r. chłop-
cy zajęli I miejsce;

–  w Turnieju Halowym o Puchar 
Burmistrza Ozorkowa w piłce 
nożnej dziewczęta zajęły I miej-
sce, pokonując 5 drużyn z powia-
tu zgierskiego. Turniej odbył się 
w dniu 17 grudnia 2013 r.;

–  w mistrzostwach powiatu zgier-
skiego GIMNAZJADA o Puchar 
Starosty Zgierskiego w uniho-
keja, który odbył się w Zgierzu 
19 grudnia 2013 r. chłopcy zajęli 
I miejsce, dziewczęta III miejsce. 

Sukcesy Gladiatora 
Nasi „Gladiatorzy” biorą również 

udział w Kutnowskiej Amatorskiej Li-
dze Siatkówki. Po roku uczestnictwa 
w KALSliga awansowali do drugiej 
ligi. Utrzymują się obecnie na pierw-
szym miejscu z wynikiem 8 wygra-
nych na 9 rozgrywek, co pozwala im 
awansować do pierwszej ligi.

Zawodnicy UKS „Gladiator” 
uczestniczyli również w Zawodach 
Pływackich FamilyCup w Zgierzu  
oraz otwartych mistrzostwach w pły-
waniu amatorów w Ozorkowie.

Bez wątpienia te wspaniałe wy-
niki są efektem systematycznej pra-
cy trenerów z młodzieżą, a także 
inwestowania samorządu Gminy 
Parzęczew w naszych najmłodszych 
sportowców. W roku 2013 gmina 
przeznaczyła na UKS „Gladiator” 24 
tys. zł i jak widać są to bardzo dobrze 
wydane pieniądze. W związku z ty-
mi osiągnięciami gmina zwiększyła 
dotację dla klubu w 2014 r. do kwo-
ty 26 tys. zł.

Jednak największe zasługi należy 
przypisać Prezesowi Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Gladiator” – Paw-
łowi Kurowskiemu. To jego zaanga-
żowanie i poświęcony czas dopinguje 
uczniów do uprawiania sportu i zdo-
bywania najwyższych miejsc w po-
szczególnych dyscyplinach. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki za kolejne 
osiągnięcia.

Magdalena Borowska

GLKS Sarnów/Dalików 
mistrzem powiatu poddębickiego!

Sazan Pęczniew. Ostatecznie zwycię-
stwo przypadło klubowi GLKS Sar-
nów/Dalików. Budzący największe 
emocje był oczywiście mecz finało-
wy, w którym drużyna ta pokona-
ła Ner Poddębice 5:3. Najlepszym 
bramkarzem rozgrywek okazał się 
Maciej Marciniak (Ner Poddębice), 
natomiast najlepszym zawodnikiem 
– Paweł Stachlewski (GLKS Sarnów/
Dalików). Oprócz pucharu wręczo-
nego osobiście przez Starostę Poddę-

bickiego Ryszarda Ryttera zwycięski 
klub otrzymał również piłkę i gratula-
cje z rąk Wójta Gminy Dalików Pawła 
Szymczaka. Piłkami nożnymi ufundo-
wanymi przez poszczególne gminy zo-
stały również obdarowane pozostałe 
drużyny. GLKS Sarnów/Dalików bę-
dzie reprezentował powiat poddębi-
cki na mistrzostwach województwa 
łódzkiego, które odbyły się 16 lutego 
w Moszczenicy.

Justyna Ługowska

Finał 
III Mistrzostw  

Halowej Piłki Nożnej

Pełczyska
Oldboys

Grom Powodów
WKS Jarzębina
KS Powodów

Najlepszym strzelcem został Prze-
mysław Marciniak (Ludzie Kochani) 
– 29 bramek, a najlepszym bramka-
rzem – Maciej Marciniak z drużyny 
Ludzie Kochani. Za pierwsze 3 miej-
sca drużyny otrzymały pamiątko-
we puchary oraz nagrody rzeczowe, 
a najlepsi zawodnicy statuetki. Po-
zostałe drużyny dostały pamiątko-
we dyplomy.  Organizatorem turnieju 
była Gmina Wartkowice oraz Zespół 
Szkół w Wartkowicach.

Karolina Banaszkiewicz


