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Rozmowa z druhem Tadeuszem 
Adamskim, Prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej  w Dalikowie, któ-
ry pełni tę funkcję nieprzerwanie od 
roku 1963.
Agnieszka Goszcz – Panie prezesie, 
zbliża się 50-ta rocznica objęcia funk-
cji prezesa OSP Dalików. Rozumiem, że 
w ciągu półwiecza wiele się wydarzy-
ło w historii Waszej jednostki. Jak wspo-
mina Pan swoje początki w dalikowskiej 
strażnicy?

Tadeusz Adamski – Z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Dalikowie związany 
jestem już od roku 1952, kiedy to wy-
brano mnie sekretarzem. Jednostka na-
sza powstała jednak tuż po zakończe-
niu I wojny światowej w roku 1918, a 
pierwszymi inicjatorami i założyciela-
mi byli m. in. Antoni Wardęski (pierw-
szy Prezes w historii naszej OSP) i Fran-
ciszek Kamiński – ówczesny kierownik 
szkoły w Dalikowie (w OSP pełnił wte-
dy rolę Naczelnika).  
W dokumentach z tamtych czasów 
czytamy, że w roku 1924 wybudowano 
drewnianą strażnicę, która mogła po-
wstać dzięki ofiarności mieszkańców 
Dalikowa.

To prawda. W tej drewnianej straż-
nicy zgromadzono zakupiony wówczas 
sprzęt, czyli wóz strażacki na żelaznych 
obręczach, którym przewożono sprzęt; 
beczkę na wodę oraz sikawkę ręczną i 
dziesięć mundurów wyposażonych w 
pasy z toporkami. Gdyby nie zbiórka 
pieniędzy i ogromne zaangażowanie 
mieszkańców, nie byłoby to możliwe. 
Jakże skromnie wygląda to wyposaże-
nie przy dzisiejszym stanie oprzyrządo-
wania jednostki…

Oczywiście nie można porównywać 
straży z początków XX wieku z tą dzi-
siejszą. Teraz dysponujemy dwoma sa-
mochodami pożarniczymi: GBM mar-
ki Star oraz Fordem Transitem-350, któ-
ry zastąpił wysłużone auto marki Żuk. 
Współczesnym jednostkom stawia się 
też nieco inne zadania niż jeszcze 100 lat 
temu, kiedy to strażacy przede wszystkim 
gasili pożary. Dziś do tego podstawowe-
go obowiązku druhów dołączyć należy, 
tak jak w naszym przypadku, ratownic-
two drogowe. Od roku 1997 nasza jed-
nostka należy bowiem do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dla-
tego jesteśmy wyposażeni w odpowied-
ni sprzęt do ratowania rannych. W 2005 
roku zakupiono m. in. jednofazowy agre-
gat prądotwórczy, zestaw medyczny PSP 
R1, piłę spalinową, sprzęt oświetlenio-
wy. W ostatnim czasie dzięki sponsorom 
nasza jednostka wzbogaciła się jeszcze o 
sprzęt tnąco-rozpierający. 
Z Pana wypowiedzi wynika, że współ-
czesny strażak musi umieć znacznie 
więcej niż jego pradziad-strażak.

Tak i dlatego druhowie szkolą się 
w zakresie ratownictwa medyczne-
go, uczestniczą w kursach w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej i wyko-
rzystania sprzętu przeciwpożarowego. 
Wszystko po to, by w nagłych sytu-
acjach jeszcze skuteczniej nieść pomoc. 
Wróćmy jeszcze na chwilę do histo-
rii dalikowskiej jednostki. Czy jest ja-
kieś wydarzenie, które szczególnie 

utkwiło Druhowi w pamięci? 
Bardzo miło wspominam rok 1975, w 

którym to wybrano mnie delegatem na V 
Krajowy Walny Zjazd Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych, który odby-
wał się w Warszawie.  Było to dla mnie 
ogromne wyróżnienie. W przeddzień 
tego Zjazdu miało miejsce spotkanie de-
legacji polskiego pożarnictwa z preze-

sem Rady Ministrów, którym był wów-
czas Piotr Jaroszewicz. Natomiast z wy-
darzeń już zupełnie współczesnych sen-
tymentem darzę dzień, w którym otrzy-
małem medal honorowy im. Bolesława 
Chomicza w uznaniu szczególnych za-
sług dla rozwoju i umacniania Związ-
ku. Wyróżnieniem było także dwukrot-
ne udekorowanie sztandaru dalikow-
skiej OSP Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa (rok 1998 i 2008). Jeśli 
ktoś chce dokładniej zapoznać się z histo-
rią naszej jednostki, to odsyłam do publi-
kacji pt. „Ocalić od zapomnienia”, która 
została wydana w ubiegłym roku z racji 
obchodów 90-lecia powstania Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dalikowie. 
Wiem, że w ostatnich miesiącach speł-
niło się marzenie Druha, dotyczące 
oczywiście dalikowskiej jednostki. Czy 
może Druh zdradzić czytelnikom więcej 
szczegółów?

Z przyjemnością. Faktycznie od 
września ubiegłego roku przy OSP w 
Dalikowie znów działa orkiestra dęta. 
Poprzednia orkiestra po kilku latach 
wspólnego muzykowania zaprzestała 
swej działalności w 1983 roku. Przez 
ostatnie dwadzieścia kilka lat nosiłem 
się z zamiarem, by reaktywować or-
kiestrę. Tym razem chciałem dać szan-
sę młodzieży. Razem z kapelmistrzem, 
panem Dariuszem Kossakowskim, 
zorganizowaliśmy orkiestrę dętą, któ-
rej członkami są w większości ucznio-
wie Zespołu Szkół w Dalikowie. Nie-
rzadko są to członkowie rodzin da-
likowskich druhów. W tym miejscu 
pragnę podziękować tym młodym lu-
dziom za ich ogromne zaangażowanie 
i trud włożony w doskonalenie swych 
umiejętności. Nasza orkiestra miała już 
możliwość zaprezentowania się m. in. 
w kościele parafialnym w Dalikowie, 
w Zespole Szkół w Dalikowie, w Ze-
spole Szkół w Domaniewie czy Urzę-
dzie Gminy w Dalikowie. We wszyst-

kich tych miejscach spotkaliśmy się z 
bardzo miłym przyjęciem i zaintereso-
waniem naszymi poczynaniami. 
Co trzeba zrobić, żeby spróbować 
swych sił i być może zostać członkiem 
dalikowskiej orkiestry?

W chwili obecnej orkiestrę two-
rzy 16 osób, ale oczywiście zapraszamy 
wszystkich chętnych na próby, które 
odbywają się we wtorki i czwartki (po-
czątek o godz. 18.00)  w Zespole Szkół 
w Dalikowie. Nie ma ograniczeń wie-
kowych, nauka jest bezpłatna, istnieje 
też możliwość korzystania z instrumen-
tów należących do OSP w Dalikowie. 
Rozmawialiśmy już o przeszłości jed-
nostki, jej obecnych zadaniach, te-
raz chcę zapytać o plany na najbliższą 
przyszłość. 

W najbliższym czasie planujemy 
modernizację dachu nad garażami i 
nad salą widowiskową oraz wymianę 
podłóg. Na bieżąco troszczyć się bę-
dziemy o systematyczne podnoszenie 
sprawności w obsłudze licznego sprzę-
tu mechanicznego, będącego na wypo-
sażeniu jednostki.  
4 maja obchodziliśmy dzień patrona stra-
żaków – świętego Floriana. Czego więc 
życzy się strażakom z okazji ich święta?

Przede wszystkim dużo satysfakcji 
ze społecznie pełnionego obowiązku, 
zdrowia zarówno dla druhów jak i ich 
rodzin, jak najmniej wyjazdów do akcji 
i szczęśliwych powrotów do macierzy-
stej jednostki. 
Życzę więc braci strażackiej wszystkie-
go najlepszego, a Druhowi dziękuję za 
rozmowę. Agnieszka Goszcz

nauczycielka języka polskiego 
w Zespole Szkół w Dalikowie

Zaczynaliśmy
od ręcznej sikawki

Prezes OSP Dalików 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bi-
bianowie w gminie Parzęczew po-
wstało w 1979 r. Pierwszą przewod-
niczącą została Jolanta Filipiak. W 

1980 roku przewodnictwo przejęła 
Elżbieta Turek i funkcję tę pełni do 
dnia dzisiejszego. W latach 80. dzia-
łalność koła polegała na rozprowa-
dzaniu piskląt. W okresie braku ar-
tykułów spożywczych i przemysło-
wych otrzymaliśmy do podziału na 
członkinie koła bele tkaniny zasłono-
wej i firan. Organizowane były rów-
nież przez p. Anię Janicką w naszym 
kole pokazy gotowania i pieczenia. 
Do podstawowych tradycji naszego 
koła należy wyplatanie wieńców do-
żynkowych. Pleciemy je od początku 
istnienia koła. Zapraszani jesteśmy 
również na dożynki powiatowe i wo-
jewódzkie. W nagrodę mamy organi-
zowane wycieczki, bale karnawałowe. 

Przez ostatnie dwa lata uczestni-
czymy w Powiatowej Biesiadzie Kar-
nawałowej. W tym roku odbyła się 
ona w Leśmierzu. Na naszym stole 
prezentowaliśmy następujące potra-
wy: frykadelki w sosie grzybowym, 
schab pieczony z morelą, udka dro-
biowe faszerowane, sery twarde i ple-
śniowe, pstrąg w galarecie, jajka – fa-
szerowane tuńczykiem, sałatka gros, 
tort w kształcie motyla, róże karna-
wałowe, półmisek wędlin. I żeby żo-
łądek dobrze trawił nalewka wiśnio-
wa. Koło repzentowały Elżbieta Tu-
rek, Janina Barańska, Regina Bedna-
rek, Zdzisława Tarnacka, Stanisława 
Gieraga. 

W tym roku Forum Inicjatyw 
Twórczych z Parzęczewa z okazji 
Dnia Kobiet zorganizowało nam wy-
jazd do Łodzi na Kabareton Świat się 
śmieje.  Elżbieta Turek

KGW Bibianów

Na pokazie w Leśmierzu
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Lp Wyszczególnienie Dalików Łęczyca Parzęczew Wartkowice Zgierz
1 liczba mieszkańców 3686 (stan 1.01.08) 8509 (stan 1.01.08) 5025

(4873 - stan 31.03.09)
6293

(6539 - stan 20.04.09)
11766

(11447 - stan 4.03.09)

2 powierzchnia w km2 115 151 104 140 199

3 gęstość zaludnienia  
na 1 km2

32 57 48 45 59

3 - małżeństwa
- urodzenia

- przyrost naturalny
na 1000 mieszkańców

6
9,2
-2,4

6,3
9,4
-3,3

9,3
10,7
0,2

7,8
8,4
-7

3
7,9
-4,5

4 liczba miejscowości 62 42 45 60 69

5 największe miejscowości Dalików 405 
Złotniki 173 

Krzemieniew 149

b.d. Parzęczew 904
Leźnica Wielka 695

Orla 276

Wartkowice 700
Pełczyska 285

Stary Gostków 272

Rosanów 762
Nowe Łagiewniki 711
Dąbrówka Wielka 588

6 liczba sołectw 19 36 23 (oraz 1 osiedle) 42 40

7 ilość zarejestrowanych  
podmiotów gospodarczych

175 (stan 23.04.09)
230 (stan 1.01.08)

297
353 (stan 1.01.08)

246 ( stan 31.03.09)
331 (stan 1.01.08)

268 (stan 31.12.08)
 402 (stan 1.01.08)

1493 (31.03.09)
 1078 (stan 1.01.08)

8 długość dróg gminne 50 km  
(utwardzone 3 km) 
dojazdowe 162 km

gminne 130 km  
(w tym utwardzone 70 km) 

gminne 104 km 
(w tym utwardzonych 16 km) 

dojazdowe 73 km

b.d. gminne 105 km  
(36 km utwardzone)

9 długość wodociągów  
i kanalizacji w km

130 km wodociągi 
1 km kanalizacji

185 km wodociągi
0 km kanalizacja

157 km wodociągi
9 km kanalizacji

187,29 km wodociągów b.d.

10 dochody budżetów gmin  
2009 r. (2007 r.)

9.016.018 (7.912.100) 18.478.753 (14.758.200) 11.547.854 (10.463.400) 15.666.883 (13.871.400) 23.905.000 (25.271.600)

11 wydatki budżetów gmin 
2009 r. (2007 r.)

14.229.265 (7.308.300) 19.361.390 (16.685.800) 12.749.410 (11.404.000) 20.368.791 (16.067.800) 30.617.129 (24.268.300)

12 dochody ogółem (własne)
wydatki ogółem

na 1 mieszkańca w 2007 r.

2.158 (524)
1.994

1.739 (605)
1966

2.069 (1075)
2255

2.437 (558)
2.387

2.148 (1175)
2.063

13 wydatki na ochronę zdrowia 
2007 r.

35.600 50.500 74.100 62.000 150.400

14 wydatki na oświatę 2007 r. 2.894.00 6.495.400 3.661.900 4.653.600 7.593.800

15 wydatki na sport 2007 r. 15.900 6.500 161.200 13.900 142.800

16 wydatki kulturę 2007 r. 178.000 91,900 528.800 267.900 572.000

17 - domy kultury
- dotacja 2009 r.

0 0
5.000 (dotacja na organizo-
wanie wspólnych imprez kul-

turalnych wraz Domem  
Kultury w Łęczycy)

2
270.000 - FIT w Parzęczewie

Klub Garnizonowy  
w Leźnicy - b.d.

0 1
465.700 GOK w Dzierżąznej

18 biblioteki
liczba/dotacja 2009 r.

1
245.170

1
b.d.

2
170.000

2
121.800

3
225.000

19 wydatki na ochronę  
środowiska 2007 r.

35.600 171.600 1.059.000 205.000 b.d.

20 liczba szkół 2 zespoły szkół 1 gimnazjum  
5 podstawowych

2 szkoły podstawowe
1 gimnazjum

2 zespoły szkół
3 podstawowe

4 zespoły szkół  
3 podstawowe

21 liczba uczniów 505 1048 473 416 b.d. (1198  stan 31.12.2007)

22 liczba przedszkoli 3 0 2 1 1

23 koszty opieki i wyłapywania 
bezdomnych zwierząt

4.300 zł 17.000 zł 50.000 zł 7.000 zł b.d

24 procent gminy pokryty lasami 12% 6,2% 16% 10% 30%

25 liczba chronionych zabytków 9 b.d. 116 5 b.d.

26 pomniki i rezerwaty przyrody 28 pomników 8 pomników
2 rezerwaty

13 10 b.d

27 miejsce w rankingu gmin wiejskich 
Związku Powiatów Polskich  

167 (30 pkt.)
22 w woj. łódzkim

111 (550 pkt)
9 w woj. łódzkim

109 (560 pkt.)
8 w woj. łódzkim

161 (60 pkt.)
19 w woj. łódzkim

166 (40 pkt)
21 w woj. łódzkim

28 liczba przyznanych punktów 
za pozyskane fundusze unijne 
w rankingu Gazety Prawnej 

217,31 192,85 608,29 209,87 257,99

Informacje uzyskane z urzędów gmin, Urzędu Statystycznego w Łodzi stan na 1.01.2008, Związku Powiatów Polskich, b.d. - brak danych
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 � 17 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół w 
Domaniewie (gm. Dalików) zajęli  druży-
nowo III miejsce w „Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym” organizowa-
nym przez Komendę Powiatową w Pod-
dębicach. W kwietniu zostały przeprowa-
dzone eliminacje do Powiatowego Festi-
walu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Solla”. W szkolnym etapie przesłucha-
no ok.50 uczniów, do etapu powiatowe-
go przeszło 15 uczestników. Zeszłoroczna 
laureatka III miejsca  Natalia Taraszew-
ska została zakwalifikowana bez przesłu-
chania.

 � 16 kwietnia w Zespole Szkół w Pęcz-
niewie odbyły się Powiatowe Potyczki 
Ortograficzne. Zespół Szkół w Doma-
niewie reprezentowały dwie uczennice 
VI klasy.

 �Dwie uczennice Gimnazjum z Doma-
niewa były na „ Festiwalu Piosenki Anny 
Jantar” w Głownie: Monika Kaczmarek i 
Izabela  Aleksandrzak.

 �Od lutego w Zespole Szkół w Do-
maniewie (gm. Dalików) działa KÓŁ-
KO TEATRALNO- WOKALNO-TA-
NECZNE, mające na celu twórcze roz-
wijanie umiejętności i zainteresowań 
kulturalnych. W zajęciach bierze udział 
50 osobowa grupa. Uczestnicy uczą się 
dykcji, poruszania się na scenie,  po-
konują  tremę, kształtują  osobowość. 
Dzieci stają się bardziej otwarte. W 
planie pierwszy występ dla szerszej pu-
bliczności jest przewidziany na pikni-
ku rodzinnym – musical do którego 
scenariusz napisała  uczennica II kla-
sy Gimnazjum Zespołu Szkół w Do-
maniewie. Kto wie może rozwinie się 
ukryty talent aktorski i wokalny.

 �Młodzież z gminy Zgierz, która ak-
tywnie bierze udział w zajęciach orga-
nizowanych w bibliotekach wybrała się 
na wycieczkę w dniu 14 kwietnia 2009r. 
do Muzeum Papieru i drukarni w Ło-
dzi. Uzyskaną wiedzą chcą podzielić 
się z innymi. Oto ciekawostki, których 
nie dowiecie się w szkole: papier otrzy-
mujemy z roślin które zawierają celulo-
zę; ma ona szczególne właściwości; nie-
zależnie od temperatury, czasu i miejsca 
jej włókna okładają się w strukturę po-

dobną do materiału; współcześnie papier 
zawiera około 3% celulozy, reszta to kre-
da, kleje i inne wypełniacze. W przeszło-
ści papier był robiony z papirusu, póź-
niej z gnijących szmat lnianych i baweł-
nianych. Obecnie w Europie produkuje 
się go z drewna, a w innych krajach tak-
że z odchodów zwierzęcych. Z papieru 
można wykonywać lalki różnego rodza-
ju, suknie balowe a także ubrania robo-
cze na jeden sezon. W XIX wieku nasą-
czone pachnącymi olejkami kawałki pa-
pieru władano do specjalnych kieszonek 
w bieliźnie i pełniły one role ówczesnych 
dezodorantów.  Paulina Modrak

 �Mija już czwarty miesiąc trwania pro-
jektu „Cudze chwalimy, ale i swoje zna-
my!” realizowanego przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Dzierżąznej, gmina 
Zgierz. 28 marca, już po raz drugi uczest-
nicy projektu „Cudze chwalimy, ale i 
swoje znamy” wyruszyli w piękny sobot-
ni poranek na wycieczkę „Szlakiem Zam-
ków” w województwie łódzkim. Tym ra-
zem organizatorem eskapady byli młodzi 
uczestnicy projektu ze Szczawina.Pierw-

szym punktem programu była wizyta w 
nieczynnym już zakładzie karnym w Łę-
czycy. Młodzież mogła zobaczyć jak wię-
zienie wygląda „od kuchni”. Po otwo-
rzeniu drzwi do budynku powiał zimny 
wiatr grozy. Jednak wszyscy z zaciekawie-
niem podążali za przewodnikiem, któ-
ry niegdyś był tutaj strażnikiem. Następ-
nym etapem wycieczki był zamek i mu-
zeum w Oporowie.  Surowy charakter 
budowli podkreślały zewsząd dobiegają-
ce odgłosy kruków i wron. Wokół zam-
ku rozpościerał się park, po którym mło-
dzież spacerowała i fotografowała. Czas 
wolny, tak upragniony przez uczestni-
ków wycieczki spędziliśmy w Żychlinie, 
kosztując miejscowej pizzy i lodów. Stru-
dzeni i pełni wrażeń wieczorem powró-
ciliśmy do domu.Więcej o tym, co dzie-
je się w bibliotekach można dowiedzieć 
się odwiedzając nasze blogi: Biała: www.
bialoos.bloog.pl, Ustronie: www.tu-czas-
plynie-inaczej.blog.onet.pl, Szczawin: bi-
bliotekaszczawin.blog.onet.pl

Edyta Dżugaj  
Wioletta Olczak-Hut

bibliotekarki z gminy Zgierz
 �W dniu 30 marca 2009 roku w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej 

odbyło się rozstrzygniecie konkursu pla-
stycznego: „Na Najwyższą i Na Najład-
niejszą  Palmę Wielkanocną”. Na kon-
kurs wpłynęło 57 prac autorstwa 71 dzie-
ci I młodzieży ze szkół podstawowych i 
gimnazjów z terenu gminy Zgierz. Ko-
misja konkursowa w składzie: Ks. Stani-
sław Ochotnicki- proboszcz  parafii pw. 
Św. Piotra i Pawła w Białej, Barbara Chle-
bowska- adiunkt w zespole działów etno-
graficznych Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi, Elżbieta Łu-
niewska- artysta plastyk, oceniała prace w 
dwóch kategoriach: Na Najwyższą Palmę 
Wielkanocną: I nagroda – Marcin Kacela 
( wysokość palmy 397 cm) ze SP w Bia-
łej, wyróżnienie – Daria Sobczak (wyso-
kość palmy 326 cm) z ZSG w Giecznie. 
Na Najładniejszą Palmę Wielkanocną: 1. 
Paweł Czajkowski ze SP w Besiekierzu 
Rudnym, 2. Zuzanna Komorowska i Ad-
rianna Zawisza  ze SP w Białej, 3. Malwi-
na Cieniak i Aleksandra Kominiak ze SP 
w Białej. Palmy przez dwa tygodnie moż-
na było podziwiać na wystawie zorgani-
zowanej w siedzibie organizatora. 

Katarzyna Leszczak 
Gminny Ośrodek Kultury  

w Dzierżąznej 
 �Wojewódzki Konkurs Języka Niemiec-

kiego został  ogłoszony we wrześniu bie-
żącego  roku szkolnego i przeprowadzo-
ny pod patronatem Kuratorium Oświa-
ty w Łodzi.   Po eliminacjach szkolnych 
uczniowie zakwalifikowali się do etapu 
rejonowego. Przez trudy wszystkich eta-
pów przeszli uczniowie Gimnazjum im. 
Henryka Sienkiewicza w Słowiku: Inga 
Karolak I Bartłomiej Urbaniak  i zosta-
li finalistami tego konkursu. Zmagania  
w kolejnych etapach nie należały do za-
dań łatwych, tym bardziej cieszy  suk-
ces naszych gimnazjalistów. Nagrodą 
dla uczniów będą też dodatkowe punk-
ty na świadectwie, co jest niezwykle waż-
ne przy rekrutacji do szkół ponadgimna-
zjalnych. Dn. 21.04.2009r. odbyła się  w 
XXVI LO w Łodzi uroczystość finalizu-
jąca konkurs. Zaświadczenia uczniom i 

listy gratulacyjne opiekunom wręczyły 
Łódzki Kurator Oświaty p. Wiesława Ze-
wald i Przewodnicząca Komisji Konkur-
su Przedmiotowego z Języka Niemieckie-
go p. Ewa Ciemnicka.

nauczyciel języka niemieckiego
w ZSG w Słowiku

mgr Marietta Maciak
 � Święta Wielkanocne jak co roku były 

motywacją do zorganizowania różnych 
spotkań, przedstawień i akademii. Takie 
właśnie wyzwanie podjęła klasa „0” z Ze-
społu Szkolno – Gimnazjalnego w Sło-
wiku (gm. Zgierz). Wspólnie z rodzicami 
zorganizowane zostało przedstawienie, któ-
rego tematem były tradycje wielkanocne 
w naszym regionie. Dzieci, czując wspar-
cie rodziców ochoczo podeszły do realizacji 
przedsięwzięcia. Skrupulatnie przygotowa-
no dekorację i stroje symbolizujące Wielka-
noc. Mali artyści z zerówki już po raz ko-
lejny ujawniali swoje zdolności aktorskie 
przed rodzinami, ale czując powagę świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego mieli lek-
ką tremę. Po części artystycznej przy udzia-
le dzieci i rodziców przeprowadzone zostały 
konkursy plastyczne i quizy. Największą ra-
dość sprawiło wspólne malowanie pisanki. 
Na wysokości zadania stanęli również ro-
dzice, którzy przygotowali słodki poczęstu-
nek dla swoich pociech i zaproszonych go-
ści.   mgr Alicja Nyczaj

 � Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej 
(gm. Parzęczew) jest niewielką, wiejską pla-
cówką liczącą blisko stu uczniów.  Miejsco-
wość położona jest w gminie Łęczyca sie-
dem kilometrów na zachód od miasta. W 
szkole pracuje 14 wykwalifikowanych na-
uczycieli, którzy dbają o edukację i wy-
chowanie dzieci z pobliskich wsi. Wszyscy 
uczą się i pracują w nowoczesnym, prze-
stronnym budynku wyposażonym w salę 
gimnastyczną.  Dyrektorem szkoły jest 
mgr Dorota Góralskiej. Ostatni i bieżący 
rok szkolny jest dla szkoły rokiem przeło-
mowym, pełnym zmian na lepsze. Szkoła 
nawiązała współpracę z fundacją „Prym” i 
przyłączyła się do realizacji Programu Edu-
kacji Ekologicznej „Między Bzurą a Ne-
rem”. Uczniowie  szkoły przygotowywa-
ni przez  panią mgr inż. Magdalenę Galant 
uczestniczyli w licznych konkursach o te-
matyce ekologicznej. Wszystkim dzieciom 
przysporzyło to wielu pozytywnych wra-
żeń i rozwinęło wiedzę o regionie, który za-
mieszkują. Uczniowie otrzymali  ciekawe 
upominki i wzięli udział w dwóch wyciecz-
kach: do „Dinoparku” w Kołacinku i go-
spodarstwa ekologicznego w Dzierżąznej. 
Pracownicy fundacji zorganizowali dla na-
szych uczniów ciekawe spotkanie z mło-
dym ekologiem z Kostaryki, który opowia-
dał o ochronie środowiska na świecie oraz 
warsztaty poświęcone segregacji odpadów, 
gdzie wykonywano ekologiczne pojemni-
ki na śmieci. Szkolne Koło Przyrodnicze 
„Ekoklub” wzbogacił się o cenne książki, al-
bumy i encyklopedię multimedialną, które 
otrzymaliśmy od fundacji „Prym”. Ucznio-

wie naszej szkoły aktywnie uczestniczą rów-
nież w imprezach środowiskowych organi-
zowanych na terenie gminy i powiatu. W 
październiku 2008 r. wzięli udział w I Po-
wiatowych Manewrach Sprawnościowych 
„I Ty możesz zostać bohaterem” w Łęczy-
cy, zajmując pierwsze miejsce w sprawno-
ściowym konkursie pożarniczym. Na tere-
nie szkoły realizowany jest w partnerstwie z 

Fundacją „Inkubator” projekt współfinan-
sowany przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego pt. „Rozwijamy skrzydła - edukacja 
bez barier”. W ramach projektu działa-
ją liczne koła zainteresowań dla uczniów 
(min. fotograficzne, teatralne, przyrodni-
cze) a także zajęcia wspierające dla dzieci 
mających trudności w nauce. Uczniowie 
uczestniczą  w ciekawych wycieczkach i 
warsztatach terenowych.  W ramach pro-
jektu szkoła wzbogaciła się o sprzęt fo-
tograficzny i komputerowy, liczne po-
moce dydaktyczne. Projekt daje szansę 
rozwoju uczniom z naszej okolicy, którzy 
często z racji miejsca swojego zamieszka-
nia i sytuacji finansowej mają utrudnio-
ny dostęp do poznawania wiedzy. Nasza 
szkoła, mimo swojego położenia, daleko 
od dużych miast, jest placówką nowocze-
sną, otwartą na nowe wyzwania, w której 
pracuje  energiczna kadra a uczniowie są 
bezpieczni, zadowoleni i chętni do dzia-
łania.

 �Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pn. 
„Cztery pory roku  w poezji” Leźnicy Wiel-
kiej (g. Parzęczew). Przyroda od zawsze inspi-
rowała poetów swoim pięknem. Próbowali 
utrwalić w słowach barwy natury, błękit nie-
ba, światło słońca, mnogość kwiatów, różno-
rodność drzew. Człowiek jest nierozerwalnie 
związany ze światem przyrody. Żyje w przyro-
dzie i próbuje ją ujarzmić i podporządkować, 
a mimo to wobec natury pozostaje mały i 
musi uznać jej wielkość i nieprzewidywalność. 
Naturę  jako temat konkursu recytatorskiego 
zaproponowała Biblioteka Klubu Garnizono-
wego w Leźnicy Wielkiej uczniom szkół pod-
stawowych i gimnazjum, którzy  23. marca o 
godzinie 900 w sali kinowej prezentowali dwa 
wiersze. Jury, spośród 23 uczestników nagro-
dziło Ewę Igłę ze Szkoły Podstawowej w Pa-
rzęczewie i Natalię Kuzan z Zespołu Szkół w 
Parądzicach, przyznając ex aequo I miejsce,  
Joannę Janecką ze Szkoły Podstawowej w Pa-
rzęczewie – przyznając miejsce II oraz Klau-

dię Matusiak z Zespołu Szkół w Parądzicach 
– miejsce III. Wśród gimnazjalistów – I miej-
sce zdobyła Martyna Kowalewska, II miejsce 
Karolina Walczak i III miejsce Agata Lisiń-
ska. Nagrodzone gimnazjalistki są uczennica-
mi Gimnazjum w Parzęczewie. Zwyciężczy-
nie otrzymały nagrody książkowe i dyplomy. 

Agnieszka Kozik
Biblioteka w Leźnicy Wielkie

 �Nasze sukcesy w Chociszewie (gm. Pa-
rzęczew). Rok szkolny 2008/2009 powoli 
dobiega końca. Pora zatem na krótkie pod-
sumowanie tego, co udało się nam osią-
gnąć. Mamy się czym pochwalić. Od kilku 
lat, także u nas, panuje moda na uprawianie 
unihokeja. Lubią go i chłopcy, i dziewczy-
ny, ale to te ostatnie sprawiły naszej szkolnej 
społeczności dużą niespodziankę, zajmując 
I miejsce w regionie łódzkim  w Turnieju 
Dziewcząt w Unihokeju. Kolejny więc pu-
char (mamy nadzieję, ze nie ostatni) znalazł 
swe miejsce w szkolnej „kolekcji”, a sukces 
naszych uczennic z klas IV – VI jeszcze dłu-
go był na ustach nas wszystkich... Wkrótce 
reprezentacja szkolna dziewcząt i chłopców 
wybiera się na kolejne zawody sportowe, 
tym razem w piłce nożnej. Liczymy skrycie 
na jakieś zaszczytne miejsce, ale nie ubie-
gajmy faktów. O tym, czy nam się powio-
dło, opowiemy w kolejnym numerze ni-
niejszego periodyku... Pragniemy również 
nadmienić, iż uczennica klasy VI – Joan-
na Kacperek – godnie reprezentowała na-
szą szkołę, i oczywiście samą siebie, w kon-
kursie wiedzowym z zakresu wiedzy pożar-
niczej, ktry odbywał się najpierw w Ozor-
kowie (etap gminny), a następnie w Zgie-
rzu (szczebel powiatowy).  Nasza wycho-
wanka zdobyła w nim kolejno I i II miej-
sce. Wspomniana uczennica zajęła ponadto 
III miejsce w konkursie plastycznym, który 
odbył się w Zgierzu pod patronatem KRU-
S-u, a zatytułowany był „Mieszkam w bez-
piecznym gospodarstwie”. Zdolne mamy 
dzieci... I ambitne... A ich sukcesy napawa-
ją nas dumą.  ©

oświata i kultura

Literackie poszukiwania
Gimnazjaliści z Wartkowic przy-

stąpili do IV edycji programu eduka-
cyjnego „Literacki Atlas Polski”. Pro-
gram realizowany jest przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej wspólnie z In-
stytutem Książki w Krakowie. 

Młodzi ludzie dowiadują się o auto-
rach mieszkających i tworzących w ich 
miejscowości, poszukują w literaturze 
opisów swojej okolicy, tworzą „literac-
kie szlaki turystyczne”, spotykają się z 
autorami i badaczami kultury. Opra-
cowują świadectwa literackie w swo-
jej miejscowości i regionie. Najciekaw-
sze materiały znajdą się w kolejnej pu-
blikacji książkowej – informuje Mario-
la Błaszczyk,bibliotekarz.

Uczniowie z Gimnazjum w Wart-
kowicach już trzeci raz uczestniczą

w tym programie . Pierwszy poświę-
cony  był Marii Konopnickiej. Materia-
ły z tego projektu zostały opublikowa-
ne w I wydaniu przewodnika „Literac-
ki Atlas Polski”. W następnym projek-
cie przybliżyli postać artysty ludowe-
go - Aleksego Matczaka z Idzikowic, w 
Gminie Dalików. 

W obecnej edycji programu ucznio-
wie realizują projekt pt. „Mała Ojczy-
zna Ziemowita Skibińskiego”. Głów-
nym celem projektu jest zredagowanie 
karty do przewodnika „Literacki Atlas 
Polski” oraz materiału do publikacji na 
stronie internetowej Centrum Edukacji 
Obywatelskiej.  

Uczniowie chętnie włączają się w róż-
norodne działania projektowe. Sami wy-

znaczają zadania, określają cele. Pracują 
według ustalonego harmonogramu dzia-
łań. Czują się odpowiedzialni za efekty 
swojej pracy. Metoda projektu, którą pra-
cują, wyzwala w nich aktywność, samo-
dzielność, a jednocześnie rozwija umie-
jętności współdziałania w grupie, podej-
mowania decyzji i samooceny. Wprowa-
dza ich w świat różnorakich źródeł infor-
macji, zachęca do nawiązywania kontak-
tów z wieloma instytucjami. W toku pra-
cy nad projektem uczniowie przewerto-
wali zasoby Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Wartkowicach, nawiązali współ-
pracę z Poddębickim Domem Kultury i 
Sportu, szukali informacji w Internecie. 
Spotkali się także z bliskim przyjacie-
lem poety: Panem Pawłem Durajem, 
Prezesem Poddębickiego Towarzystwa 
Regionalnego, który dostarczył mło-
dzieży wielu cennych informacji na te-
mat poddębickiego poety – dodaje Ma-
riola Błaszczyk.

Projekt realizują uczniowie klas 
IIIb i IIIc gimnazjum: Patrycja Próch-
niewicz, Martyna Przybylska, Pauli-
na Bojanowska, Kamila Pająk, Małgo-
rzata Kruk, Aneta Kuropatwa, Maciej 
Wojtczak, Krzysztof Szczech i Damian 
Kajszczak.

 Ich pracę koordynują p. Mariola 
Błaszczyk - bibliotekarz oraz p. Kata-
rzyna Kozak – nauczyciel języka pol-
skiego.  
 materiał zebrała Aneta Kuropatwa

zredagowała 
Marta Kubis-Mikołajczyk
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Szkoła Podstawowa w Wilczko-
wicach oddalona jest ok. 4 km od 
Łęczycy. Szkoła została założona w 
1905 roku. 

Obecnie naukę pobiera w siedmiu 
oddziałach 120 uczniów, zatrudnio-
nych jest 14 nauczycieli oraz 2 pracow-
ników obsługi. Nasza szkoła funkcjo-
nuje w środowisku wiejskim. Ucznio-
wie to mieszkańcy Wilczkowic oraz wsi 
przylegających do tej miejscowości. 

Chlubą naszej szkoły jest działają-
cy od 2001 roku zespól folklorystycz-
ny „Marysie i Jaśki z Łyncyckigo”, który 
pragnie ocalić od zapomnienia ludowość  
i tradycje regionu, kultywować gwarę,i pro-
mować szkołę. Członkowie zespołu wystę-
pują w dziecięcych oryginalnych strojach 
ludowych z okolic Łęczycy. 

Stawiamy także na sport i turysty-
kę. W ramach zajęć wychowania fi-
zycznego uczniowie klasy IV korzy-
stają z zajęć na pływalni w Ozorkowie. 
Organizujemy wiele wycieczek i zielo-
nych szkół, uczestniczymy w rajdach 
PTTK. Zajęcia wychowania fizyczne-
go, świetlicy i inne pozalekcyjne reali-
zujemy na wielofunkcyjnym, świetnie 
wyposażonym boisku sportowym ist-
niejącym przy szkole.

Głównym zadaniem szkoły jest 
kształcenie. Osiągamy najwyższe wy-
niki w egzaminach zewnętrznych w 
powiecie i gminie. W 2007 - I miej-
sce w powiecie, w 2008 – III miejsce. 
Uczniowie osiągają najwyższe wyni-
ki w konkursach o zasięgu powiato-
wym, wojewódzkim, a nawet ogólno-
polskim.2006 r. - I miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie Literackim; - Lau-
reaci powiatowych konkursów recy-
tatorskich i muzycznych; - Laureaci 
ogólnopolskich konkursów matema-
tycznych 2007 r.; - I miejsce w katego-
rii Beniamin (Międzynarodowy Kon-
kurs Matematyczny) „Kangur Europej-
ski”, - I miejsce w Międzypowiatowych 
Potyczkach Matematycznych; - Fina-

lista Międzynarodowego Konkursu w 
Grach Logicznych i Matematycznych 
we Wrocławiu; - I miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie Plastyczno-Ge-
ologiczno-Środowiskowym;  - Wyróż-
nienie w Polsko-Litewskim Konkursie 
Plastyczno-Geologiczno-Środowisko-
wym. 

W 2003 r.- realizowano projekt 
utworzenia multimedialnej pracow-
ni do nauki języka niemieckiego we 
współpracy z Fundacją Niemiecko-Pol-
ska Współpraca w Warszawie.

W 2004 r.- realizacja projektu we 
współpracy z ARiMR w Warszawie – 
podnoszenie i zmiana kwalifikacji za-
wodowych mieszkańców wsi – kurs 
komputerowy dla mieszkańców. Dzię-
ki realizacji działania szkoła wzbogaci-
ła bazę o nowy zestaw komputerowy, 
drukarki oraz kserokopiarkę.

W latach 2005/2006 realizacja ogól-
nopolskiego projektu ,,Szkoła Marzeń” 
– pozyskanie 87 788 zł na zajęcia po-
zalekcyjne, wycieczki i zielone szkoły, 
wyjazdy do teatru, kina, zajęcia spor-
towe, wzbogacenie biblioteki szkolnej, 
wzbogacenie bazy dydaktycznej, szko-
lenia rodziców i nauczycieli. W 2006 
r. – szkoła wzbogaciła bazę o pracow-
nię komputerową. W 2007 r. – utwo-
rzono multimedialne centrum infor-
macji; - udział w projekcie ,,Wycieczki 
do miejsc pamięci narodowej’’

W 2008 r. – realizacja programu 
„Rozwój edukacji na obszarach wiej-
skich w latach 2008-2013” Priorytet 1, 
działanie 1.9.4. „Kształcenie  umiejęt-
ności społecznych i życiowych, kształ-
towanie właściwych relacji w kon-
taktach międzyludzkich”. Pozyskano 
15 601,32 zł  na realizację zajęć poza-
lekcyjnych, naukę pływania, wycieczki  
do teatru i do Warszawy; wkład własny 
– 3586 zł (wolontariat nauczycieli)

Od 2006 roku rozpoczęto w naszej 
szkole wydawanie uczniom ciepłych 
posiłków. 

Organizujemy spotkania noworocz-
ne, współpracując z Ochotniczą Stra-
żą Pożarną w Jankowie i Radą Rodzi-
ców (loterie dla dzieci i społeczności 
lokalnej, bale dla dorosłych), zyski są 
przeznaczone na potrzeby szkoły. Or-
ganizujemy czerwcowe spotkania ro-
dzin integrujące środowisko w ramach 
wspólnego projektu uczniów, Rady 
Rodziców, lokalnych liderów i in-
stytucji (OSP, policja, liderzy zdro-
wia, pracownicy służby zdrowia). 
Kształcimy umiejętność bezpieczne-
go zachowania się na drodze, organi-
zując dni bezpieczeństwa (projekt reali-
zowany z Komendą Powiatową Policji  
w Łęczycy). Rokrocznie bierzemy 
udział w Majówce dla Zdrowia - im-
prezie organizowanej przez Starostwo 
Powiatowe w Łęczycy.

W styczniu 2008 roku Gmina Łę-
czyca przystąpiła do realizacji projek-
tu pn. „Budowa Wiejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Wilczkowicach 
Górnych”. Projekt uzyskał dofinanso-
wanie w ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 
- 2006” w zakresie działania 2.3 „Od-
nowa wsi oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego”. Wysokość 
otrzymanego dofinansowania to kwota 
339 034,00 zł, całkowita wartość inwe-
stycji - 738 000,00 zł. Pozostała kwota 
(tj. 398 966,00zł) stanowi udział wła-
sny gminy. W dniu 31 maja 2008 roku 
zakończono prace związane z budową 
Wiejskiego Centrum Kultury i Spor-
tu w Wilczkowicach Górnych. Na te-
renie ok. 1 ha, przylegającym do szko-
ły powstały tereny rekreacyjne: wielo-
funkcyjne boisko sportowe, miastecz-
ko rowerowe, bieżnia oraz plac zabaw 
dla najmłodszych. Całość jest zatopio-
na w zieleni i stanowi doskonałe miej-
sce wypoczynku zarówno dla najmłod-
szych jak i dorosłych.  ©

Jest taka szkoła

W ramach Poakcesyjny Program 
Wsparcia Obszarów Wiejskich na tere-
nie gminy Wartkowice w obiektach Ze-
społów Szkół w Parądzicach i Wartkowi-
cach prowadzone są koła języka niemiec-
kiego pn. „Z językiem naszych sąsiadów 
bliżej do Europy”. W zajęciach udział bie-
rze młodzież zamieszkała w gminie Wart-
kowice, począwszy od klas czwartych do 
szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Koło 
prowadzone jest w każdej z placówek raz w 
tygodniu i trwa 90 minut: w Parądzicach 
- we środę w godz. 14.30-16.00, w Wart-
kowicach  - we czwartek w godz. 14.00 – 
15.30.  Zajęcia rozpoczęły się w marcu br i 
potrwają do grudnia, z wyłączeniem mie-
sięcy wakacyjnych. Jego celem jest popu-
laryzacja języka, kultury, przybliżenie re-
aliów życia codziennego naszych zachod-
nich sąsiadów. Uczestnicy kółka mają 
możliwość swobodnego wypowiadania 
się oraz komunikowania poprzez gry dy-
daktyczne, zagadki, rebusy, krzyżówki, a 
także łamigłówki. 

Podczas pierwszego spotkania, mło-
dzież miała do wypełnienia ankiety, w 
których mogli wypowiedzieć się, czego 
oczekują od zajęć językowych. - mówi 
Elżbieta Bydałek, nauczycielka języ-
ka niemieckiego. - Ich sugestie zmie-
rzały do popularyzacji wiedzy o kra-
jach niemieckiego obszaru językowego 
z różnych dziedzin życia. Młodzi ludzie 
podczas zajęć mają możliwość komuni-
kacji językowej, doskonalą sprawność 
rozumienia treści ze słuchu, czytania ze 
zrozumieniem i udzielania  szybkiej od-
powiedzi, czyli właściwych reakcji języ-
kowych. Korzystają ponadto ze słowni-
ków dwujęzycznych, poznają techniki 
uczenia się nowych słówek, w jak naj-
krótszym czasie.

Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w 
Wartkowicach cieszą się, że w ich szko-
le są   dodatkowe zajęcia językowe.

Są one prowadzone bardzo swobod-
nie, nie stresujemy się. Panuje tu miła 
atmosfera. – zapewnia Aneta Kuropa-
twa z klasy III b. - Potrafię już poro-
zumieć się w codziennych sytuacjach, 
na przykład zapytać o drogę, złożyć za-
mówienie w restauracji, zrobić zakupy 
w sklepie. Utrwalamy też gramatykę, 
fonetykę, uczymy się poprawnej kon-
strukcji zdań.

Nastawiliśmy się z kolegami i kole-
żankami przede wszystkim na porozu-
miewanie się. Dlatego szlifujemy zwro-
ty i słówka, którymi posługujemy się 
na co dzień. Polubiliśmy grę dydak-
tyczną „Flirt”, która polega na zadawa-
niu pytań i szybkiej odpowiedzi.- wy-
jaśnia Aleksandra Sobczak z klasy II b.

Zapoznaliśmy się z tematyką Świąt 
Wielkiej Nocy. Dowiedzieliśmy się, ja-
kie zwyczaje panują w Austrii, Szwaj-
carii i Niemczech. Składaliśmy życze-
nia.- dodaje Małgorzata Kruk, uczen-
nica klasy III b.

Zachęcamy młodzież  do wzięcia 
udziału w tych zajęciach, gdyż w ten 
sposób będzie wykonany pierwszy – 
mały krok do Europy. 

Marta Kubis-Mikołajczyk

Bliżej Europy

Z początkiem maja rozpoczęli-
śmy realizację  projektu pt. „Plon 
niesiemy plon... Integracja w Gmi-
nie Parzęczew” współfinansowane-
go przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. 

Jednym z działań był wyjazdu inte-
gracyjnego do Ustronia członkiń Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Pa-
rzęczew. Uczestnicy mieli okazję poznać 
zwyczaje i obrzędy tamtejszego folkloru. 
Wiele cennych informacji przekazał za-
proszony na wspólną biesiadę miejscowy 
gawędziarz. Ciekawe historyjki ludowe 
opowiadał w zabawny, dowcipny sposób 
góral w chacie Kawuloków. Informacje 
dotyczyły także zwyczajów i obrzędów 
dożynkowych, którymi byliśmy najbar-
dziej zainteresowani. Cennym doświad-
czeniem był także udział w Jarmarku 

Ustrońskim – miejscowej imprezie plene-
rowej z udziałem zespołów muzycznych, 
a także twórców ludowych, wystawiają-
cych swoje prace. W ramach wymiany 
doświadczeń i dorobku kulturalnego na 
ustrońskiej scenie wystąpiła parzęczew-
ska kapela wraz z zespołem śpiewaczym.  

Niezapomnianych wrażeń dostarczył 
koncert ZPiT Mazowsze, który mieliśmy 
okazję podziwiać w ustrońskim amfiteatrze. 
Były także typowe turystyczne  propozycje: 
zwiedzanie malowniczych beskidzkich za-
kątków, wjazd kolejką linową na Czantorię, 
czy spacer po Równicy skąd rozciągały się 
przepiękne widoki. Odwiedziliśmy słynne 
muzeum koronek w Koniakowie, obejrzeli-
śmy skocznię narciarską w W                       iśle 
– rodzinnej miejscowości Adama Małysza. 

Wyjazd był naprawdę udany, tym 
bardziej że przez całe trzy dni towarzy-
szyła nam piękna, słoneczna pogoda. 

Renata Nolbrzak

Wycieczka w góry

23 kwietnia w Parzęczewie odbył 
się Powiatowy Turniej Bibliotek zor-
ganizowany przez Forum Inicjatyw 
Twórczych z okazji Światowego Dnia 
Książki. O główną nagrodę (1.000zł na 
zakup nowych książek) walczyło 9 biblio-
tek (Gminna Biblioteka w Białej, Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Parzęczewie, 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Stryko-

wie, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Zgierzu, Zespół Szkół nr. 1 im. 
Jakuba Cezaka w Zgierzu, filia Gmin-
nej Biblioteki w Ustroniu, filia Gminnej 
Biblioteki w Szczawinie, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Ozorkowie). Tur-
niej wygrała Biblioteka Liceum Ogólno-
kształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu. 
Laureat drugiego miejsca - Miejsko Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna ze Zgierza 
otrzymała nowości wydawnicze o warto-

ści 300 zł. Również książki były do wy-
grania w konkursach dla publiczności. 
Turniej poprowadził prezenter radiowy 
- Michał Kwiatkowski. Drużyny mogły 
sprawdzić się w takich konkurencjach jak 
rozpoznanie tytułów książek na podsta-
wie odczytanych fragmentów czy wska-
zanie autorów tekstów zaprezentowanych 
piosenek poetyckich. Bibliotekarze popi-
sali się nie tylko wiedzą literacką, ale tak-
że poczuciem humoru i błyskotliwością.  
Tymi właśnie cechami wykazało się wielu 
z nich w konkurencji polegającej na prze-
konaniu czytelnika, w którego wcielił się 
prowadzący imprezę, żeby zamiast harle-
quina czy komiksu wypożyczył ambit-
niejszą lekturę.

- Oprócz oczywistego celu, jaki 
nam przyświecał czyli promocji czytel-
nictwa, chcieliśmy także zmienić tro-
chę wizerunek bibliotekarza, który we-
dług stereotypów jest zwykle zamknię-
tym w sobie ponurakiem - mówi Rena-
ta Nolbrzak, dyrektor Forum Inicjatyw 
Twórczych w Parzęczewie. 

Na zakończenie turnieju biblioteka-
rze z Ozorkowa zagrali mały koncert 
na harmonii i trąbce, w nagrodę za naj-
lepszy doping dostali bilety do łódzkie-
go kina Cinema City.

Daniel Michalski

Inicjatywa Forum

Każda z drużyn przyjechała ze swoimi kibicami

Weekend majowy KGW z gminy 
Parzęczew spędziły w Beskidach
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 �NOC KUPAŁY w sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, gm. Zgierz, 
20.06.09 r. od 18 do północy. Zapraszamy do udziału w imprezie plenerowej nawiązują-
cej do słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem słońca, która odbędzie się na 
terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, gmina Zgierz. W programie imprezy 
będą m.in.: warsztaty ludowe „Wianki”, część obrzędowa, wspólna zabawa sobótkowa. In-
formacje  tel. (0-42) 717-84-66, 0-515-280-188.  Magdalena Grzelewska

 � „Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej”. Miejski Ośrodek Kultury w Ozorko-
wie dnia 25. marca przeprowadził Turniej  Recytatorski, na którym uczniowie klas 
I- III ze szkół podstawowych przedstawili utwory  Marii Konopnickiej. Spotkanie z 
poezją rozwija u dzieci wrażliwość na piękno polskiego języka. Pozwala ćwiczyć umie-
jętność poprawnej wymowy oraz inspiruje do rozwijania własnych talentów.  Klub 
Garnizonowy z Leźnicy Wielkiej reprezentowało pięcioro uczestników. Dwoje z nich 
– Zuzanna Męczyńska z kl. II, recytująca wiersz „Pranie” oraz Kacper Zarębski z kl. III 
z wierszem „Na zasadzce” zdobyli wyróżnienie. Był to pierwszy występ małych recyta-
torów przed tak dużą publicznością . Serdecznie im gratulujemy i życzymy kontynu-
owania przygody z poezją. Agnieszka Kozik

Biblioteka w Leźnicy Wielkiej

oświata i kultura

24 listopada 1986 roku Bogdan 
Sroczyński namówił kobiety z Po-
lesia (gmina Wartkowice) do utwo-
rzenia Ludowego Zespołu Folklory-
stycznego Polesianki. Pięć lat później 
opiekę nad zespołem przejął Tadeusz 
Pielesiak, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wartkowicach. Każdego 
tygodnia panie wraz z kapelą spotykały 
się w dworku bronowskim, by ćwiczyć 
śpiew autentycznych pieśni regionu łę-
czyckiego. Praca zaowocowała udzia-
łem w konkursach ogólnopolskich, wo-
jewódzkich i powiatowych. Najstarszy 
w powiecie poddębickim zespół ludo-
wy zdobył wiele dyplomów, pucharów 
i nagród. 

Zespół zaczynał swoją działalność w 
składzie: Krzyżaniak Kazimiera, Migas 
Jadwiga, Mruk Marianna, Nowak He-
lena, Szymczak Regina, Andrzejczak 
Sabina, Owczarek Krystyna, Radwań-
ska Halina, Bartczak Wiesława, Kaź-
mierczak Urszula. W późniejszym cza-
sie do zespołu dołączyły kolejne Panie: 
Peraj Jadwiga, Pucek Agnieszka i So-
bieraj Bogumiła. 

Obecnie w zespole śpiewają: Kazi-
miera Krzyżaniak, Marianna Mruk, 
Marianna Wieczorek, Wiesława Bart-
czak, Zofia Wyżykowska, Krystyna 
Owczarek oraz Teresa Królak.

Dziś wartkowiczanie nie wyobra-
żają sobie dożynek oraz innych gmin-
nych uroczystości bez Polesianek. Po-
nad dwieście dawnych pieśni z regionu 
łęczyckiego znajduje się w repertuarze 
śpiewających pań. 

- Teksty piosenek zebrane zosta-
ły od starszych osób. Są to piosenki 
obyczajowe,weselne.- mówi Kazimie-
ra Krzyżaniak, szefowa zespołu. - Na 
kanwie znanych nam już melodii czy 
słów, układamy własne teksty. Mamy 
już około 30 składanek. Słuchając na-
szych  piosenek, ludzie poznają historię 
naszego regionu. Patrząc na nas można 
podziwiać oryginalne, łęczyckie stroje.

Polesianki zdobyły w latach  latach 
1992, 1994 i 1996r. czołowe miejsca  
na przeglądach folklorystycznych woje-
wództwa sieradzkiego. W 1994r. zespół 
śpiewaczy prezentował byłe  wojewódz-
two sieradzkie na XXVIII Ogólnopol-
skim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych w Kazimierzu nad Wisłą. Zespół 
działał  wówczas przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Wartkowicach, którego 
dyrektorem był Tadeusz Pielesiak. Korzy-
stał również z pomocy etnografa Małgo-
rzaty Dziurowicz - Kaszuby i choreografa 
Teresy Dębskiej z Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Sieradzu. Panie z zespołu zdo-
były także nagrodę specjalną na XVIII 
Międzynarodowym Spotkaniu Kapel 
Ludowych w Toruniu. W 1996r. wyśpie-
wały  I nagrodę na VII Przeglądzie Folk-
lorystycznym w Lututowie. W 2001r.  
Polesianki zdobywają drugie miejsce  w 
trzeciej edycji Festiwalu Folklorystycz-
nego „Tradycje”, zaś w 2006  I miejsce w 
Powiatowym Festiwalu Muzyki i Pieśni 
Ludowej w Uniejowie. W 2007 roku pa-
nie otrzymały Nagrodę Specjalną Mini-
stra Kultury i dziedzictwa Narodowego 
za pracę na rzecz rozwoju kultury ludo-
wej regionu oraz podtrzymywanie trady-
cji narodowej.

Polesianki miło wspominają mu-
zyczne wyjazdy. Podczas pobytu na Ło-
twie, w Domu Ludowym, zaczepiła nas 
grupa muzyczna z Niemiec. Zaprezen-
towała nam swoją muzykę, wymienili-
śmy się doświadczeniami. - wspomina 
Krystyna Owczarek.

Mieszkanki Polesia oprócz pasji mu-
zycznej rozwijają swoje zdolności kuli-
narne. Biorą bowiem udział w regional-
nych pokazach potraw ziemi łęczyckiej. 
Zdobywają tam czołowe miejsca.

Są to najlepsze nasze przepisy – za-
pewnia Zofia Wyżykowska. - Spotyka-
my się u jednej z koleżanek z zespołu i 
przygotowujemy potrawy. Częstujemy 
znajomych, zbieramy opinie. 

Marta Kubis-Mikołajczyk

Polesianki

Rozmowa z Panią Krystyną Ol-
czyk – prezesem Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Turskiej i Okolic.
Marta Kubis – Mikołajczyk: Jak narodził 
się  pomysł na założenie Stowarzysze-
nia w Turze?

Krystyna Olczyk: Do Turu (gmi-
na Wartkowice) przeprowadziłam się 
z Łodzi. Tam na co dzień miałam do-
stęp do zasobów kulturalnych. Tur był 
dla mnie jak pustynia... Stąd pomysł 
na rozwój kultury właśnie w tej miej-
scowości, a tym samym pomysł utwo-
rzenia stowarzyszenia. Zanim jednak 
ono powstało, przeprowadziłam wśród 
mieszkańców ankietę, aby uzyskać  ich 
opinię.  Pomysł okazał się strzałem w 
dziesiątkę. A ludzie są otwarci i potrze-
bują blasku w życiu, oderwania się od 
szarej codzienności.. Stowarzyszenie 
powstało w październiku 2008 roku i  
liczy 40 członków. Do tego jeszcze do-
chodzi 15-osobowa grupa dziecięco – 
młodzieżowa. 
Jakie działania udało się  Pani zrealizo-
wać wspólnie z mieszkańcami?

Podczas ferii zimowych udało nam 
się stworzyć amatorski teatrzyk skła-
dający się z dzieci i młodzieży w wieku 
od 5 do 15 lat. Młodzież mogła skorzy-
stać  także z zajęć plastycznych prowa-
dzonych pod okiem  malarza p. Stani-
sława Polaka z Poddębic. Powstał tak-
że zalążek koła szachowego dla dzie-
ci w wieku 8-10 lat. Nasi mieszkańcy 
zapewnili uczestnikom zimowisk dru-
gie śniadanie. Świętowaliśmy także nie 
tak dawno uroczyście Dzień Kobiet. Tu 
mogliśmy podziwiać występy naszych 
mieszkańców, którzy stworzyli zespół 
wokalno - muzyczny. Panie odśpiewa-
ły pieśni operetkowe o tematyce kobie-
cej. Ludzie potrzebują się ze sobą spo-
tkać, porozmawiać. Nie mamy stałego 
miejsce spotkań, a jest nam ono  bardzo 
potrzebne. Spotykamy się w budynku 
dawnej szkoły, straży lub kościele. 

Plany na przyszłość...
Krystyna Olczyk: Mamy wiele pla-

nów na przyszłość. W maju planuje-
my przystąpić do dekoracji domów 
czerwonymi pelargoniami. Na począ-
tek będzie to kilka budynków. Chce-
my posprzątać naszą wieś. Pragniemy 
wykonać  także drogowskaz  z opisem 
historycznym Turu, ze wskazaniem 
na zabytkowy kościół, cmentarz, kuź-
nię. Jest tu piękny krajobraz, mieszka-
ją w pobliskim lesie żurawie oraz czar-
ne bociany. Chcemy wspólnie chronić 
krajobraz.
Mikołajczyk: Na co mogą liczyć naj-
młodsi mieszkańcy Turu i okolic?

Jeśli chodzi o rozwijanie zaintereso-
wań najmłodszych mieszkańców miej-
scowości, myślimy o przeprowadzeniu 
warsztatów malowania na szkle. Zna-
lazły się we wsi panie,które wykonują 
piękne obrazy. Warto je pokazać. Po-
trzebne są nam odpowiednie środki fi-
nansowe, aby  mogła zacząć  działać 
grupa tańcząca rap. Zgłaszają się mło-
dzi, zdolni chłopcy, którzy chcieliby 
realizować się w tej dziedzinie. Latem 
planujemy zorganizować święto lataw-
ca z konkursem.

 Marta Kubis - Mikołajczyk

Był pomysł, 
jest stowarzyszenie

Karina Turkowska, uczennica 
klasy II b Zespołu Szkół w Wartko-
wicach zdobyła tytuł Mistrza Orto-
grafii w gminnych  eliminacjach Po-
wiatowych Potyczek Ortograficz-
nych. Oto, jak wspomina swój udział 
w konkursie.
Marta Kubis – Mikołajczyk: Zdradzisz 
czytelnikom, w jaki sposób przygotowy-
wałaś się do konkursu ortograficznego?

Karina Turkowska: Być może nie-
którzy w to nie uwierzą, ale nie przy-
gotowywałam się do tego konkursu. 
Dowiedziałam się o nim tego same-
go dnia, w którym miał się odbyć. To 
przez moją nieuwagę. Właśnie dlatego 
byłam bardzo zaskoczona, że zajęłam 
pierwsze miejsce.
Jakie zadania  ortograficzne pojawiły 
się na konkursie?

Konkurs składał się z dyktanda oraz 
testu z zakresu ortografii i interpunk-
cji. Dyktando było dla mnie dość ła-
twe. Większą trudność sprawił mi test, 
a szczególnie zadania, w których nale-
żało uzasadnić pisownię podanych wy-
razów, odwołując się do odpowiedniej 
reguły ortograficznej. 
Czy masz swój sposób na ortografię?

Czytam dużo książek, więc moż-
na powiedzieć, że mam w ten spo-
sób „kontakt” z trudnymi wyrazami. 
Szybko zapamiętuję ich pisownię, 
dlatego później nie sprawia mi ona 
problemów. Myślę, że ortografii nie 
można się nauczyć w krótkim czasie. 
Trzeba po prostu dużo czytać i zwra-
cać uwagę na skomplikowane słowa. 
To najłatwiejszy i najskuteczniejszy 
sposób na ortografię.

Marta Kubis-Mikołajczyk

Mistrz ortografii

„IDEA - 2009”
Ogólnopolski Konkurs na Najlep-

sze Przedsięwzięcia Uczniowskie: Polska 
szkoła w coraz większym zakresie stawia 
na rozwijanie kreatywności, przedsiębior-
czości i stwarzanie warunków dla podej-
mowania różnorodnych inicjatyw przez 
młodych ludzi. Programy FMP zakładają 
wykorzystanie zdolności i rozwijanie umie-
jętności uczniów poprzez dostarczanie im 
jak największej ilości rozmaitych doświad-
czeń w celu uruchamiania potencjału tkwią-
cego w młodzieży. Konkurs IDEA 2009  jest 
częścią programu „Przedsiębiorczość” realizo-
wanego przez Fundację Młodzieżowej Przed-
siębiorczości we współpracy z Polsko-Amery-
kańską Fundacją Wolności.

IDEA 2009  jest propozycją dla tych 
spośród młodych ludzi, którzy zechcą  pod-
jąć się pracy nad rozwijaniem swoich moż-
liwości, pokonywaniem ograniczeń, spraw-
dzić się w działaniu. Dzięki temu mło-
dzież nabywa kluczowe w dorosłym ży-
ciu umiejętności między innymi prezenta-
cji własnych pomysłów, analizy swoich sła-
bych i mocnych stron, planowania czasu i 
przewidywania skutków własnych działań. 
Przede wszystkim jednak uczy się podej-
mowania wyzwań oraz przyjmowania ak-
tywnych i przedsiębiorczych postaw. Kon-
kurs „IDEA” daje szansę zaprezentowania 
swoich osiągnięć przedstawicielom najbar-
dziej aktywnych szkół, realizujących naj-
ciekawsze, najbardziej innowacyjne przed-
sięwzięcia.

Nietuzinkowość, wnikliwa obserwacja 
potrzeb środowiska, oryginalność w podej-
ściu do podejmowanych tematów, wycho-
dzenie poza rutynowe, schematyczne spo-
soby działania, rzutkość, inicjatywność oraz 
skuteczność w działaniu to obszary szcze-
gólnie premiowane w naszym Konkursie. 
Jednocześnie chcemy aby uczniowie uświa-
domili sobie wagę odpowiedniej prezenta-
cji swoich działań, rozwijania swojej wiedzy 
i umiejętności w tym zakresie oraz rzetelne-
go dokumentowania własnej aktywności.

Proponujemy uczniom podjęcie się re-
alizacji i zaprezentowania własnego przed-
sięwzięcia na forum klasy, szkoły, a dla naj-
lepszych ogólnokrajowym.

Finał Konkursu odbędzie się w Kon-
stancinie Jeziornej  w dniach  7-9 maja 2009 
roku. Do finału ogólnopolskiego Komisja 
Konkursu  zakwalifikowała 16  z 583  zgło-
szonych  przedsięwzięć.. 

19 listopada w siedzibie Fundacji 
„PRYM” odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli jednostek samorządów terytorialnych 
z dyrektorami gimnazjów w Dalikowie, 
Grotnikach, Parzęczewie, Słowiku, Topoli 
Królewskiej. Zaowocowało ono 19 przed-
sięwzięciami uczniowskimi z terenu objęte-
go działaniem Fundacji „PRYM”. W woje-
wództwie łódzkim zrealizowano 85 przed-
sięwzięć co daje drugie miejsce w Polsce. 
Fakty te świadczą jak wielka jest potrze-
ba zmiany spojrzenia na sposoby aktywi-
zowania młodzieży gimnazjalnej. Serdecz-
nie dziękujemy dyrektorom, szkolnym li-
derom przedsiębiorczości i wszystkim zaan-
gażowanym w realizacje przedsięwzięć na-
uczycielom. Jesteśmy na drodze do stwo-
rzenia spójnego systemu wspomagania roz-
woju uczniów poprzez budowanie klima-
tu świadomego podejmowania przez nich 
przemyślanych decyzji i branie za te wybory 
odpowiedzialności. Ta nowa jakość mamy 
nadzieję zagości na dobre w szkołach nasze-
go terenu przy aktywnym wsparciu funda-
cji „PRYM” i władz samorządowych.

 Bożena Ober
koordynator programu 

„Przedsiębiorczość” FMP
Marek Lipiec

trener woj. Łódzkiego programu 
„Przedsiębiorczość”
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Parzęczewski 
Wrzesień 1939r.

My, uczniowie, uczęszczający na 
kółko historyczne w Szkole Podstawo-
wej w Parzęczewie prowadzone przez 
Iwonę Michalak, bierzemy udział w 
programie Centrum Edukacji Oby-
watelskiej ,,Ślady przeszłości. Ucznio-
wie adoptują zabytki”. Celem tego pro-
gramu jest dowiedzieć się jak najwię-
cej o wybranym zabytku znajdującym 
się w naszej miejscowości. Postanowi-
liśmy zająć się wydarzeniem z czasów 
II wojny światowej, kiedy to nad Pa-
rzęczewem zostały strącone 2 samolo-
ty typu „Karaś” PZL P-23B.  Zgroma-
dzone informacje  chcemy przywrócić 
w pamięci tutejszej społeczności.  Ale 
nie tylko - w czerwcu br. wybieramy się 
na ogólnopolską prezentację projektów 
do Warszawy.

Na temat wspomnianych samo-
lotów wiemy, że 5 września 2 polskie 
„Karasie” wzbiły się w powietrze na 
lot rozpoznawczy z lotniska w Sokol-
nikach. Jednak niedługo po starcie zo-
stały zaatakowane przez 7 niemieckich 
myśliwców Messerschmitt Me-109. 
Niestety, nasze samoloty w porówna-
niu z niemieckimi nie miały najmniej-
szych szans. Jeden z „Karasi” spadł w 
płomieniach koło Parzęczewa, drugi 
rozbił się przy lądowaniu w Piaskowi-
cach. 

Aby uzyskać jak największą wiedzę 
skontaktowaliśmy się z kilkoma po-
tomkami pilotów, którzy wtedy zgi-
nęli. Nowych informacji udzielił nam 
pan Jan Jacek Bruski, wnuk ppor. Jana 
Bruskiego, który zginął w jednej z kata-
strof. Dzięki niemu wiemy, że lot „Ka-

rasi” miał na celu rozpoznanie ruchów 
wojsk niemieckich w rejonie Radom-
sko – Kamieńsk – Gorzkowice – Przed-
bórz. Pomocą służy nam pan Stanisław 
Frątczak ze Stowarzyszenia „Szwa-
dron” Sekcja Kolarska PTTK Ozor-
ków. Jesteśmy mu ogromnie wdzięczni 
za opowieść na spotkaniu kółka. Sta-
ramy się szukać informacji w okolicz-
nych bibliotekach. W najbliższym cza-
sie wybieramy się na łęczycki cmen-
tarz, gdzie znajdują się groby żołnierzy, 
którzy wtedy zginęli. Nie zawsze uda-
je nam się znaleźć niepodważalne in-
formacje. Już na początku naszych po-
szukiwań natknęliśmy się na nieścisło-
ści. Wiele źródeł za datę tragicznych 
wydarzeń podaje 5 września. Dotarli-
śmy jednak do artykułu pt. „Powietrz-
ne starcie nad Parzęczewem”, w którym 
mowa jest o 4 września. Przyjmujemy 
jednak, że działo się to 5 września, po-
nieważ tak mówi większość źródeł. 

Mamy nadzieję, że nasze działania 
zachęcą młode pokolenie do poznawa-
nia historii swojej małej ojczyzny. Na-
prawdę warto!  Ewa Igła 

kl. VIa SP Parzęczew

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji   
Społeczności Gminy Wartkowice może 
pochwalić się licznymi przedsięwzięcia-
mi skupiającymi się na wspólnych dzia-
łaniach ze wszystkimi reprezentantami   
środowiska lokalnego dla zrównoważo-
nego rozwoju. Członkowie Stowarzy-
szenia nawiązali współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi: Towarzystwem 
Przyjaciół Uniejowa, Radą Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Poddębickie-
go, Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM”. 
- Zorganizowaliśmy między inny-
mi festyn rodzinny „Żyjmy zdrowo 
na sportowo, ognisko integracyjne dla 
członków, sponsorów i sympatyków Sto-
warzyszenia - wylicza Romualda Sob-
czak, prezes stowarzyszenia. -Przeprowa-
dziliśmy ponadto zajęcia sportowo-rekre-
acyjne w szkołach na terenie naszej gmi-
ny. Atrakcją dla najmłodszych były pię-
ciodniowe kolonie letnie pod hasłem: 
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat”. Wypoczynek zorganizowany zo-
stał w miejscu zamieszkania dla 30 dzieci 
z rodzin o trudnych warunkach material-
nych, ze wsparciem finansowym Urzędu 
Gminy Wartkowice, Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wartkowicach 
oraz hojnych sponsorów. 

Twórcami programu kolonii i opie-
kunami-wolontariuszami byli nauczy-
ciele Zespołu Szkół w Wartkowicach 
oraz członkowie Stowarzyszenia - eme-
rytowane nauczycielki Szkoły Podsta-
wowej w Kłódnej. Pracownicy ZS w 
Wartkowicach przygotowali bazę socjal-
ną z całodniowym wyżywieniem. Pro-
gram obejmował: atrakcyjne zajęcia i za-
bawy: wyjazdy na basen do Ozorkowa i 
Uniejowa, do Łęczycy, spotkanie z leśni-
kiem, spotkanie ze strażakami i prezen-
tacja nowoczesnego sprzętu strażackie-
go OSP   w Wartkowicach, spotkanie z 
twórcą ludowym - malarzem i rzeźbia-
rzem p. Matczakiem z Idzikowic, zwie-
dzanie Muzeum Marii Konopnickiej 
w Bronowie, sanktuarium św. Fausty-
ny Kowalskiej w Świnicach Warckich. 
Stowarzyszenie wzięło też udział w IV i 
V edycji programu dotacyjnego Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warsza-
wie „Biblioteka - Centrum Informacji Lo-

kalnej” - wsparcie inicjatyw społecznych 
służących wyrównywaniu szans eduka-
cyjnych młodzieży z terenów wiejskich - 
wsparcie finansowe w kwocie -15,5 tys. zł 
+ 9 tys. zł,  które zostały przeznaczone na 
zakup sprzętu multimedialnego wyko-
rzystywanego w działaniach z młodzieżą 
zgodnie z harmonogramem tego projek-
tu  oraz uzupełnienie księgozbioru i sfi-
nansowanie wyjazdu grupy młodzieży do 
biblioteki British Council i kina w Łodzi. 
Praca członków Stowarzyszenia zaowo-
cowała różnorodnymi działaniami reali-
zowanymi z młodzieżą To dla niej po-
wstał ośrodek animacji życia społeczne-
go, udostępniający i upowszechniający 
wiedzę o społeczeństwie, kulturze i go-
spodarce. Do działań projektu należa-
ło: szkolenie „Komunikacja interperso-
nalna”, krótki kurs obsługi sprzętu mul-
timedialnego i poligraficznego oraz ko-
rzystania z Internetu i poczty elektronicz-
nej, „Z ekonomią za pan brat”, projek-
cje multimedialne i filmowe, organiza-
cja imprez środowiskowych, konkursów 
tematycznych, a także pomoc rodzicom 
w opiece nad dziećmi wiejskimi (projekt 
„Szansa na uśmiech” - Fundacja Rozwo-
ju Gmin „Prym” - dotacja „Mały grant”) 
- informuje Romualda Sobaczak. - Wzię-
liśmy  także udział w projektach  edukacji 
ekologicznej „Między Bzurą a Nerem”- 
utworzenie Koła Ekologicznego, udział 
członków i sympatyków w konkursach.  
Uczniowie ZS w Wartkowicach z du-
żym zaangażowaniem uczestniczyli w 
warsztatach przygotowujących do za-
wodu zduna, kowala, stolarza w ra-
mach czterech projektów fundacji 
„PRYM” Przyszłość KOWALskie-
go”, „Przyszłość ZDUNskiego”, „Sto-
larz - ostatnia deska ratunku” oraz „Rzeź-
biarz - warsztaty rzemiosła artystycznego”. 
-  Cieszę się, że mogłem brać udział w warsz-
tatach - mówi Patryk Zasada z klasy I b gim-
nazjum. - Dowiedziałem się wielu rzeczy o 
zawodzie stolarza. Pod okiem eksperta wy-
konywaliśmy stoły oraz ławki. Było super. 
- Ja z kolei uczestniczyłam w warsz-
tatach „Rzeźbiarz”. Swoją rzeźbę po-
darowałam chrzestnemu - dodaje ko-
leżanka Patryka, Emila Grenda. 
 Marta Kubis-Mikołajczyk

kultura i oświata

Przedszkolaki z Publicznego Przed-
szkola w Wartkowicach okazali się 
prawdziwymi aktorami. Wzięli bo-
wiem udział w  III Powiatowym Prze-
glądzie Teatrzyków Przedszkolnych  
„Kolorowa scena”. Znaleźli się  wśród 
laureatów konkursu. Pierwsze  miej-
sce otrzymało pięć grup sześciolatków 
z Publicznego Przedszkola w Wartko-
wicach za przedstawienie pt.”Zielo-
ny Kapturek”,  6 – latki B, ul. Miła z 
Publicznego Przedszkola w Poddębi-
cach za interpretację bajki pt. „List do 
człowieka”,  Starszaki z Pęczniewa za 
inscenizację pt. „Chrońmy przyrodę”, 
6 – latki B z Miejskiego Przedszkola w 
Uniejowie za bajkę pt. „Czarownice Ba-
łagarnice”, Starszaki z Zadzimia za spek-
takl pt. „Jaś i Małgosia”. Konkurs odby-
wał się pod honorowym patronatem Sta-
rostwa w Poddębicach, a jego celem było 
m. in. rozwijanie zainteresowań dzie-
ci kulturą teatralną, wymiana doświad-
czeń przez wychowawców oraz integra-
cja przedszkoli z Powiatu Poddębickiego.

Występy teatralne małych artystów 
oceniała komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem Magdaleny Binder – dy-
rektor PDKiS w składzie: Małgorzata 
Pawłowska – kierownik Referatu Rolnic-

twa i Ochrony Środowiska /Urząd Miej-
ski w Poddębicach/, Żaneta Kochanow-
ska – przewodnicząca Rady Rodziców 
Przedszkola w Poddębicach, Beata Ziół-
kowska – zastępca dyrektora Publicznego 
Przedszkola w Poddębicach.

Dzieci przez trzy tygodnie ćwiczy-
ły swoje role – mówi Inez Solarska, wy-
chowawczyni grupy 5 i 6- latków z Pu-
blicznego Przedszkola w Wartkowi-
cach. -  Wspólnie wykonywaliśmy

z przedszkolakami stroje z bibuły, 
a także przygotowaliśmy całą scenerię 
potrzebną do występu

Mali aktorzy wystawili spektakl pt. 
„Zielony Kapturek”. Pokazali  jak nale-
ży żyć w  zgodzie z przyrodą.

Byłam krasnalem, który zaśmie-
cał las. Bardzo szybko nauczyłam się 
swojej roli na pamięć. Mama czytała 
mi na głos, a ja powtarzałam. Podoba-
ły mi się próby, mogłabym mieć je co-
dziennie - mówi sześcioletnia  Honora-
ta Szewczyk.

- A ja uczyłam krasnali porządku, 
kazałam im sprzątać las, bo on daje 
nam tlen, jest schronieniem dla zwie-
rząt i można w nim miło spędzić czas 
- dodaje Natalia Mik.

Marta Kubis-Mikołaczyk

Mali aktorzy

Tomasz Owczarek z Wartkowic (stu-
dent III roku Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Gdańsku) już w dzieciństwie 
pokochał gimnastykę. Nie wiedział wów-
czas, że dyscyplina ta wymaga niezwykłej 
zręczności, siły, zaangażowania i uporu. Nie 
wgłębiał się w jej tajniki. Ćwiczył wszędzie 
tam, gdzie było to możliwe. Na trawnikach, 
w salach gimnastycznych, na plaży. Stawał i 
chodził na rękach, wykonywał salta i szpa-
gaty. Nie straszne mu były nawet siniaki. 

- Mój tata zaraził mnie tą dyscypliną. 
- przyznaje Tomek.- Od najmłodszych lat 
pokazywał mi podstawowe ćwiczenia. Naj-
pierw był przerzut w przód, potem kolejne 
figury. Pamiętam jak pewnego dnia wraca-
liśmy z kościoła na rękach. Miałem wów-
czas 9 lat. Mieliśmy na tym punkcie bzika. 
Szpagaty, mostki, ćwiczenia rozciągające i 
tak bez końca. Ważne było w tym wszyst-
kim, abym nauczył się upadków. Musiałem 
wiedzieć jak upaść, aby nie doznać kontuzji. 

Tomek nie przypuszczał, że dyscypli-
na ta stanie się fundamentem, który będzie 
mógł wykorzystać w tańcu breakdance. 

Breakdance pojawił się w latach 70-tych 
w USA. Jego kolebką była dzielnica Bronx w 
Nowym Jorku. Charakterystyczne dla tańca 
są figury obrotowe w parterze. Na przykład 
obroty na głowie, plecach, barku oraz dłoni. 
Do tego dochodzą układy choreograficzne. 

- Na taniec ten składają się: Freezy, po-
wery, footwork i oczywiście odpowiedni 
krok - toprock - wymienia Tomek.- Te ele-
menty tworzą całość. Ponad 10 lat trzeba 
tańczyć, aby być w tym naprawdę dobrym.

Breakdance wymaga naprawdę zaanga-
żowania, treningu pod okiem odpowied-
niego fachowca. Im człowiek jest młodszy 
tym szybciej się uczy. Siła, technika, rozcią-
gnięcie - to podstawowe rzeczy, które trzeba 
posiadać, aby zacząć ćwiczyć.

Wartkowiczanin przyznaje, że do 
wszystkiego doszedł sam. Nie korzystałem 
z fachowych porad, czy treningów. Bazuję 
na filmach i teledyskach.

Taniec jest dla mnie wolnością, odna-
lezieniem siebie - mówi Tomek. - Dzięki 
niemu można pokonać stresy i nałogi. On 
uspokaja. Moja przyszłość na pewno będzie 
związana z tańcem. Dzięki ciężkiej pracy i 
godzinom spędzonym na sali gimnastycz-
nej udało mi się wygrać zawody roczniko-
we w gimnastyce sportowej. Wybrałem się 
także na pierwsze amatorskie mistrzostwa 
Polski do Białej Podlaskiej. Tańczę także na 
meczach uczelnianych i balach.

Młodego artystę nie interesują opinie in-
nych. Jednym podoba się to, co robi, inni 
przechodzą obok tego obojętnie. Jak twier-
dzi nie robi tego na pokaz.

Marta Kubis-Mikołaczyk

Tata mnie zaraził

Wspólne działanie
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��  Jeśli ktoś nie ma 
jeszcze planów na spędzenie 
słonecznej w niedzielę 31 maja, 
powinien pomyśleć o zabraniu 
rodziny do Topoli Królewskiej. 

Świętujące dziesięciolecie istnienia Gim-
nazjum im. Czesława Miłosza zaprasza 
wszystkich mieszkańców Gminy Łęczyca 
na festyn, który odbędzie się przy budyn-
ku szkoły. Będzie okazja, aby obejrzeć wy-
stępy zespołu muzycznego Dwa Tygodnie, 
młodzieży z koła teatralnego, szkolnego ka-
baretu Bez Kozy, a także pokaz taneczny. 
Najmłodsi znajdą coś dla siebie w ogród-
ku  przygotowanym przez Szkolny Klub 
Wolontariatu oraz w kąciku czytelniczym 
„Świat bajek”. Nie zabraknie, sposobności, 
by przekąsić małe co nieco: będą potrawy z 
grilla, pyszne ciasta w kawiarence oraz inne 
rozkosze dla podniebienia. 

Od marzeń do realizacji
Kiedy reforma oświatowa wprowa-

dziła do systemu edukacji istotne zmia-
ny, polegające na skróceniu nauki w szko-
le podstawowej oraz szkołach średnich i 
uzupełnieniu procesu kształcenia trzylet-
nim okresem nauki w gimnazjum, wła-
dze Gminy Łęczyca, podobnie jak inne 
samorządy w Polsce, stanęły przed trud-
nym  problemem – wyborem najlep-
szej możliwej lokalizacji dla gimnazjum 
gminnego. O to, by znajdowało się ono 
w Topoli Królewskiej, zabiegał gorliwie 
dyrektor tamtejszej Samorządowej Szko-
ły Podstawowej Jan Perka. Udało mu się 
uzyskać poparcie wójta gminy Andrzeja 
Wdowiaka oraz członków Rady Gminy 
Łęczyca, która uchwałą z 15 marca 1999 
r.  powołała do życia Gimnazjum w To-
poli Królewskiej. Na razie miało ono ko-
rzystać z bazy lokalowej topolskiej pod-
stawówki, ale jednocześnie z decyzją o lo-
kalizacji podjęta została druga – dotyczą-
ca powstania nowego, bardzo nowocze-
snego budynku. A była to decyzja odważ-
na i zapewne niełatwa. Tak poważna in-
westycja (której koszty szacowano na po-
nad 5milionów zł) przez kilka lat mu-

siała pochłaniać znaczną część docho-
dów gminy. Nie mogło więc obejść się 
bez wyrzeczeń, funduszy nie wystarcza-
ło bowiem na inne, istotne dla jej  miesz-
kańców przedsięwzięcia. Zwyciężyło jed-
nak przekonanie, że żadna droga, most 
czy system melioracyjny nie jest ważniej-
szy od  dzieci, którym gimnazjum miało 
służyć. Pragniemy zbudować szkołę na-
szych  marzeń, a także marzeń uczącej się 
w niej młodzieży, na miarę osiągnięć cy-
wilizacyjnych XXI w. – mówił wójt An-
drzej Wdowiak 19 maja 2001 podczas 
uroczystości wmurowania kamienia wę-
gielnego pod  budynek gimnazjum. Wy-
rażał wtedy pragnienie całej lokalnej spo-
łeczności. Rozmowy z ludźmi, rodzica-

mi, dziadkami czy sąsiadami przyszłych 
gimnazjalistów, pokazywały, że wszyscy 
niecierpliwie czekają na nową szkołę, ma-
jącą stać się jednocześnie wizytówką gmi-
ny – wspomina dyrektor Jan Perka. – Tę 
niezwykłą solidarność dostrzegli nauczy-
ciele ze Szwajcarii (wiosną 2000 r. gościli-
śmy ich delegację w Topoli Królewskiej). 
Goście z Lucerny mogli, niestety, poznać 
jedynie plany naszego gimnazjum. Pla-
ny i marzenia zaczęły przyjmować real-
ne kształty jesienią 2000 r. 13 listopada 
firma BUDROX z Gostynina rozpoczę-
ła pierwsze prace budowlane, które – jak 
wspomina dyrektor - przebiegały nad-
spodziewanie gładko.

Trudne początki 
1 września 1999 r. naukę w Gim-

nazjum w Topoli Królewskiej rozpo-
częło pięć pierwszych oddziałów, pięć 
nowych przybyło w roku szkolnym 
2000/2001, w kolejnym - następne. A 
ciągle przecież korzystano z pomiesz-
czeń należących do szkoły podstawo-
wej, której mury zaczęły po prostu pę-
kać w szwach. Dyrektorzy obu placó-
wek łamali głowy nad harmonogra-
mem zajęć, próbując ułożyć w mia-
rę harmonijne plany lekcji. Ale było 
to prawie niemożliwe. Brakowało sal 
lekcyjnych, gimnazjaliści musieli więc 
przyjeżdżać do szkoły także w sobo-
ty. A i wtedy niektóre zajęcia trzeba 
było przenieść poza szkołę. Religia od-
bywała się w salce katechetycznej przy 
kościele, wykorzystywano nawet po-
mieszczenia Spółdzielni Mleczarskiej. 

A serce już biło
Gimnazjum nie miało jeszcze wła-

snego lokum, ale przecież już istniało 
i tętniło życiem. Powstawały podsta-
wowe dokumenty szkolne (statut, pro-
gram wychowawczy, system ocenia-
nia), kreowano własny styl nauczania. 
To była ciężka praca nauczycieli, wy-
konywana kosztem prywatnego czasu, 
kosztem własnych rodzin. Moim na-

uczycielom (tak zawsze myślę o swo-
ich pracownikach) – zwierza się dy-
rektor Perka – nie brakowało nigdy za-
pału i determinacji. Dzieliliśmy prze-
świadczenie, że szkoła, którą buduje-
my (a myśmy przecież budowali to, co 
jest ważniejsze od murów), nie będzie 
przeciętna, taka jakich wiele, ale wyjąt-
kowa. I to pragnienie chyba się ziściło, 
skoro dzisiaj chcą się u nas uczyć nawet 
dzieciaki spoza naszego obwodu. 

Mimo ciasnoty i niewygody w mło-
dym gimnazjum organizowało się co-
dzienne życie szkolne. Przygotowywa-
no uroczyste apele dla uczczenia rocz-
nic narodowych, pomysłowo lub z hu-
morem obchodzono święta wewnątrz-

szkolne (zwłaszcza Dzień Samorządno-
ści), tańczono podczas hucznych zabaw 
choinkowych (z konieczności odbywa-
jących się jeszcze poza szkołą).  W maju 
2000 r. gimnazjaliści pojechali w Beskidy 
na pierwsza zieloną szkołę (kolejne rocz-
niki wyjeżdżały na Kaszuby, w Sude-
ty, w Pieniny, do Krakowie i jego okolic, 
od kilku lat są to już wyjazdy zagranicz-
ne: na Lazurowe Wybrzeże, do Grecji czy 
Chorwacji). Powstała redakcja szkolnej 
gazetki „Półserio”. Pojawiły się też pierw-
sze znaczące sukcesy i to na różnych po-
lach: sportowym, artystycznym (w grud-
niu 2000 r. przygotowane przez gimna-
zjalistów przedstawienie pt. „Wyzwolenie 
kosiarza” uzyskało I miejsce podczas Wo-
jewódzkiego Festiwalu „Dziecięca Scena 
Folkloru” w Wieluniu), posypały się na-
grody w konkursach i olimpiadach z za-
kresu przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych oraz humanistycznych (spo-
śród nich na szczególną uwagę zasługu-
je Ogólnopolski Konkurs Historyczny 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
Gimnazjum w Topoli od początku było 
w nim godnie reprezentowane). Ucznio-
wie i nauczyciele odkrywali wciąż nowe 
sposoby pozyskiwania wiedzy np. praca 
w ramach międzynarodowego programu 
edukacyjnego GLOBE (młodzi ekolodzy 
z Topoli dokonywali obserwacji i pomia-
rów atmosfery, pozyskane dane przesyła-
li do Waszyngtonu, a ponieważ znaleźli 
się w grupie dziesięciu najbardziej aktyw-
nych zespołów, otrzymali specjalne po-
dziękowanie od naukowców amerykań-
skich). 

W końcu u siebie
Wreszcie gimnazjaliści doczekali 

się swojej szkoły. W niedzielę 1 wrze-
śnia 2002 r. nastąpiło uroczyste otwar-
cie nowego budynku. Nawet wyjątko-
wo kapryśna aura nie mogła zmącić ra-
dosnego nastroju. Kiedy Andrzej Wdo-
wiak przecinał wstęgę, oddając tym 
samym powstały w Topoli obiekt do 
użytku młodzieży i jej opiekunów, łza 

zakręciła się w niejednym oku. Uczest-
ników uroczystości połączyło wspól-
ne pragnienie, które wyraził ksiądz bi-
skup Józef Zawitkowski: Niech tu uro-
sną nowi mądrzy i dobrzy ludzie. Niech 
będą  nagrodą dla Rodziców i Nauczy-
cieli. Niech będą przydatni Ojczyźnie i 
Kościołowi. Gaude Mater Polonia!

Nowa szkoła wydawała się imponu-
jąca! – wspominają absolwenci, wów-
czas uczniowie Gimnazjum w Topo-
li Królewskiej. – Dużo przestrzeni (w 
ostatnim roku ścisk w przepełnionej 
podstawówce był już naprawdę niezno-
śny), wszystko pachnące nowością. I do 
tego świetne wyposażenie: wiele kom-
puterów, nowoczesny sprzęt w sali kon-

ferencyjnej, winda. Czuliśmy się wy-
różnieni i z satysfakcją myśleliśmy o 
tym, że takiej szkoły nie mają nasi ró-
wieśnicy nawet w dużych miastach.  A 
przecież to nie był jeszcze koniec inwe-
stycji. Niebawem utworzono w Gim-
nazjum Międzyszkolne Centrum In-

formacji, w którym uczniowie mo-
gli korzystać z Internetu i księgozbio-
ru. W sierpniu 2004 rozpoczęto budo-
wę hali sportowej. We wrześniu następ-
nego roku lekcje wychowania fizyczne-
go odbywały się już w nowej sali gim-
nastycznej.

Rok 2004/2005 upłynął pod zna-
kiem patrona szkoły. Najpierw był 
okres długich poszukiwań, rozważań, 
dyskusji. Społeczność szkolna zdecy-
dowała w końcu, że najlepszym patro-
nem będzie Czesław Miłosz. Na wy-
bór ten wpłynął nie tylko szacunek dla 
wielkiego dorobku laureata literackiej 
Nagrody Nobla, ale przede wszystkim 
przekonanie, że wykorzystując zawar-
te w jego utworach treści, będzie moż-
na zbudować spójny program wycho-
wawczy i zadbać o odpowiednią for-
mację intelektualną i etyczną młodzie-

ży. Ponieważ wybrano poetę, postara-
no się o nawiązanie bliższej współpra-
cy z tymi, którzy na literaturze znają 
się najlepiej – z historykami literatu-
ry z Uniwersytetu Łódzkiego. I uda-
ło się. W styczniu 2005 r. przyjecha-
ła do Topoli pani prof. dr hab. Krysty-
na Poklewska i zaprezentowała odczyt 
na temat jednego z cyklów wierszy Mi-
łosza. Ujęła ją gościnność gospodarzy 
Gimnazjum i odtąd stała się jego wiel-
ką przyjaciółką. Z jej inicjatywy i dzię-
ki jej pośrednictwu udało się zorgani-
zować I Sesję Popularnonaukową „W 
kręgu Miłosza”(w tym roku odbyła się 
już czwarta). 5 października 2005 r. 
uczniowie mieli okazję wysłuchać pre-

lekcji znakomitych gości: prof. dr hab. 
Krystyny Ratajskiej, prof. dr. hab. Je-
rzego Poradeckiego, prof. dr. hab. Jac-
ka Brzozowskiego, dr Marzeny Woź-
niak-Łabieniec, dr Krystyny Pietrych, 
dr. Jerzego Wiśniewskiego. Wszyscy 
oni (na czele z przewodniczącą sesji pa-
nią prof. Krystyną Poklewską) przyje-
chali specjalnie dla nich, aby przybli-
żyć im niełatwą twórczość polskiego 
noblisty. 

8 października 2005 roku rozpo-
czął się od mszy św. w sąsiadującym z 
Gimnazjum Kościele pod wezw. św. 
Bartłomieja. Celebrował ją Ksiądz Bi-
skup Andrzeja F. Dziuba, który po-
święcił sztandar szkoły. Prof. Krystyna 
Poklewska odsłoniła tablicę pamiątko-
wą umieszczoną u wejścia do budynku.

Dzień dzisiejszy
Okrągła rocznica dziesięciolecia ist-

nienia szkoły nastraja nostalgicznie i 
prowokuje pytanie: czy udało się zre-
alizować marzenie o szkole na mia-
rę XXI wieku, szkole-wizytówce gmi-
ny?  Sądzę, że wszyscy, którzy przyczy-
nili się do jej powstania, mają prawo do 
satysfakcji. Gimnazjum w Topoli Kró-
lewskiej to jedna z najlepiej wyposa-
żonych szkół w kraju. Niespełna czte-
rystu uczniów ma do dyspozycji pra-
cownie komputerowe, językowe i wie-
le świetnie przygotowanych pracow-
ni przedmiotowych, kompleks sporto-
wy z salą gimnastyczną, siłownią oraz 
specjalnym pomieszczeniem do gimna-
styki korekcyjnej, a także salę konferen-
cyjną z najnowszym sprzętem audiowi-
zualnym. Szkoła jest w stanie przyjąć i 
zapewnić odpowiednie warunki kształ-
cenia uczniom z różnym stopniem nie-
pełnosprawności, którzy znajdują tu 
szansę wszechstronnego rozwoju. Jej 
absolwentem jest m. in. Jarosław Ste-
faniak, brązowy medalista Mistrzostw 
Polski Osób Niepełnosprawnych w Te-
nisie Stołowym. 

Nauczyciele realizują różne  projek-
ty edukacyjne („Szkoła marzeń”, „Nowy 
impuls”, ostatnio zaś „Akademia przed-
siębiorczości”). Są klasy sportowe, dzienni-
karskie, ekonomiczne. W przyszłym roku  
powstanie klasa z rozszerzonym progra-
mem wiedzy o kulturze i sztuce („Przyja-
ciele muz”). Daje to możliwość rozwijania 
zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
uczniów. Działania te przynoszą efek-
ty w postaci nagród zdobywanych pod-
czas rozmaitych konkursów. A o tym, 
że wysiłek włożony w przygotowanie 
do nich się opłaca, zaświadczą zapewne 
dwie największe chluby szkoły: Marlena 
Baranowska (laureatka ogólnopolskiego 
etapu Konkursu Historycznego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego” z 2005 
r.) oraz Tomasz Dębski (tegoroczny laureat 
wojewódzkiego konkursu z historii).   

Walory Gimnazjum w Topoli Kró-
lewskiej przyciągają młodych ludzi spo-
za rejonu – z sąsiedniej Łęczycy, a na-
wet z ościennych gmin. Każdego roku 
spora ich grupa ubiega się o możliwość 
rozpoczęcia nauki w tej placówce. Ale 
mimo dobrej passy jej dyrekcja nie spo-
czywa na laurach  i wciąż  poszukuje 
sposobów na podniesienie atrakcyjno-
ści szkoły. W planach jest np. stworze-
nie nowoczesnego boiska, umożliwia-
jącego trenowanie sportów lekkoatle-
tycznych. To kolejne duże wyzwanie. 
Powodzenia! Iwona Bartczak

Będzie wesoło w Topoli
kultura i oświata

Do takiej szkoły gimbusy zjeżdżają nawet z odległych stron
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Na obiad zagląda tu Marszałek 
Województwa Łódzkiego 
Włodzimierz Fisiak w towarzystwie 
łęczyckich wójtów
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We wsi Dzierżązna, gmina Zgierz, w 
latach 1943-1945 mieściła się filia hitle-
rowskiego obozu koncentracyjnego dla 
polskich dzieci z ul. Przemysłowej  w Ło-
dzi. Filia obozu została utworzona w grud-
niu 1942 r. na polecenie Głównego Urzę-
du Bezpieczeństwa Rzeszy i miała sta-
nowić zaplecze gospodarcze, żywnościo-
we dla obozu macierzystego w Łodzi. Fi-
lia, tzw. Arbaitsbetrieb powstała w opar-
ciu o zabudowania, posiadłość  przed-
wojennego majątku  ziemskiego. Ko-
mendantem podobozu został Hans He-
inrich Fuge, sekretarz policji kryminal-
nej.  W Dzierżąznej przebywały wyłącz-
nie dziewczęta, najmłodsza miała 8 lat. 
Pierwszy transport 10 więźniarek przybył 
na wiosnę 1943 r. Wkrótce przywiezio-
no  kolejne i uzupełniano w razie potrze-
by. Dziewczynki  wykonywały wszyst-

kie prace związane z uprawą roli, w ogro-
dzie  i na polu. Przygotowywały ziemię, 
siały, wyrywały chwasty, pracowały przy 
żniwach, sadziły a później zbierały ziem-
niaki, kopały torf, karczowały drzewa, 
wyrzucały obornik, doiły krowy. Pra-
ca trwała ok. 12- 14 godzin. Wyżywie-
nie, choć nieco lepsze niż w Łodzi, nie 
było wystarczające , w dodatku  wielogo-
dzinny  wysiłek  powodował, że  dziew-
czynki cierpiały głód.  Tęskniły do rodzi-
ców, nie zawsze znany im  był  los najbliż-
szych.  W podobozie szerzyły się  choroby 
i wybuchały epidemie. Opieki lekarskiej 
nie było. Jedyną  pomoc dzieciom niosły 
opiekunki – Polki, które zatrudnił Fuge. 
Małe więźniarki  nie miały praw, komen-
dant poinformował polski personel,  że są 
to dzieci przestępcze i należy przemawiać 
do  nich tylko kijem. Dziewczynki mo-

gły wysłać i otrzymać zaledwie  jeden list 
w miesiącu, raz na pół roku było widze-
nie. Jeśli dopuściły się przewinienia  po-
zbawiano je i tego. Często były karane  bi-
ciem lub zamykaniem w piwnicy, bez je-
dzenia. Obóz przetrwał do końca  wojny, 
do stycznia 1945 roku.

W 1996 roku odsłonięty został obe-
lisk z pamiątkową tablicą. W budynku 
Szkoły Podstawowej w Białej jest  izba pa-
mięci narodowej, której otwarcie  w 2002 
r. połączone  zostało ze zjazdem byłych 
więźniarek.  Znajduje  się  tu wiele cieka-
wych eksponatów, m.in. oryginalne zdję-
cia  małych więźniarek,  mapy, karty ewi-
dencyjne, obozowe listy, rekonstrukcja 
ubrania obozowego.  

Izba pamięci jest często odwiedzana  
przez dzieci, młodzież, dorosłych, tury-
stów indywidualnych i grupy zorgani-
zowane, także  spoza Polski. Jej zbiory 
wspomagają nauczanie historii Ojczy-
zny i poznawanie dziejów naszego re-
gionu. 

W kontekście zagrożenia powstaniem 
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 
w Rogóźnie kwestia zachowania miejsc 
pamięci narodowej i zabytków  jest rów-
nie ważna jak degradacja środowiska 
przyrodniczego. Ogromny niepokój  i 
sprzeciw budzi  perspektywa  pozbawie-
nia  lokalnej  społeczności   tego, co łączy, 
co jest bliskie sercu jako wyraz lokalnego 
patriotyzmu, wspólnych wartości ducho-
wych i materialnych: pomników, tablic 
historycznych, żołnierskich  i powstań-
czych mogił, zabytkowych kościołów z 
cmentarzami , przydrożnych kapliczek... 

 Magdalena Hauke

Pamiętamy o tym

Dyrektorka szkoły szczegółowo objaśnia pochodzenie eksponatów

W naszych bibliotekach
Biblioteka Biała Szczawin Ustronie Parzęczew Chociszew

książek 11.056 9.521 15.517 19.377 9.003

dotacja 
MKiDN w zł 2.000 2.000 2.000 4.500 3.500

czytelnicy
2007/2008

361/376 210/182 460/340 778/726 194/203

wzrost liczby  
czytelników

+3,3% -13% -26% -6,6% +5%

wypożyczenia 2321 1248 3910 9648 3886

odwiedziny 4594 4915 6352 10.631 4545

liczba  
pracowników

1 1 (+1 adm.) 1 1 (+1 adm.) 1

na podstawie danych za rok 2008 Biblioteki Powiatowej w Zgierzu
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�� Tak można by z 
niewielką tylko przesadą 
nazwać ten kościół,  
który jest największym  
ze wszystkich na obszarze 
Fundacji „Prym”  
i do tego zasobny aż w pięć 
barokowych ołtarzy.

Patronują mu św. Jakub i Wszy-
scy Święci. Stoi na niewielkim 
wzniesieniu, tuż przy wschodniej 
stronie ruchliwej drogi Zgierz - 
Kutno. Z okien szybko przejeżdża-
jących przez wieś samochodów tyl-
ko przez moment widać wyłaniają-
cą się z kępy drzew jego fron tową 
elewację i frag ment stojącej obok 
dzwonnicy. Gdyby nie wychylają-
cy się zza konarów szczyt cebula-
stej wieżyczki z krzyżem i charak-
terystyczny parkan cmentarny, 
trudno byłoby domyślić się, że za 
ścianą zieleni kryje się kościół. Jego 
usytuowanie jest typowe dla sta-
rych, wiejskich świątyń, harmonij-
nie wtopio nych w krajobraz wsi. 
Zofia Kossak pisała o takich wła-
śnie koś ciółkach, że „zdają się być 
naturalnym wy kwitem gruntu, na 
którym stoją, najwłaściwszym wy-
razem duszy kraju.”

Kościoły Podhala, czy biesz-
czadzkie cerkwie, są bogatsze w 
kształcie architektonicznym i w ele-
menty zdob nicze, jak by chciały do-
równać wyglądem górskiemu krajo-
brazowi, w którym wyrosły. Nasz 
kościół jest nato miast tak samo pro-
sty, jak wyrównana linia horyzon-
tu i monotonna płaskość równin-
nego pejzażu niziny łęczyckiej. Po 
prostu inny wyraz piękna inspiro-
wanego przez naturalne środowisko 
przyrodnicze.

Kościół w Giecznie wznio-
sła ręka ludowego cieśli przed pra-
wie trzema wiekami, dokładnie w 
1717 roku. Jest to co najmniej dru-
gi kościół na tym miejs cu. Poprzed-
ni stał tu już od 1437 roku. Obec-
ny fundował ks. Jan Pokrzywnic-
ki herbu Grzymała, dziekan gnieź-
nieński kanonik krakowski, przed-
stawiciel rodu wywodzącego się z 
pobliskiej Pokrzywnicy, w które-
go to rękach pozostawało wówczas 
Gieczno.

Otwarte gościnnie furty z ku-
tego żelaza, osadzone między mu-
rowanymi słupkami, bielonymi na 
kremowo, prowadzą bezpośrednio 
z drogi na cmentarz przykościelny. 
Z zielonego dywanu trawy wyrasta 
przed nami elewacja frontowa ko-
ścioła. Nad lekko wysuniętym oka-
pem gontowym, w środku trójkąt-
nego szczytu zdobionego ząbkowa-
niem, rozpięty jest szeroko-ramien-
ny krzyż nad literami JHS.

W ten sposób kościół w Giecznie 
u swych progów wita nas łaciński-
mi słowami - Jesus Hominum Sa-
lvator (Jezus Zbawiciel ludzi), które 
też mogą być odczytywane - J Hac 
Salus (W Tym zbawienie).

Wchodzących głównym wej-
ściem do świątyni chroni przed 
deszczem i wiat rem przybudowa-
ny przed paroma laty ganek, po-
kryty gontowym daszkiem. Zanim 

jednak przekroczymy progi świąty-
ni, obejdźmy kościół wokół, żeby 
poznać jego rozmiary, kształt oraz 
kunszt ciesielskiej roboty sprzed 
wieków.

Wspomniany wcześniej funda-
tor, nie skąpiąc kiesy, wystawił ten 
kościół na miarę potrzeb już wów-
czas rozległej parafii Gieczno, któ-
ra obejmowała niegdyś także Białą. 
Świątynia jest sporych rozmiarów, 
jak na drewnianą konstrukcję. Ku-
baturą wynoszącą 2250 m3 aż po-
nad dwukrotnie przewyższa kościół 
w Białej (1050 m3). Główną część 
kościoła stanowi trójnawowy kor-
pus, zbudowany na planie prosto-
kąta. Do niego od wschodu przyle-
ga o tej samej wysokości stropu pre-
zbiterium, węższe i zamknięte trój-
bocznie. Wszystkie przy budówki są 
również na planie prostokąta.

Kościół w Giecznie, podobnie 
jak w Białej, reprezentuje tradycyj-
ny, typowy styl z dominacją w rzu-
cie poziomym kątów prostych, któ-

re są niemal jedynie możliwe przy 
budulcu drewnianym, trudno dają-
cym się kształtować w inne formy, 
z całko witym wykluczeniem cylin-
drycznych. Pewnym novum, rzad-
ko spotykanym w naszych stro-
nach, jest usytuowanie zakrystii na 
przedłużeniu prezbiterium Zakry-

stia jest jedynym murowanym ele-
mentem budowli. Od południowej 
strony do korpusu nawowego przy-
lega okazjo nalnie wykorzystywana 
kruchta. Korpus kościoła zbudowa-
ny jest z grubych, sosnowych bali, 
układanych poziomo i łączonych na 
węgłach w zrąb. Stworzona w ten 
sposób konstrukcja wieńcowa bu-
dynku osłonięta jest z zewnątrz sza-
lunkiem z desek, przybi janych na 
zakładkę w celu zwiększenia trwa-
łości ścian, jak i ich upiększenia. 
Jednostajność płaszczyzny ścian 
uroz maicają słupy imitujące pila-
stry. Jest to w zasadzie jedyny i to 
bardzo skromny element dekora-
cyjny elewacji całego korpusu poza 
opisanym już frontonem.

Kościół ten odznacza się w ogó-
le prostotą, jeśli nie ascetyzmem 
w potraktowaniu zewnętrznych 
elemen tów zdobniczych. Ciem-
nobrunatna barwa drewna, na-
syconego środkami impregnacyj-
nymi, potęguje jeszcze wrażenie 

surowości. Korpus główny, jak i 
wszystkie przybudówki, pokryte 
są dachem dwuspadowym z gon-
tów, nieznacznie tylko wysunię-
tym poza lico ściany. Jego stro-
mo wznoszące się połacie doda-
ją budynkowi smukłości, a przede 
wszystkim chronią dach przed 

ciężarem zalegającej grubej war-
stwy śniegu i powodują szybszy 
spływ wód opadowych. Zbudowa-
nie jego więźby, czyli konstruk-
cji nośnej, wymagało niemałego 
kunsztu ciesielskiego. W tym ko-
ściele, o szerokim rozstawie ścian 
bocznych, zastosowano więźb da-
chową typu storczykowego, jedną 
z bardziej skomplikowanych.

Sylwetkę kościoła urozmaica i 
zdobi wyrastająca z kalenicy wie-
życzka blaszanej sygnaturki o kwa-
dratowej pod stawie, przykryta ba-
niastym hełmem. W elewacjach 
bocznych, nieco poniżej okapu, 
znajdują się prostokątne okna o sze-
rokich ościeżnicach i drobnym po-
dziale szczeblinowym.

Budynek kościoła usytuowa-
ny jest centralnie na cmentarzu, 
który dopiero od ubiegłego wieku 
przestał być grze balnym. Dlatego, 
chodząc po nim, musimy zdawać 
sobie sprawę, że pod naszymi sto-
pami spoczywają szczątki zmar-
łych wielu pokoleń mieszkańców 
Gieczna i całej parafii. Do miej-
sca tego, wymagającego odpo-
wiedniego uszanowania, dostępu 
przed niepożądanymi gośćmi bro-
ni ceglany, ażurowy parkan. Na-
tomiast kościół przed żarem słoń-
ca, słotami i wichrami zdaje się 
bronić otaczający go szpaler liścia-
stych drzew.

Jednak to przede wszystkim 
dzięki staraniom kapłanów i para-
fian dotrwał w niezłej kondycji do 
naszych czasów, przeszedłszy grun-
towną restaurację w 1874 r. i odna-
wianie po I i II wojnie Światowej 
oraz remont przeprowadzony za 
poprzedniego proboszcza, nieży-
jącego już ks. Kazimierza Malce-
ra. Do zespołu sakralnego w Giecz-
nie należy drew niana dzwonnica o 
konstrukcji słupowej. Oszalowana 
deskami na zakładkę i pokryta da-
chem z gontów jak kościół, jest też 
i wiekiem mu równa. Dla ujścia 
silnych dźwięków wycięto pod 
okapem w elewacji wschodniej i 
zachodniej po pięć arka dowych 
otworów, a z pozosta łych stron 
tyleż ażurowych. Warowna to 
prawie budowla. Bardziej przy-
pomina strażnicę strzegącą ko-
ściół, chociaż jej zadaniem jest 
zawieszonymi na potężnej belce 

dzwonami wzywać wiernych do 
wejścia w progi świątyni. 

Barokowe wnętrze

Wchodząc do kościoła przez 
kruchtę, spotykamy cie kawe 
plastycz nie nadproże wycięte w 
tzw. ośli grzbiet i drzwi wyko nane 
z dbałoś cią o dekoracyjność.

Od razu rzuca się nam w oczy 
obszerność wnętrza i otaczająca nas 
kolorys tyka. Efekt wielkości wywo-
łuje rozpla nowanie wnętrza wyno-
szącego 290 m2 powierzchni użyt-
kowej, na trzy nawy, środkową i 
dwie boczne, rozdzie lone cztere-
ma parami słupów. Podtrzy mują je 
dwie, solidne, podłużne belki, na 
których opiera się strop o jednako-
wej wysokości w całym kościele.

W kościele były stalle, drewnia-
ne, osiemnastowieczne, barokowe. 
Pięknie pokryte dekoracją rzeźbiar-
ską. Jeszcze wymieniano je w „Ka-
talogu zabytków sztuki w Polsce” 
z 1954 r. Nad zniknięciem można 
tylko ubolewać. Za proboszczow-
skiej kadencji nieżyjącego już księ-
dza Kazimierza Malcera przepro-
wadzono gruntowną konserwację 
kościoła przywracającą pierwot-
ny wygląd niektórym elementom 
wnętrza. Na słupach podtrzymują-
cych strop odkuto nałożonych kil-
ka warstw farby, odsłaniając natu-
ralną fakturę sosnowego drewna. 
Sufit podzielono żebrami na pro-
stokąty, uzyskując efekt zbliżony do 
stropu kasetonowego. Część kase-
tonów nad prezbiterium zdobią li-
lie, a środko wy na czerwonym polu 
wypełnia biały orzeł, podkreślający 
związek Kościoła z państwem pol-
skim. Orzeł w kręgu lilii, symboli-
zujących w sztuce chrześcijańskiej 
czystość i niewinność, wzmacnia 
akcent narodowy.

Ściany kościoła pokryto deska-
mi przybitymi pionowo na styk i 
podzielo no na przęsła słupami. 

Ściany pomalowano na kolor ko-
ści słoniowej. Urozmaicają je pio-
nowe szlaki w barwie ma honiu, bie-
gnące na styku desek i szer sze pasy 
pokrywające słupy. Wolne prze-
strzenie między oknami wypełnia-
ją barwne sylwetki ośmiu świętych, 
nama lowanych ręką współczesnego 
artysty.

Drewniana katedra
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Wnętrze kościoła oświetlają 
cztery pary okien. Może parafia-
nie zafundują do nich witraże, aby 
wzbogacić wystrój?

Do ściany prezbiterium przy-
lega oka zała drewniana, empiro-
wa chrzcielnica z przełomu XVIII 
i XIX w.

Ambona, do wygłaszania tek-
stów li turgicznych i kazań, od lat 
nie jest wy korzystywana, jest ozdo-
bą i pamiątką po dawnej liturgii. 
Na jej zapiecku znajduje się malo-
wany na desce olejny obraz św. Bar-
bary z 1670 r., najstarsze w koście-
le malowidło, w ciemnej tonacji z 
jedyną jasną plamą - koronowaną 
głową świę tej, otoczoną świetlistą 
aureolą.

Fundatorem zegara przyścienne-
go jest ks. biskup Kazimierz Tom-
czak, nie gdyś mieszkaniec parafii 
Gieczno, ro dem z Besiekierza, po-
tem wyniesiony do godności sufra-
gana diecezji łódzkiej.

Kierując się ku głównemu wyj-
ściu, przechodzimy pod chórem 
mu zycznym. Zdobi go prospekt or-
ganowy z końca ubiegłego wieku. 
Składa się on z trzech zespo łów sre-
brzystych piszczałek ujętych w ko-
lumnową obu dowę, malowanych na 
jasno zielony kolor. Jej profilo wane 
górne krawę dzie w formie gzymsu 
zdobią zło cone ornamenty o moty-
wach roślin nych z lirą na środ kowej 
niższej ko lumnie. Jakkolwiek pro-
spekt jest tylko atrapą nieczynnych 
już organów, to przecież interesują-
cą kompozycją prze strzenną i ko-
lorystyczną wzbogaca ubogą pla-
stycznie tylną ścianę kościoła. Na-
tomiast część przednia świątyni 
przedstawia się imponująco.

Przed ołtarzem i obrazami

Niewiele jest w środkowej Polsce 
drewnianych kościółków tak hoj-
nie wyposażonych w ołtarze. Łącz-
nie z dostosowanym do współcze-
snej liturgii, jest ich aż sześć. Ołtarz 

główny przyciąga wzrok dzięki ory-
ginalnemu rozwiązaniu architekto-
nicznemu. Jest obramowany po bo-
kach bramkami, czyli wejściami dla 
kapłana i ministrantów. Bramki 
zwieńczone są postaciami aposto-
łów. Po lewej stoi św. Piotr, po pra-
wej św. Paweł. Stary to ołtarz. Po-
dobnie, jak pozostałe, wy konany 

został z drewna w stylu baro kowym 
i pochodzi z około 1720 roku.

Zdobią go dwa, nałożone na 
siebie obrazy. Wmontowany w 
ołtarz na stałe z drugiej połowy 
XVIII wieku, przed stawia Matkę 
Boską okrytą metalową szatą. Ma-

donna przedstawiona w pół-po-
staci, na lewym ramieniu trzyma 
Je zusa, który wznosi prawą rękę 
w geś cie błogosławienia. Głowy 
Matki i Sy na przykrywają ażuro-
we korony. Wo kół postaci na pur-
purowym tle aureola z gwiazd. To-
warzyszący mi ks. pro boszcz Ka-
zimierz Malcer znika za oł tarzem 
i porusza dźwignią, a w prosto-
padłej ramie ukazuje się nowa sce-
na z opuszczającego się obrazu. 
Przedsta wia teraz Chrystusa, któ-
ry, adorowany przez dostojników 
kościelnych, błogo sławi zgroma-
dzony przed Nim tłum świętych. 
To właśnie oni - Wszyscy Święci 
są patronami parafii Gieczno.

Ołtarz główny jest najokazalszy. 
Na stawa z obrazem flankowana jest 
z każdego boku parami korynckich 
kolumn. Na głowicach wspiera się 
bogato profilowany gzyms, na któ-
rego naro żach stoją wazy z sercami 
gorejącymi.

Ołtarz w przerwanym łuku 
eliptycz nym wieńczy gołębica, 
umieszczona w glorii złotych pro-
mieni. Na mensie ołtarza para zło-
conych aniołków strze że z boków 
kielicha z hostiami, za mkniętego w 
tabernakulum, na którym spoczy-
wa Baranek Boży.

Pozostałe ołtarze w prezbite-
rium po siadają identyczną archi-
tekturę. Poje dyncze kolumny ko-
rynckie, wyrastają ce z postumen-
tów zdobnych w płyciny, wspiera-
ją profilowany na narożach gzyms 
z parą serc gorejących. Powyżej, w 
przerwie półkolistego szczytu, pa-
trzy na nas Oko Boże, otoczone au-
reolą. Boki nastawy tych, jak i po-
zostałych ołtarzy, zdobione są sny-
cerskim złoco nym ornamentem z 
wici roślinnej.

W lewym ołtarzu prostokątną 
ramę wypełnia barokowy krucy-
fiks z XVIII wieku. Nastawę pra-
wego zdobi, opra wiony w prosto-
kątną niezwykle bogato rzeźbioną 
ramę, obraz św. Rocha. Ma lowidło 
to przysłonięto współczesnym ob-

razem Chrystusa błogosławiącego.
Opuszczamy prezbiterium i wi-

dzimy usytuowany przed nawą 
współczesny zestaw ołtarzowy. 
Składa się on z men sy stanowiącej 
blat czworonożnego sto łu, krzy-
ża procesyjnego, stojącego mię-
dzy dwoma świecznikami, i mów-
nicy. Jakże on jest on prosty, a na-
wet ubogi w porównaniu z lśniący-
mi od złoceń barokowymi ołtarza-
mi w tle.

Hojną rękę miał fundator ko-
ścioła. Mamy więc w przejściu mię-
dzy nawą a prezbiterium, ustawio-
ne ukośnie, dwa następne ołtarze. 
Ramę prawego wypeł nia malowi-
dło olejne na płótnie, poświę cone 
św. Annie Samotrzeć. Obraz przed-
stawia Matkę Boską, siedzącą z 
Dzie ciątkiem na kolanach obok św. 
Anny.

Ołtarz w lewej nawie ma szcze-
gólne znaczenie dla kościoła w 
Giecznie. Jest bowiem przeznaczo-
ny dla dwóch pat ronów świątyni 
— św. Stanisława Kos tki i św. Jaku-
ba. Ponieważ ołtarz ten nie posiada, 
tak, jak główny, dźwigni umożli-
wiającej podnoszenie jednego z ob-
razów, tutaj są one przemiennie na 
pewien czas montowane w nastawę.

Na szczególną uwagę zasługu-
je ob raz z około 1720 roku, przed-
stawiający komunię św. Stanisła-
wa Kostki. Przy wieziony z Rzymu 
przez Zendriona Maszkowskiego, 
ówczesnego właściciela Gieczna, za-
słynął w bliższej okolicy z cudów i 
łask. Z zapisów, w przechowywanej 
w plebanii księdze, wynika, że do-
znawali ich zarówno ma luczcy, jak 
i wielmożni, a również i wielebni. 
Między innymi „Imć Łukasz Augu-
stynowicz Pleban Modliński w ma-
lignie ciężkim będący...”

Przyjeżdżali wówczas do Giecz-
na cierpiący przede wszystkim na 
„par aliże”, a nawet kalecy, którzy 
„...na mszę dali, spowiedź odby-
li, krzyżem przed św. Stanisławem 
Kostką leżeli, po komunii i mszy 
skończonej, kule za wiesiwszy, zdro-
wi z kościoła wyszli”.

Do tutejszego kościoła zawi-
tał także wojewoda płocki F. Żatu-
ski, który „...westchnął, votum od-
dał, zdrów zo stał”. Hojnie składa-
nych wot było aż tyle, że pokrywa-
ły niemal cały obraz. Kult związa-
ny z obrazem utrzymy wał się do XX 
wieku.

Dziś odsłonięte od wot malowi-
dło ukazuje św. Stanisława Kostkę 
z dłoń mi złożonymi w geście mo-
dlitewnym, któremu jeden z dwóch 
aniołów podaje hostię. Święty okry-
ty jest sukienką częściowo złoconą, 
wykonaną z trybowanego metalu i 
misternie zdobioną przez rytowni-
ka w motywy roślinne.

Drugi obraz tego ołtarza przed-
stawia św. Jakuba, patrona po-
przedniego koś cioła, który tu stał 
co najmniej od 1437 roku. Ma-
lowidło olejne na płótnie utrzy-
mane w ciemnej tonacji pokazu-
je nam świętego apostoła, patrona 
pielg rzymów, wędrującego gościń-
cem. Okry ty brązowym płaszczem 
wspiera się na długiej, pielgrzymiej 
lasce z przywie szoną do niej małą 
sakwą podróżną.

We wrześniu 1995 r. została 
odsłonię ta tablica z brązu, ofiaro-
wana przez mło dzież parafii Giecz-
no „Żołnierzom Armii Krajowej w 
hołdzie za niezłomność”. Trzeba 
bowiem wiedzieć, że w samej wsi 
Gieczno działała placówka AK, a 
w całej Gminie Rogoźno Komen-
da Re jonu o kryptonimie „Zakręt”, 
która pro wadziła ożywione działa-
nia wywiadowcze, propagandowe i 
przerzutowe przez bliską granicę z 
Generalną Gubernią.

Opuszczając progi świątyni w 
Giecznie zapraszam Czytelników 
w kolejnym numerze do zwiedza-
nia następnej perły, a raczej pereł-
ki drewnianej architektury sakral-
nej – kościółka w Budzynku.

Stanisław Frątczak

w Giecznie

foto Jacek Kowner
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�� Nie wszyscy mieszkańcy 
wiedzą, że na terenie gminy Zgierz 
jeżdżą tramwaje. Ponad 8 km torów. 
9 kwietnia minie 87 lat jak wyruszył 
pierwszy tramwaj. Wyglądał  
i funkcjonował jak tramwaj, ale wtedy 
nazywało się to podmiejska kolejka 
wąskotorowa lub kolej podjazdowa.

Linia ze Zgierza do Ozorkowa powstała na 
mocy koncesji cara Mikołaja II z lipca 1913 roku. 
Budowę Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Kole-
je Dojazdowe rozpoczęty 12 kwietnia 1920 roku 
od rozjazdu na Kuraku w Zgierzu. Po dwóch la-
tach ruszył pierwszy pociąg. Lecz z powodu bra-
ku prądu w tym rejonie, wagony tramwajowe cią-
gnęły lokomotywy. 

Od granicy Zgierza do Ozorkowa linia biegnie 
zachodnim skrajem szosy łęczyckiej. Przy opraco-
wywaniu koncepcji przebiegu autostrady A2 roz-
ważany był wariant przerzucenia linii wiaduk-
tem nad nią lub jej zakończenia przed autostradą. 
Ostatecznie to autostrada przekracza wiaduktem 
linię ozorkowską. 

W Emilii była 400-metrowa bocznica (w 
prawo jadąc w kierunku Ozorkowa) do pod-
stacji energetycznej zbudowanej w latach 20-
tych ubiegłego wieku z myślą o elektryfikacji 
okolic Ozorkowa. Ostatecznie nic z tego nie 
wyszło, ale podstacja jest czynna do dzisiaj i 
zasila tramwaj ozorkowski na całym jego pół-
nocnym odcinku. Do końca lat 80-tych XX 
wieku obok działała tzw. piaśnica, w której 

wydobywano piasek na podsypkę torów i do 
hamulców wagonowych oraz tramwajowa su-
szarnia piasku.

Pierwsza krańcówka, z powodu dymu i iskier z 
lokomotyw, została usytuowana w Zgierzu, przy 
wiadukcie kolejowym na ul. Łódzkiej. Po zelek-
tryfikowaniu w 1927 roku, linia została wydłużo-
na do miejsca pomiędzy rynkiem Bałuckim a pla-
cem Kościelnym w Łodzi. Krańcówka ozorkow-
ska była przed kościołem na placu Jana Pawła II. 
Obok była stała poczekalnia i punkt sprzedaży bi-
letów. 

W tramwajach były dwie klasy: II i III. Dzieci 
do lat pięciu nie płaciły za bilet, młodzież do lat 10 
lat oraz uczniowie, ale tylko w mundurkach, pła-

cili połowę opłaty za bilet w klasie w której jecha-
li. Bagaż ręczny, „który można pomieścić w wago-
nie, nie tamując przejścia pasażerów, przewożony 
może być bezpłatnie”.

Oficerowie oraz lekarze wojskowi mieli prawo do 
jazdy w II klasie z 50-procentową zniżką. W Cesar-
stwie Rosyjskim nie wolno było szeregowym żołnie-
rzom jeździć tramwajami, ale dowódca garnizonu 
łódzkiego zezwolił na to w wyjątkowych przypad-
kach i tak aby nie mogli zetknąć się z „panami ofice-
rami i wyższymi rangą czynownikami”. 

Wkrótce łódzcy myśliwi zgłosili postulat, aby 
móc przewozić swoje psy w wagonach kolejki. 
Otrzymali na to zgodę, ale tylko w sezonie polowań. 

Tramwaje były oznaczone tablicami kierunko-
wymi z nazwami miast. Dopiero w okresie okupa-
cji hitlerowskiej, otrzymały numer 40.

Na linii jeździły  zestawy trójwagonowe i było 
dwóch konduktorów. Sygnał do odjazdu kon-
duktorzy podawali ręcznymi dzwonkami ze swo-
ich wagonów. Uruchamiali je pociągając za linkę, 
która biegła przez całą długość tramwaju. W tam-
tych czasach konduktor ponosił odpowiedzial-
ność służbową i finansową za gapowiczów (po 50 
kopiejek od osoby).

W niedzielę mieszkańcy Łodzi i Zgierza, 
jeździli tramwajem na pikniki, spacery po le-
sie i na grzyby. A w tygodniu mieszkańcy na-
szych wsi wozili nim płody rolne, drób i wy-
roby mięsne. Ważną rolę odegrał on w realiza-
cji i rozwoju idei tzw. „miast-ogródów” - Grot-
nik i Sokolnik.

Już wtedy linia 
miała swoje tzw. 
„czarne punkty” - 
zakręt przy magi-
stracie i ogrodzie w 
Zgierzu – docho-
dziło tu do wielu 
kolizji.

Podczas oku-
pacji hitlerow-
skiej kolejka do-
jazdowa nazywa-
ła się Litzmann-
städter Schmal-
spurige Elektri-
sche Zufuhrbahn 
A.G., a następ-
nie Litzmannstäd-
ter Elektrische Zu-
fuhrbahnen A.G. 
(LEZ), z krańcówką na placu Wolności w Łodzi. 
Służyła wtedy głównie zaopatrzeniu się w żyw-
ność mieszkańców Łodzi. Wiedzieli o tym Niem-
cy, którzy mieli policyjny posterunek kontrolny 
przy przystanku „Lućmierz”, w ówczesnej karcz-
mie. 

Kontrolę przeprowadzało zazwyczaj dwóch 
żandarmów. Jeden stał w drzwiach na pomoście 
wagonu, a drugi przeprowadzał kontrolę przecho-
dząc przez wagon z drugiej strony. Oczywiście 

najtrudniej było 
ustalić do kogo na-
leży torba z tref-
nym towarem. 

Po wojnie kolej-
ka wróciła do starej 
nazwy (ŁWEKD) 
i tablic kierunko-
wych. W dniu 21 
października 1947 
r. została znacjonali-
zowana bez wypłaty 
odszkodowania.

W roku 1948 
połączyła się z 
Miejskim Przedsię-
biorstwem Tram-
wajowym w Łodzi.  
Ale jeszcze w 1949 

roku odnajdujemy ją w rozkładzie PKP jako linia 
Łódź (pl. Wolności) – Zgierz – Ozorków.

W kwietniu 1948 r. Spółdzielnia Wydaw-
nicza „Czytelnik” podjęła akcję upowszechnie-
nia czytelnictwa prasy codziennej przy pomocy 
tzw. „skrzynek uczciwości”. Pasażer po wzięciu 
gazety miał wkładać odliczoną zapłatę do ka-
setki pod skrzynką, lecz różnie to bywało. Part-
nerem „Czytelnika” była redakcja „Dziennika 
Łódzkiego”. W reklamie napisano, że „liczy się 
na uczciwość mieszkańców i nie spodziewa się 
jakiegoś przykrego zawodu”.

W dniu 1 stycznia 1951 r. nastąpiła zmiana na-
zwy na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyj-
ne w Łodzi (MPK) a linia tramwajowa otrzyma-
ła numer 46.

W roku 1968  
zakazano palenia 
papierosów. W 
rzeczywistości na-
stąpiło to po 1973 
roku, gdy wpro-
wadzono wagony 
przegubowe.

Krańcówkę na 
ul. Północnej uru-
chomiono w dniu 
22 lipca 1951 r., 
a dwa lata póź-
niej także 22 lip-
ca otwarto budy-
nek poczekalni. 

Od lutego 1983 roku tramwaje w Ozorkowie 
miały wspólną stację końcową z Kujawską Kolej-
ką Wąskotorową przy ul. kard. S. Wyszyńskiego. 
Obecną „pętlę” przy osiedlu otwarto uroczyście 
18 stycznia 1986 roku.

W 1993 roku zarejestrowano spółkę Mię-
dzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o. 
(MKT). Założycielami spółki były miasto i gmi-
na Zgierz, miasto i gmina Ozorków oraz gmina 
Łódź, z udziałami: Łódź - 49,0% Zgierz - 35,5%, 
Ozorków - 14,0% i gmina Zgierz - 1,5%. 

Tak więc gmina Zgierz była udziałowcem linii 
tramwajowych od Pabianic po Ozorków oraz noc-
ną linią Łódź –Zgierz (nr 101).

Krańcówkę w Łodzi przy ulicy Północnej za-
mknięto w stycznia 2004 r.

Każdego dnia 20 razy tramwaj przecina 
gminę Zgierz. Zatrzymując się na 4 przystan-
kach w Lućmierzu, Rosanowie, Emilii, Słowi-
ku, a mijając się z innym w Lućmierzu i Słowiku. 
 Wojciech Źródlak

kustosz Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi

Jacek Kowner
zdjęcia Muzeum Komunikacji w Łodzi

Tramwajem przez pola i lasy

46 w drodze do Ozorkowa

Przystanek Lućmierz

Rok 1922 - otwarcie linii do Ozorkowa
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Renata Nolbrzak: - Czy to, 
że nazywają pana polskim 
Copperfieldem schlebia 
panu czy raczej irytuje?

Maciej Pol: - Z jed-
nej strony jest to porówna-
nie, które zobowiązuje, a z 
drugiej odbiera jakąś tożsa-
mość.

 Zdaję sobie sprawę,  że 
w pewnym momencie moż-
na było to wykorzystać...
 Ale nobilitowało ono, po-
wiedzmy, jakieś 20 lat temu, 
prawda?

Tak, to  nie jest potrzeb-
ne, często się jednak zdarza. 
Wczoraj np. też nie uzgod-
niłem tego wcześniej z Pro-
kopem, no i Marcin mnie 
zapowiedział: „polski Cop-
perfield”. Jeżeli ktoś,  prowa-
dząc jakiś program, pyta jak 
mnie zapowiedzieć, to mó-
wię:  skromnie, sympatycz-
nie. Wolę dostać większe 
brawa na zejście, niż przed 
wyjściem na scenę.
 Jest pan zdobywcą wielu 
różnych nagród. Z której jest 
pan najbardziej dumny? Któ-
ra jest dla pana najcenniejsza? 

Dostałem kiedyś odznakę: „Przy-
jaciel dziecka”. Pozostałe nagrody nie 
są aż tak cenne. Festiwal można wy-
grać także dlatego, że akurat przyje-
dzie mniej zdolnych ludzi. Ja nie bio-
rę już udziału w konkursach. Po pro-
stu nie chcę. 
Porozmawiamy o pana związkach  z Łę-
czycą...

Ja byłem dzieckiem rynku, znam te 
wszystkie kamienice, podwórka, biega-
łem tu z dzieciakami, przychodziłem 
do babci,  która mieszkała w kamieni-
cy naprzeciwko…W tej chwili miesz-
kam na wsi w gminie Łęczyca. Cią-
gle podróżujemy, za chwilę wylatujemy 
zagranicę, ale ważne jest to, żeby mieć 
do kogo przylecieć, żeby mieć to miej-
sce, z którym człowiek się identyfikuje. 
Nie wyobrażam sobie, żeby  mieszkać 
w Warszawie na przykład. Tutaj znam 
połowę ludzi, których spotykam na uli-
cy. Moja rodzina się stąd wywodzi. Moja 
mama ma zakład fryzjerski naprzeciwko 
ośrodka zdrowia. Zakład powstał bardzo 
dawno, prowadził go jeszcze mój dzia-
dek Leszek Rytczak w miejscu, gdzie te-
raz jest sklep z artykułami dla psów. Za-
kład fryzjerski miał dużo luster na któ-
rych można było ćwiczyć…
A skąd się wzięło zainteresowanie ilu-
zją?

Kiedy byłem małym dzieckiem, 
chodziłem do domu kultury na róż-
ne przedstawienia. Byłem zafascyno-
wany teatrem. Scena to miejsce, gdzie 
można stworzyć inny świat. Nie mia-
łem żadnych tzw. dojść, kogoś, kto by 
mnie „wprowadził” na scenę. Kiedy się 
jednak czegoś bardzo chce, to mimo że 
się urodzi w małym mieście czy na wsi, 
można zrealizować swoje marzenia. Je-
stem tego przykładem, bo moje pra-
gnienia były pozornie nieosiągalne dla 
takiego dziecka z Łęczycy. 

Udało mi się dzięki  pracy, determi-
nacji  i oczywiście pewnym predyspo-

zycjom. Jestem raczej lubianą osobą i z 
tego też się bierze sukces.  Jeżeli się ko-
goś lubi, to chętnie podaje mu się rękę. 
Szczególnie, jeśli jest się przekonanym, 
że z tego może coś wyniknąć, że to ma 
jakiś sens. Ja spotkałem w życiu wielu 
ludzi, którzy mi pomogli. Np. pan Je-
rzy Mecwaldowski - jeden z najwybit-
niejszych teoretyków iluzji,  zasiadający 
w jury  najlepszych festiwali na świecie. 
Kiedyś odważyłem się i po prostu za-
dzwoniłem do niego. Mimo, że dekla-
rował wcześniej, że nie chce już nikogo 
szkolić, zaproponował: „no to przyjedź, 
zobaczę co tam robisz”. 
 Czyli on był  pana pierwszym mistrzem?

Wcześniej był jeszcze Marek Woź-
niak, który przyjechał do Domu Kul-
tury w Łęczycy.  Ja jeszcze byłem wte-
dy w liceum, ale już się zajmowałem 
sztuką iluzji. Marek wprowadził mnie 
do Łódzkiego Klubu Iluzjonistów. Do-
piero później był  Jerzy Mecwaldowski. 
Byli także inni koledzy,  którzy mi po-
magali,  samemu niczego się nie zro-
bi… 
Proszę powiedzieć jak duży sztab ludzi 
pracuje z panem, nie mam na myśli eki-
py technicznej…

Ja sam nie jestem choreografem, 
sam też nie tworzę kostiumów, więc 
muszę mieć kogoś, kto będzie to dobrze 
robił. Są Jola Słoma i Mirek Trymbu-
lak w Gdańsku, którzy nam szyją ko-
stiumy, ale wiele osób jest stąd: jest na 
przykład w Łęczycy pani Tereska, która 
czasami nam coś przyszyje. Pan Wła-
dek Nowicki robi mi takie ślusarskie 
rzeczy, różne ciekawe rekwizyty wyko-
nywał dla mnie miejscowy stolarz, ś.p. 
pan Raj.  Jestem zaprzyjaźniony z wie-
loma mieszkańcami. W jednym ze skle-
pów dają mi resztki dla psów, w banku 
spotykam  fajne dziewczyny.  Zacho-
dzę czasem do Urzędu Gminy,  poga-
dam z panią Dziwiszową, odwiedzę 
wójta. Jestem także związany z domem  
kultury, występuję tam dla dzieci pod-

czas ferii zimowych. 
Olga  jest fajną dy-
rektorką, osobą któ-
ra jest na odpowied-
nim miejscu. Wystę-
puję  też w ośrodku 
kultury w Świnicach, 
którym kieruje od lat 
pan Zielonka.
A ma pan kontakt z 
kolegami ze szkoły?

Raczej nie. Nie 
uznaję np. „Naszej 
klasy.” Każdy się dzi-
wi, dlaczego tam się 
jeszcze nie zapisa-
łem. No nie mam 
takiej potrzeby. Ja 
tylu wspaniałych lu-
dzi spotykam, że 
nie będę w Interne-
cie grzebał i szukał  
kogoś na siłę. Nato-
miast, jeśli spotkam 
„na żywo” znajome-
go sprzed lat, to chęt-
nie z nim pogadam. 
Na scenie towarzyszy 
panu żona, podobno 
to koleżanka z klasy... 

To prawda, cho-
dziliśmy razem do szkoły, w drugiej 
klasie posadzili nas za karę  w jednej 
ławce.  I tak siedzieliśmy przez sie-
dem lat. Później skończyła się szkoła 
podstawowa, poszedłem do liceum a 
Iza do technikum i nasze drogi się ro-
zeszły. Spotkaliśmy się po 10 latach, 
zaczęliśmy wspólnie pracować. Mi-
nęło kolejnych sześć lat, kiedy doszli-
śmy do wniosku, że to ze sobą chce-
my spędzić swoje życie. I nie zmieni-
liśmy zdania do dziś,  mamy  21-let-
niego syna  Dawida. 
To jest nieprawdopodobne, kiedy się na 
pana patrzy…

W dodatku jest wyższy ode mnie o 
15 cm (śmiech).  Pracuje, uczy się. 
A kiedy był młodszy, podróżował z 
wami?  

Kiedy wyjeżdżaliśmy, zostawała z 
nim babcia. Nasza praca polega, nieste-
ty, na tym że się bardzo często wyjeż-
dża. Czasami mamy tego trochę dość.
No właśnie, jeździ pan po całym świe-
cie. Proszę opowiedzieć, czy publicz-
ność jest wszędzie taka sama, czy lu-
dzie tak samo reagują?

Oczywiście są różnice, na przykład 
fajna publiczność jest w Emiratach 
Arabskich, ludzie tam są bardzo infan-
tylni. Idąc tym tropem, fajnie reagują-
cą publicznością są dzieci, dają od razu 
kredyt zaufania.
Czy często bywa tak, że ludzie  przycho-
dzą po spektaklu i pytają: ,,jak pan to 
zrobił”?

Czasem się to zdarza, ale ważne jest, 
żeby przedstawienie wyglądało tak, że 
to pytanie schodzi na dalszy plan. Tak 
naprawdę oglądając magiczny pro-
gram, każdy wie że nie przecinam ko-
biety na pół. Program powinien być za-
aranżowany tak,  żeby pani nie chcia-
ła wiedzieć jak to się robi. Chodzi o to, 
żeby widz coś przeżył, żeby mu dostarczyć pozy-
tywnych emocji i wrażeń.  To tak, jak z każdą sztuką. 
Gdy pani obserwuje jakiś obraz, wy-
wołuje on pewne emocje, jeśli ma ja-

kąś wartość.  Wtedy pytanie, w jaki 
sposób został namalowany, jaką tech-
niką, nie jest najistotniejsze. 
Jednak sztuka magiczna różni się od in-
nych sztuk.  Malarza nikt nie pyta: „Jak 
pan to namalował?”

Czasami, gdy się ogląda , np. jakichś 
twórców renesansu,  też chce się dociec, 
jak to zostało zrobione,  że  szklanka 
jest okrągła i do tego półprzezroczysta i 
widać  w niej wino i widać, że to wino 
się zabujało...
Jak zdefiniowałby pan magię, iluzję?

Iluzja, czyli dziedzina, którą się zaj-
muję, to sztuka estradowa. Iluzjoni-
sta jest aktorem estradowym, który 
nie tylko wykonuje triki. Zamierzony 
efekt artystyczny osiąga się w połącze-
niu z wieloma innymi środkami wyra-
zu.  Magia natomiast kojarzy się z okul-
tyzmem, z religią i nie ma nic wspólne-
go z iluzją. Potocznie jednak często sto-
suje się to słowo jako zamiennik. 
Który z wielu wspaniałych efektów, jakie  
pan dotąd prezentował, kosztował naj-

więcej wysiłku? Co jest pana najwięk-
szym sukcesem? 

Myślę, że była to lewitacja samocho-
du połączona z jego zniknięciem. To 
chyba było najtrudniejsze i  wymaga-
ło wiedzy nie tylko technicznej i stricte 
związanej z dziedziną iluzji.  Wiele ele-
mentów musiało zaistnieć, żeby to wi-
dowisko zrobiło wrażenie,  była cała re-
żyseria świateł,  budowa mostu, która 
kosztowała pewną firmę dwieście tysię-
cy złotych...

W jakich proporcjach wykorzystu-
je pan w takich przedsięwzięciach 
zręczność, wiedzę na temat  psycho-
logii czy właściwości jakichś materia-
łów? Krótko mówiąc, co składa się na 
sukces?

Ogólnie rzecz ujmując,  można po-
wiedzieć że ktoś albo ma talent albo 
go nie ma. Talent jednak to tak na-
prawdę siedem procent sukcesu, resz-
tę trzeba wypracować, trzeba wycią-
gać wnioski, obserwować.  Oczywiście 
to wszystko o czym pani mówiła, pew-
ne predyspozycje, znajomość psycho-
logii,  zręczność, pewna wrażliwość na 
dane tematy  jest szalenie ważne. Kie-
dy coś się na scenie dzieje, to musimy 
to przeżyć, musi temu towarzyszyć ja-
kaś pozytywna aura. Ja na przykład nie 
lubię takiej twórczości, która jest zu-
pełnie odsunięta od ludzi, wyalie-
nowana,  jakoś to do mnie nie tra-
fia, bo człowiek jest najważniejszy w 
tym wszystk im. Żyjemy w spo-
łeczeństwie, wokó ł ludzi, więc 

przeży jmy to życie sympatycznie, 
robiąc fajnie swoją robotę. Ja staram się 
rzetelnie pracować. Chcę, żeby ludzie 
byli zadowoleni, żeby czerpali przyjem-
ność z pracy ze mną, a ci którzy przy-
chodzą na przedstawienia, żeby mie-
li przyjemność z tego, że spędzili miło 
czas i że spektakl dostarczył im  pozy-
tywnych wrażeń. Bo jakiejś wielkiej fi-
lozofii w tym nie ma… 
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała Renata Nolbrzak

Magik z Łęczycy

W drugiej klasie szkoły podstawowej posadzili mnie z Izą...
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Stanisława i Stanisław Porczyńscy    

Marianna i Jan Pawlakowie

Alina i Tadeusz Mikołajczykowie     

Pelagia i Stanisław LemieszowieEugenia i Stefan Ślawscy

Wacław Ostaszewski      

Janina i Henryk Pietrzakowie 

Janina Szabelow

Sylwina i Jerzy Dzierżawscy

Krystyna i Adam Łukasikowie

Wspólne tańce

Zenobia  i Stanisław Szymańscy

We wtorek, 21 kwietnia, w Urzę-
dzie Gminy w Dalikowie odbyła się 
niecodzienna uroczystość. 11 par 
małżeńskich z gminy otrzymało me-
dale „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” nadane przez Prezydenta 
RP.  Odznaczenia z rąk wójta 

Pelagia i Stanisław Lemieszowie (60 
lecie) z Wilczycy, Janina i Czesław Sza-
belowie (60 lecie) z Dalikowa, Alina i 
Tadeusz Mikołajczykowie z Daliko-
wa, Sylwina i Jerzy Dzierżawscy z Sar-
nówka, Krystyna i Adam Łukasikowie 
z Sarnowa; Janina i Henryk Pietrza-
kowie z Madajów Starych, Marianna 
i Jan Pawlakowie ze Złotnik, Stanisła-
wa i Stanisław Porczyńscy ze Złotnik, 
Zenobia i Stanisław Szymańscy z To-
bolic, Elżbieta i Wacław Ostaszewscy z 
Psar, Eugenia i Stefan Ślawscy z Doma-
niewka.

- Ślub braliśmy 25 grudnia – mówi 
Zenobia Szymańska  ze Stanisławo-
wa. – Ja dorabiałem w Łodzi mówi mąż 
Stanisław. - 22 lata pracowałem w fa-
bryce domów. Żona z Brudnowa, ja ze 
Stanisławowa. Wnuk Jarosław właśnie 
skończył 18 lat.

- Ślub braliśmy w listopadzie, 51 lat 
temu – mówi Jerzy Dzierżawski z Sar-
nówka. – Mamy trzech wnuków kawa-
lerów.

- Ja pochodzę spod Uniejowa, a mąż 
z Domaniewka. Całe życie pracowali-
śmy na roli - Eugenia Ślawska. Syn na 
razie nie ma dzieci.

Były życzenia, kwiaty, słodkości i 
tańce. tekst i zdjęcia Jacek Kowner

Pół wieku razem
w Dalikowie fo
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Był szampan i sto lat

Rozmowa odbywała się w gabine-
cie dyrektora Państwowego Instytu-
tu Geologicznego w Warszawie. Za 
biurkiem siedział młody mężczyzna 
dr Jan Czerwiński.

- Mam dla pana interesującą wiado-
mość, pan przecież z Łodzi…

To było do mnie. A potem na pulpit 
wjechały mapy pocięte w paski różnych 
kolorów. Dla laika była to tylko barw-
na paleta złożona z kartograficznych 
rysunków. Dla fachowca – geologa…

Palec dr. Czermińskiego zatrzymał 
się na małym punkciku zagubionym 
gdzieś w pobliżu Piątku, Łowicza i Łę-
czycy.

- O, tutaj właśnie w ROGÓŹNIE!
Nie to nie jest odkrycie ostatnich ty-

godni czy nawet roku. Złoża brunatne-
go złota – czyli węgla brunatnego, który 
zalega obszar 35 km2, zostały wytropione 
pod Rogoźnem przez zespół naukowców 
Uniwersytetu Wrocławskiego jeszcze w 
roku 1948. Pierwsze bardzo ostrożne 
obliczenia ekip geologicznych stwier-
dziły, że Rogoźno i jego najbliższe oko-
lice „stoją” na złożu węgla brunatnego 
składającym się z około 600 milionów 
ton tego cennego surowca.

- Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, 
co to znaczy – zapytał mnie dr Czer-
miński. (...)

- Bo „TO” dopiero będzie – dopo-
wiedział dr Czermiński.

Byłbym kłamał pisząc, że Rogoź-
no już teraz sprawia wrażenie… gór-
niczego centrum. Nic podobnego. Na-
dal pozostało wioską. Tylko na okolicz-
nych polach w odstępach kilkudzie-
sięciu metrów wystrzelają w górę cha-
rakterystyczne sylwety wież wiertni-
czych. Ludzie, którzy przy nich pra-
cują: inż. E. Andrzejak, S. Kościelak 
oraz dziesiątki mieszkańców z okolicz-
nych wiosek, którzy zostali zatrudnieni 
przy wierceniach w Rogoźnie, żyją na 
razie bądź w prowizorycznych budyn-
kach, bądź kątem w chłopskiej chału-
pie. W błędzie byłby jednak i ten, kto 
wyciągałby z tego wniosek, że Rogoź-
no, to ot, taki sobie jeszcze jeden do-
świadczalny poligon geologiczny z któ-
rego być może coś będzie, ale tak na-

prawdę  to nic nie wiadomo. Decyzja 
już zapadła. Ministerstwo Górnictwa i 
Energetyki postanowiło wybudować w 
ciągu lat 1963-1975 kopalnię brunat-
nego węgla zatrudniającą, po pełnym 
zatrudnieniu 4 tys. osób. Będzie ona 
jednym z „oczek” wielkiej energetycz-
no-paliwowej sieci, która obejmie cały 
kraj. Wiadomo już również – bo tak 
zdecydowali ekonomiści i planiści, że 
w Rogóźnie, w tej samej wiosce, która 
w tej chwili może konkurować do mia-
na „dziury zabitej deskami”, rozpocz-
nie się na przełomie 1964-1965 budo-
wa potężnej elektrociepłowni.

TO ZNACZY, ŻE KOMBINAT 
W ROGÓŹNIE BĘDZIE WIĘKSZY 
NIŻ W TUROSZOWIE…

Nie będzie to sprawa łatwa. Wiado-
mo, że złoża węgla są znacznie grub-
sze od tych w turoszowskim worku. 
Również centralne położenie Rogoź-
na, sąsiedztwo dwóch wielkich ośrod-
ków przemysłowych, takich jak War-
szawa i Łódź, przemawia za lokaliza-
cją tej wielkiej inwestycji właśnie na łę-
czycko-rogóźnieńskich polach. (...)Nie-
którzy widzą już wielki zakład energe-
tyczny „Elektrociepłownia Rogóźno”, 
inni mają przed oczyma miraże no-
wych bloków i pięknych osiedli w ta-
kich do niedawna zapadłych, mieści-
nach i wsiach, jak Piątek, czy Gieczno 
lub Biała.

***
Spokojne życie wsi już dziś nabie-

ra nowego oblicza. Całe pola pokryte 
są gęstą siatką punktów wiertniczych. 
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geolo-
giczne prowadzi tu prace wiertnicze, 
które mają na celu dokładne zbada-
nie pokładów węgla brunatnego. Kie-
rownik bazy w Rogóźnie inż. Zbigniew 
Busz oświadczył, że prace zakończone 
będą w marcu 1962 roku. 

Następny etap prac to analiza po-
branych próbek węgla brunatnego. W 
roku 1963 winna rozpocząć się budowa 
pierwszych kopalni. Rogóźno stanie się 
z wioski dużym ośrodkiem przemysło-
wym. Krzysztof Pogorzelec

„Ziemia Łęczycka” 
nr 5 i 9 z 1961 roku 

Widokówka z Rogóźna
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 Genowefa i Daniel Kolmanowie

Alicja i Stanisław Mucha

Sabina i Jan Kamińscy

Stanisława i Jan Pisera

Teresa i Wojciech Flancowie

Zofia i Mikołaj Sobolewscy

Janina i Jan Chwiałkowscy

Maria i Czesław Niedźwiedź

Józefa i Zdzisław Gralak

Jan Szymański

Krystyna i Franciszek Stasiakowie

Sabina i Mieczysław Andrzejczakowie

Zofia i Feliks Glydowie

Stanisława i Franciszek Janiak

Marianna i Stanisław Gieragowie

Krystyna i Tadeusz Skonieczko

Sabina i Władysław Mrowińscy

Krystyna i Marian Chojnaccy

Janina i Wacław Jannicy

Felicja i Stanisław Jóźwiak

Marianna Karolak

Aurelia i Walenty Szczypińscy

Marianna i Sylwester Andrzejewscy

W sobotę 18 kwietnia w Centrum 
Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyła 
się miła uroczystość wręczenia me-
dali za długoletnie pożycie małżeń-
skie. Nadane przez Prezydenta RP 
medale wręczał Ryszard Nowakow-
ski, wójt gminy Parzęczew. Odznacze-

nia otrzymali: Sabina i Mieczysław An-
drzejczakowie z Wielkiej Wsi, Sabina 
i Władysław Mrowińscy z Żelgoszczy, 
Aurelia i Walenty Szczypińscy z Chrzą-
stowa Wielkiego, Helena i Jan Pęgow-
scy z Parzęczewa, Irena i Zdzisław Ślą-
zakowie z Piaskowic, Zofia i Feliks 

Gyda z Mikołajewa, Janina i Zygmunt 
Śniegowie z Janowa, Marianna i Syl-
wester Andrzejewscy z Ignacewa Fol-
warcznego, Krystyna i Marian Choj-
naccy z Parzęczewa, Marianna i Stani-
sław Gieragowie z Kowalewic, Felicja  i 
Stanisław Jóźwiakowie z Wielkiej Wsi, 
Sabina i Jan Kamińscy z Chrząsto-
wa Wielkiego, Janina i Jan Chwiałow-
scy ze Śniatowej, Krystyna i Franciszek 
Stasiakowie z Orłej, Genowefa i Daniel 
Kolmanowie z Leźnicy Wielkiej, Kry-
styna i Tadeusz Skoneczko z Śliwnik.  

Ślub braliśmy 10 października 1948 
roku. I całe życie mieszkam z jednym 
chłopem – mówi Sabina Andrzejczak z 
Wielkiej Wsi. – Przysięga się sobie na do-
bre i na złe. Pracowaliśmy na gospodar-
ce. Mamy czwórkę dzieci, 11 wnucząt i 

czwórka prawnucząt. Prawnuk Maciuś 
w tym roku ma komunię, sześcioletnia 
Majka, malutka Ania i Igorek.

Całe życie mieszkamy w Światowej 
– mówi Janina Chwiałowska. – Gospo-
darkę musieliśmy kupić, pobudować, i 
tak się męczymy, męczymy. Mamy trój-
kę dzieci, jedną wnusię, jedną prawnusię 
i sześcioro wnuczków. Ślub braliśmy w 
1956 roku w Boże Narodzenie w koście-
le w Parzęczewie. To nie było takie pro-
ste: droga wyściełana różami, były dni 
dobre i niedobre. Kupiliśmy puste pole, 
czasy były ciężkie. Dziś się popłakałam, 
że dożyliśmy tyle, opatrzność boska była 
nad nami. – 22 lata przy konserwacji ro-
wów robiłem – dopowiada mąż Jan. – Te-
raz to wszystko zarosło, często mnie pro-
szą abym odszukał dreny w terenie. 

- Ja jestem ze Solcy Wielkiej a mąż 
z Żelgoszczy – mówi Sabina Mrowiń-
ska z Żelgoszczy. – Całe życie na go-
spodarce. Mamy troje dzieci, trzech 
wnuków i trzech prawnuków, dwie 
prawnuczki i trzecią w drodze.

- Ślub kościelny braliśmy 17 listopa-
da 1957 roku, a cywilny 10 maja 1958 
roku – mówi Marianna Gieraga z Ko-
walewic. – Mąż pracował na Wróblew-
skiego w Łodzi w farbiarni. Dojeżdżał 
pociągiem. Mamy troje dzieci, sześciu 
wnuków i dwóch prawnuków: Julkę i 
Kubusia.

Wszyscy odznaczeni i ich rodziny 
byli zachwyceni rozmachem uroczy-
stości. Przygotowano pyszny obiad, a 
na scenie wystąpiła kapela „Parzęcze-
wiacy”.  tekst i zdjęcia Jacek Kowner

W uroczystości brało udział 27 par małżeńskich i ich rodziny

50 lat w Parzęczewie
Irena i Zdzisław Ślązak Helena i Jan Pęgowscy
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 � Agencja Rynku Rolnego administruje 
mechanizmem WPR „Restrukturyzacja 
przemysłu cukrowniczego”.  Mechanizm 
ten przewiduje wypłatę pomocy restruk-
turyzacyjnej dla tych producentów, któ-
rzy zdecydowali się zaprzestać produkcji 
w ramach kwot oraz dla plantatorów bu-
raków i podmiotów świadczących usługi 
za pomocą maszyn, w celu zrekompen-
sowania im strat poniesionych w wyni-
ku procesu restrukturyzacji. W dniu 13 
lutego 2009 r. Komisja Europejska wy-
dała decyzję umożliwiającą państwom 
członkowskim przyspieszenie terminu 
wypłaty drugiej raty pomocy restruktu-
ryzacyjnej przyznanej na rok gospodar-
czy 2008/2009  (Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 320/2006).  W związku z po-
wyższym, Agencja Rynku Rolnego in-
formuje, że Polska skorzysta z tej możli-
wości  i całość pomocy restrukturyzacyj-
nej zostanie wypłacona w jednej racie.   
Agencja przekaże pomoc producentom 
cukru w czerwcu 2009 r. Plantatorzy i 
usługodawcy otrzymają całość należnej 
im pomocy restrukturyzacyjnej za po-
średnictwem producentów cukru, w ter-
minie do 2 miesięcy od otrzymania po-
mocy przez producentów, tj. najpóźniej 
w sierpniu 2009 roku. Pomoc restruktu-
ryzacyjna zostanie wypłacona po kursie 
ustalonym przez Europejski Bank Cen-
tralny w dniu 29 maja 2009r.

Iwona Ciechan
Doradca prezesa ARR

 � Szkoły w Łódzkiem,  w których moż-
na uzupełnić wykształcenie rolnicze: Ze-
spół Szkół Rolniczych Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wojsławi-
cach – 98-220 Zduńska Wola, tel. 043 
825 14 91; Zespół Szkół Rolniczych Lu-
tutów – 98-360 Lututów, ul. Klonow-
ska 3, tel. 043 871 40 47; Zespół Szkół 
Rolniczych Mroczków Gościnny 8 – 26-
300 Opoczno, tel. 044 754 13 20; Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
RCKU im. Tadeusza Kościuszki w Ło-
wiczu, ul. Blich 10, tel. 046 837 37 05; 
Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Po-
niatowskiego – 97-318 Czarnocin, ul. 
Juliusza Poniatowskiego 5, tel. 044 616 
51 23;  Szkoła Policealna o specjalno-
ści technik rolnik – 97-320 Wolbórz, ul. 
Modrzewskiego 107, tel. 044 616 43 51; 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Szy-
dłów – 97-316 Grabica, Szydłów 57, tel. 
044 617 14 01; Zespół Szkół Rolniczych 
– 97-505 Dobryszyce, ul. Szkolna 4,  tel. 
044 681 11 82;  Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej, 
Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny, 
telefon i fax: 046 838 74 95.

 � Zasady rozdziału rezerwy kwoty kra-
jowej w roku kwotowym 2009/2010. 
Agencja Rynku Rolnego Oddział Tere-
nowy w Łodzi informuje, że warunkiem 
przyznania kwoty indywidualnej z kra-
jowej rezerwy kwoty krajowej w roku 
kwotowym 2009/2010 jest zwiększenie 
sprzedaży mleka lub przetworów mlecz-
nych w roku kwotowym 2008/2009. 
Zwiększenie nie może być mniejsze niż 

500 kg.  Wniosek o przyznanie KI z kra-
jowej rezerwy można składać od dnia 1 
kwietnia 2009 do dnia 31 lipca 2009 
do właściwego miejscowo ze względu 
na miejsce zamieszkania Oddziału Te-
renowego ARR. Wysokość kwoty indy-
widualnej przyznanej z krajowej rezerwy 
nie może być mniejsza niż 500 kg oraz 
nie może być większa niż 30 000 kg. Je-
żeli wysokość kwoty indywidualnej na-
leżnej do przyznania z krajowej rezerwy 
jest większa niż 30 000 kg, dyrektor Od-
działu Terenowego ARR, w drodze decy-
zji, przyznaje producentowi kwotę indy-
widualną w wysokości 30 000 kg. Kwo-
tę indywidualną z krajowej rezerwy przy-
znaje się w wysokości nadwyżki wielkości 
sprzedaży mleka lub przetworów mlecz-
nych przeliczonych na mleko o referen-

cyjnej zawartości tłuszczu lub przeliczo-
nych z zastosowaniem współczynników 
równoważności (w poprzednim roku 
kwotowym) nad wielkością kwoty indy-
widualnej stanowiącej własność produ-
centa w dniu wydania decyzji. W przy-
padku, gdy suma kwot indywidualnych 
należnych do przyznania jest większa od 
wysokości krajowej rezerwy przeznaczo-
nej do rozdysponowania dla dostawców 
hurtowych lub bezpośrednich, do ustale-
nia wysokości kwot indywidualnych sto-
suje się: współczynnik przydziału kwot 
indywidualnych z krajowej rezerwy prze-
znaczonej odpowiednio dla dostawców 
hurtowych lub bezpośrednich. Jeżeli po 
zastosowaniu współczynnika przydzia-
łu, wysokość kwoty indywidualnej przy-
znanej z krajowej rezerwy jest mniejsza 
niż 500 kg, dyrektor oddziału terenowe-
go Agencji odmawia, w drodze decyzji, 
przyznania producentowi kwoty indywi-
dualnej z krajowej rezerwy W przypadku 
pytań prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu: (0-42) 685-52-11, 685-52-19, 
685-52-25, 685-52-15.

 �Oddział Terenowy Agencji Rynku Rol-
nego informuje, że zakończono przyjmo-
wanie wniosków o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany zbóż ozimych, zakupione-
go lub wydanego z magazynu i zużytego 
do siewu w okresie od 1 lipca do 30 listo-
pada 2008 roku. W okresie od 1 grud-
nia 2008 r. do 15 lutego 2009 r. do Od-
działu Terenowego ARR wpłynęło 1632  
wniosków (stan na dzień 09.03.2009 r.) 
o przyznanie dopłaty do materiału siew-
nego, w skali kraju było ich ok. 22 tys. 
Przypominamy, że od 15 kwietnia 2009r. 
do 15 czerwca 2009r., producenci rolni  

mogą ponownie składać wnioski  o przy-
znanie dopłaty z tytułu zużytego do sie-
wu lub sadzenia materiału siewnego ka-
tegorii elitarny lub kwalifikowany mają-
cej charakter pomocy de minimis w rol-
nictwie. W powyższym terminie dopła-
tami objęte są: zboża ozime (zakupione 
lub wydane z magazynu  i zużytego w 
okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listo-
pada poprzedniego roku kalendarzowe-
go), zboża jare, rośliny strączkowe, ziem-
niaki, mieszanki zbożowe oraz mieszanki 
pastewne (zakupione w okresie od dnia 
1 września roku poprzedzającego złoże-
nie wniosku do dnia 31 maja roku zło-
żenia wniosku lub wydane z magazynu 
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 
maja roku złożenia wniosku). Informa-
cje dotyczące dopłat do materiału siew-

nego można uzyskać w Oddziale Tere-
nowym ARR w Łodzi pod numerem te-
lefonu: (0-42) 685-52-11 oraz  (0-42) 
685-52-14.

 �Dzięki staraniom Starosty Poddębic-
kiego Stanisława Olasa oraz Zarządu Po-
wiatu udało się uzyskać z budżetu pań-
stwa 4.000.000 zł. Środki przeznaczone 
będą na dalszą rozbudowę i modernizację 
Szpitala Powiatowego w Poddębicach. W 
ramach zadania przeprowadzone zostaną 
roboty budowlano-montażowe w bloku 
rehabilitacyjnym ,,A”. Pozyskane środ-
ki pozwolą na dokończenie prac w zakre-
sie m.in.: instalacji wentylacji mechanicz-
nej, elektrycznej i słaboprądowych, insta-
lacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji ga-
zów medycznych. Natomiast roboty bu-
dowlane obejmą m.in.: zabudowę kana-
łów wentylacyjnych z płyt kartonowo 
- gipsowych, osadzenie stolarki drzwio-
wej wewnętrznej oraz przygotowanie po-
wierzchni pod malowanie.  A.K.

 �W dniu 26 kwietnia 2009 roku odbyły 
się wybory uzupełniające do Rady Gmi-
ny Dalików w okręgu wyborczym Nr 5 
sołectwo Złotniki. Kandydaci otrzyma-
li następującą liczbę głosów ważnych: 1. 
Borkowska Małgorzata zgłoszona przez 
KWW SAMORZĄDNI - 44. 2. Szyr-
wiński Franciszek zgłoszony przez KWW 
PRAWORZĄDNŚĆ - 64. 3. Walczak 
Danuta zgłoszona przez KWW „SKU-
TECZNI DLA LUDZI” – 73. Gminna 
Komisja Wyborcza w Dalikowie stwier-
dziła, że radną Gminy Dalików wybra-
na została Pani Danuta Walczak  zam. w 
Przekorze.

 �W dniu 20 kwietnia br. o godz. 1600 
w Centrum Odnowy Wsi w Parzęcze-
wie odbyło się spotkanie z mieszkańca-
mi gminy Parzęczew dotyczące budo-

wy przydomowych oczyszczalni ście-
ków – etap II. Podczas spotkania Wójt 
Gminy Parzęczew Pan Ryszard Nowa-
kowski poinformował mieszkańców, 
że Urząd Marszałkowski przeprowa-
dzi nabór wniosków o dofinansowanie 
w dniach od 4 do 29 maja 2009 r. W 
przypadku otrzymania dofinansowa-
nia realizacja projektu nastąpi w latach 
2010 i 2011. Niestety mimo, że obec-
nie obowiązujące Rozporządzenie Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 
01.04.2008 mówi, że podatek VAT jest 
kosztem kwalifikowalnym, to regulacje 
prawne w tym zakresie mają się zmie-
nić i podatek VAT będzie kosztem nie-
kwalifikowalnym. Oznacza to, że w na-
szym przypadku beneficjent, czyli gmi-
na musi zabezpieczyć większy udział 
własny (około 400.000 zł). W związku 
z przesunięciem terminu budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków pod-
pisano aneksy z mieszkańcami. Osoby, 
które nie podpisały aneksu proszone są 
o zgłoszenie się do pokoju nr 3 (Refe-
rat Funduszy Europejskich) w Urzędzie 
Gminy w Parzęczewie. 

 � Pracownicy Urzędu Gminy Zgierz 
choć dobrze znają swój urzędniczy fach i 
biegle posługują się przepisami, nie spo-
czywają na laurach. Wiedzą, że ważne 
jest ciągłe doskonalenie zawodowe. Wła-
śnie rozpoczęli cykl dwudniowych szko-
leń. 44 urzędników uczestniczyć będzie 
w tym roku w ośmiu szkoleniach współ-
finansowanych przez Europejski Fundusz 
Społeczny w ramach projektu „Akade-
mia Nowoczesnego Urzędnika – ogólno-
polski program podnoszenia kompeten-
cji kadr urzędów administracji samorzą-
dowej”. Pierwsze szkolenie nt. „PR – bu-
dowanie pozytywnego wizerunku urzęd-
nika” odbyło się w dniach 24-25 lutego. 
Dwunastu pracowników urzędu gmi-
ny doskonaliło swoją umiejętność auto-
prezentacji wykorzystując zarówno ko-
munikacją werbalną jak i niewerbalną. 
Bo o wizerunku urzędnika świadczy nie 
tylko to co i jak mówi, ale i choćby spo-
sób gestykulacji, stosowne do okolicz-
ności i miejsca ubranie, właściwa posta-
wa, wyraz twarzy, utrzymywanie kontak-
tu wzrokowego z interesantem i jego ak-
tywne słuchanie oraz co też istotne, or-
ganizacja stanowiska pracy. Podczas licz-
nych ćwiczeń wykorzystywana była ka-
mera. Na bieżąco analizowane przez pro-
wadzącego zajęcia nagrania pozwoliły 
uświadomić urzędnikom najczęściej po-
pełniane przez nich błędy, ale i wskazać 
posiadane przez nich zalety, które warto 
podkreślać. Na bazie przeprowadzonych 
symulacji możliwych wydarzeń, w któ-
rych urzędnik kontaktuje się z interesan-
tem czy dziennikarzem, urzędnicy uczyli 
się m.in. jak sprawnie wybrnąć z trudnej 
sytuacji oraz jak być asertywnym. Takie 
„laboratoryjne” ćwiczenia co prawda nie 
oddają do końca realnego życia, ale po-
zwalają wykształcić właściwe nawyki. Tuż 
po zakończeniu zajęć pracownicy urzędu 
gminy podkreślali, że tego typu szkole-
nia spełniają swoją rolę - tematyka dosto-

sowana jest ściśle do specyfiki pracy jed-
nostki samorządowej, a szkolenia prowa-
dzone są przez wykwalifikowaną kadrę 
wykładowców i trenerów. Podczas kolej-
nych szkoleń pracownicy urzędu dowie-
dzą się m.in. jak sprawnie obsłużyć trud-
nego interesanta oraz jak przeciwdziałać 
wypaleniu zawodowemu. 

 �W piątek 22 maja uczniowie szko-
ły podstawowej i gimnazjum w Dali-
kowie wraz z nauczycielami obchodzi-
li Dzień Europejski. Uroczystości za-
planowano na dwa dni – w czwartek 
komisja konkursowa dokonała oceny 
gazetek tematycznych nt. wybranego 
wcześniej państwa europejskiego. Dziś, 
w drugim etapie konkursu, jury oce-
niało występy artystyczne przedstawi-
cieli klas. Nasi uczniowie przygotowa-
li się wyjątkowo dobrze i do tego zada-
nia. Mogliśmy więc obejrzeć m. in. ir-
landzki taniec ludowy, występ szwedz-
kiego zespołu ABBA czy usłyszeć wy-

wiad z królową angielską – Elżbietą 
II. Wyniki po dwóch dniach konkur-
su są następujące: szkoła podstawowa: 
I miejsce – klasa VI a; II miejsce – kla-
sa IV b; III miejsce – IV a, gimnazjum: 
I miejsce – klasa I; II miejsce – klasa 
II, III miejsce – klasa III a, Klasa VI b 
przygotowała program artystyczny pt. 
„Mieszkam w Polsce. Mieszkam w Eu-
ropie. My, spadkobiercy…”, natomiast 
uczniowie klasy V zaprosili wszystkich 
zgromadzonych na degustacje potraw z 
różnych zakątków Europy. Nad cało-
ścią przygotowań czuwały nauczyciel-
ki: Aneta Wypyszyńska, Genowefa Ma-
taśka i Agnieszka Goszcz.

Agnieszka Gosz
 � Resort rolnictwa przygotował nową 

interpretację dotyczącą kwalifikowal-
ności kosztów przyłączy wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Precyzuje w 
niej kwestię kosztów urządzeń kana-
lizacyjnych położonych na nierucho-
mości odbiorcy usługi. W interpretacji 
z kwietnia br. ministerstwo rolnictwa 
poinformowało, że w ramach działa-
nia „Podstawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej” koszty budo-
wy przewodów zlokalizowanych poza 
granicami nieruchomości przyłączo-
nej mogą być kwalifikowalne, a w gra-
nicach nieruchomości przyłączonej tyl-
ko te odcinki, które służą do przyłącze-
nia więcej niż jednego podmiotu. Po-
jawiły się jednak wątpliwości dotyczą-
ce definicji przyłącza kanalizacyjnego, 
którego wykonanie należy do odbior-

czytaj dalej na stronie 17
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cy usługi oraz kwalifikowalności kosz-
tów urządzeń kanalizacyjnych położo-
nych na jego nieruchomości. W naj-
nowszych wyjaśnieniach resort precy-
zuje, że odbiorca usługi ponosi koszt 
przyłącza kanalizacyjnego, tj. odcin-
ka przewodu łączącego wewnętrzną in-
stalację kanalizacyjną w nieruchomości 
odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, 
za pierwszą studzienką, licząc od stro-
ny budynku, a w przypadku jej braku 
do granicy nieruchomości w następu-
jących przypadkach: a) brak studzien-

ki/studzienek na nieruchomości od-
biorcy – kosztem niekwalifikowanym 
jest budowa przyłącza od granicy nie-
ruchomości do wewnętrznej instala-
cji kanalizacyjnej w nieruchomości od-
biorcy, b) studzienka/studzienki na te-
renie nieruchomości odbiorcy – kosz-
tem niekwalifikowanym jest odcinek 
przewodu od pierwszej studzienki od 
strony budynku do wewnętrznej in-
stalacji kanalizacyjnej w nieruchomo-
ści odbiorcy. Jak przypomina MRiRW 
przyłącze wodociągowe jest niekwalifi-
kowalne od granicy nieruchomości od-
biorcy do wewnętrznej instalacji wo-

dociągowej w nieruchomości odbior-
cy usług wraz z zaworem za wodomie-
rzem głównym.Natomiast budowa stu-
dzienki oraz urządzeń kanalizacyjnych 
stanowi koszt kwalifikowany w ramach 
wspomnianego działania.

 � Przepraszam uczniów i nauczycie-
li z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 
Szczawinie za błąd w tytule podpisu pod 
zdjęciem w pierwszym numerze „Do 
Rzeczy”. Powinno być tak jak w tekście 
czyli „Dzień Batorego”.  Jacek Kowner

 � Zapraszamy do prezentowania swoich 
osiągnięć lub problemów. Nasze łamy są 
otwarte dla każdego.

Fundacja „PRYM” bierze udział 
w dwóch projektach dotyczących 
ekonomii społecznej.

W ramach pierwszego projektu, 
„Łódzkie modele wiejskich partnerstw 
lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej” - projekt spółfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, któ-
rego realizatorem jest Fundacja Roz-
woju Gminy Zelów. Zorganizowane 
zostały pięciodniowe warsztaty dla 20 
osób z gmin: Dalików, Łęczyca, Parzę-
czew, Wartkowice i Zgierz. Spotkania 
odbywały się w formie warsztatów w 
Wiejskim Ośrodku Kultury w Świato-
wej. Celem było omówienie zasad eko-
nomii społecznej, a następnie poka-
zanie przykładów zastosowań w Pol-
sce. Wykładowcami byli m.in. Krzysz-
tof Margol i Ryszard Kamiński, którzy 
opowiadali jak im udało założyć firmę 
społeczną. Uczestnicy projektu wyje-
chali na dwudniową wizytę do Nidzi-
cy. Celem było spotkanie z Krzyszto-
fem Margolem z Nidzickiej Fundacji 
Rozwoju NIDA oraz zapoznanie się z 
dorobkiem Wioski Garncarskiej, któ-
ra powstała jako firma społeczna. W 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Słupnie zapoznano się z dorob-
kiem GOPS-u oraz przedsiębiorstwa 
społecznego OPIEKA. GOPS w Słup-
nie w 2008 roku otrzymał nagrodę spe-
cjalną za wybitne rozwiązania w zakre-
sie pomocy społecznej z rąk Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej. W ramach 
projektu przewidziane jest jeszcze 13 
szkoleń.

W ramach drugiego projektu „Part-
nerstwo na rzecz Ekonomii Społecz-
nej” - realizowanego w partnerstwie z 
Centrum Promocji i Rozwoju Inicja-
tyw Obywatelskich „OPUS” oraz Sto-
warzyszeniem Wsparcie Społeczne Ja-
Ty-My, także z środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Współpraca obejmu-
je: utworzenie lokalnego partnerstwa 
na rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych, wsparcie tworzenia lokal-
nych dokumentów strategicznych, któ-
re związane są z rynkiem pracy, pomoc 
konsultacyjną w tworzeniu projektów 
społecznych oraz w tworzeniu lokal-
nych organizacji pozarządowych.

W projekcie bierze udział pięć gmin 
z terenu LGD „PRYM”. W ramach 
projektu odbyły się dwie wizyty studyj-
ne dla lokalnych animatorów: pierw-
sza wizyta odbyła się w grudniu 2008 
w Nowej Gdyni. Celem było zapozna-
nie animatorów z ekonomią społeczną. 
Pokazanie przykładów jej zastosowania 
w Polsce. Drugie spotkanie odbyło się 
w Spale, gdzie omówiono dotychczaso-
wych osiągnięcia animatorów.

W ramach projektu przewidzia-
na jest wizyta studyjna w Mykanowie 
k. Częstochowy w celu wymiana do-
świadczeń między LGD „PRYM” a 
LDG „Razem na Wyżyny”. Zorgani-
zowane zostaną również warsztaty pt. 
„W kręgach integracji grupowej – za-
ufanie” oraz „Wspólnota historyczna – 
wspólnota współczesna”.

Pojęcie ekonomii społecznej doty-
czy pięciu zasadniczych typów organi-
zacji: spółdzielni, towarzystw opartych 
na zasadzie wzajemności, stowarzyszeń, 
fundacji i przedsiębiorstw społecznych. 

Charakteryzuje je to, że:

- ich głównym celem nie jest uzy-
skanie zysków z zainwestowanego ka-
pitału; z natury rzeczy są one tworzo-
ne przez i dla tych, którym mają słu-
żyć, aby zaspokajać w pierwszym rzę-
dzie ich potrzeby, jak również potrze-
by ogólne

- są zarządzane zgodnie z zasadą „je-
den członek, jeden głos”;.

- są elastyczne i innowacyjne – po-
wstały, aby sprostać ekonomicznym i 
społecznym zmianom;

- opierają się zasadniczo na dobro-
wolnym uczestnictwie.

Katarzyna Figasińska

wieści gminne

GMINA ZGIERZ 
» 04.04. Słowik – dwaj właściciele działek letniskowych zgłosili włamania na teren 
ich posesji. Łupem złodziei padły butle gazowe, kuchenka gazowa, zlewozmywak, 
kosiarki i opryskiwacz ręczny. Poszkodowani oszacowali straty na 1.210 zł i 580 zł. 
» 16.04. Skotniki – ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 
61-letni motorowerzysta, który uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku wypadku 
doznał wielonarządowych obrażeń. 
» 18.04. Czaplinek, ul. Ku Słońcu – firma ochraniająca posesję złapała na gorącym 
uczynku złodzieja, który chciał ukraść z terenu budowy szlifierkę kątową, młot uda-
rowy i piłę na łączną wartość 3.500 zł.

GMINA PARZĘCZEW
» 18.04. Kozikówka – około 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu miał 
49-letni rowerzysta, którego zatrzymali do kontroli drogowej policjanci. Mężczyzna 
ma sądownie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, w tym roweru.

Na podstawie informacji Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
oprac. Małgorzata Klauzińska

» 5.05. Rogóźno  – zając uszedł z życiem. Wczorajszej nocy niemiłą przygo-
dę doświadczył 43-letni łodzianin przejeżdżający przez miejscowość Rogóźno w 
gminie Zgierz. Kierując swoim fordem ,chcąc uniknąć najechania na przebie-
gającego przez jezdnię  zająca, zajechał na lewą stronę drogi,  do rowu a następ-
nie przodem pojazdu uderzył w słup trakcji elektrycznej. Zając pobiegł dalej a 
pechowy kierowca ze złamaną ręką trafił do zgierskiego szpitala. Łodzianin był 
trzeźwy co do zająca nie mamy wiedzy.

GMINA ŁĘCZYCA
» 23.04. Po godzinie 19.00, policjanci działając na terenie gminy  wylegitymo-
wali 53-letniego rowerzystę. W czasie rozmowy wyczuli od niego woń alkoholu. 
Okazało się, że mężczyzna ma 0,68 promila alkoholu w organizmie. Następnie 
około godziny 21.00 zatrzymał do kontroli drogowej kolejnego kierowcę jedno-
śladu. 29-latek miał 1,42 promile alkoholu w organizmie.
» 25 kwietnia 2009 około godziny 2.00 patrol mundurowych na drodze 703 
Łęczyca – Poddębice zauważyli w przydrożnym rowie, leżący na dachu z 
włączonymi światłami mijania samochód marki Opel Astra.  Po chwili oka-
zało się, że kierowca opla to 16-latek z Łęczycy. Podczas rozmowy, mundu-
rowi wyczuli od niego alkohol. Badanie wykazało u nieletniego 1,58 pro-
mila. Przyznał się, że wieczorem pił procentowy trunek z przyjaciółmi a na-
stępnie bez wiedzy rodziców wziął samochód i postanowił się przejechać. 
Tego samego dnia, około godziny 22.00 19-letni kierowca jednośladu, wy-
jechał nagle z nieoświetlonego wyjazdu na drogę z pierwszeństwem prze-
jazdu, wprost na nadjeżdżające bmw. Rowerzystę z urazem wielonarządo-
wym hospitalizowano. Kierowca bmw,  33 – letni mieszkaniec gminy Łę-
czyca był trzeźwy.
» 28.04. Około godziny 15 dyżurny łęczyckiej policji odebrał zgłoszenie od 
mężczyzny, który poinformował go, że zatrzymał nietrzeźwego kierowcę samo-
chodu osobowego marki Polonez Caro. Zgłaszającym, okazał się funkcjonariusz 
Oddziału Prewencji w Łodzi, który w czasie wolnym od służby, przebywał na 
terenie gminy Łęczyca. Opowiedział, że kiedy pod sklepem zauważył mężczy-
znę, który w stanie wskazującym na spożycie alkoholu siedział za kierownicą sa-
mochodu, natychmiast zareagował. Mężczyzna uruchomił silnik i ruszył z dużą 
prędkością. Policjant swoim samochodem wyprzedził poloneza i hamując przed 
nim zmusił do zatrzymania. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że 30-letni 
amator mocnych trunków osiągnął wynik 3,30 promila alkoholu w organizmie. 

GMINA WARTKOWICE
» 31.03.2009 ok. godziny 16.00 na skrzyżowaniu w miejscowości Gostków sta-
ry miał miejsce wypadek. Jadąca karetka z pacjentem w ciężkim stanie z pod-
dębickiego do łęczyckiego szpitala nie ustąpiła pierwszeństwa kierującej oplem 
astra skręcającej od Poddębic w kierunku Wartkowic.  Przewożona osoba zmar-
ła w karetce.   Marcin Katusza
» 9.04. Nieustalony sprawca dokonał zniszczenia syreny alarmowej zamontowa-
nej na elewacji budynku hydroforni w Wartkowicach. Ogólna wartość zniszczo-
nego mienia wyniosła 240 zł na szkodę Urzędu Gminy w Wartkowicach.
» 9.04. O godz. 13.40 na drodze wojewódzkiej nr 703 w miejscowości Tur w 
gminie Wartkowice powiat poddebicki doszło do wypadku drogowego z udzia-
łem radiowozu policyjnego. Jadący oznakowanym fordem transitem policjan-
ci skręcając w lewo nie ustąpili pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu z na-
przeciwka volkswagenowi golfowi i doprowadzili do zderzenia pojazdów. Na 
skutek zderzenia 21-letni mieszkaniec Włocławka - kierowca golfa oraz jego pa-
sażerka trafili do poddębickiego szpitala. Policjanci byli trzeźwi. Obaj służą w 
komisariacie w Uniejowie. Kierujący fordem 38-letni starszy posterunkowy od 
1,5 roku służy w Policji. Jechał z nim 24-letni starszy posterunkowy, który słu-
ży w policji od 2,5 roku. 
» 19 04. Nieustaleni sprawcy z lasu w miejscowości Woźniki, przy użyciu siekie-
ry, dokonali kradzieży 10 sztuk drzew sosnowych o wartości 1000 zł na szkodę 
mieszkanki powiatu pabianickiego. Postępowanie prowadzi Komenda Powiato-
wa Policji w Poddębicach. 
» 21 04. W miejscowości Gostków Stary policjanci zatrzymali 56-letniego 
mieszkańca powiatu, który wbrew zakazowi sądowemu kierował rowerem po 
drodze publicznej. Ponadto znajdował się on w stanie nietrzeźwości. wydmu-
chał 2,84 promila. 
» 22.04. O godzinie 18.30 w miejscowości Kłódno, kierujący ciągnikiem miesz-
kaniec gminy Wartkowice, podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu jadącemu prawidłowo kierowcy Skody Octawii i doprowadził do zde-
rzenia pojazdów. Kierujący pojazdami trzeźwi. Sprawcę ukarano mandatem w 
wysokości 200 zł.   mł. asp. Elżbieta Tomczak

KRONIKA POLICYJNA

Rozpoczęcie realizacji projektu 
„Wrzesień 1939 r. – Ocalmy od zapomnienia!” w gminie Parzęczew

Od 1 maja 2009 r. rozpoczyna się realizacja projektu pt. „Wrzesień 1939r. – Ocalmy od za-
pomnienia!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji. Głównym celem projektu jest aktywna integracja dzieci i młodzieży ze starszym 
pokoleniem podczas zdobywania wiedzy i utrwalania pamięci o historii Września 1939r. 
na terenie gminy Parzęczew. 

W ramach projektu w miesiącach maj – czerwiec zostaną przeprowadzone spotkania ze 
„świadkami historii” na temat wojny obronnej 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem Bi-
twy nad Bzurą w trzech jednostkach oświatowych działających na terenie gminy, tj. w Szko-
le Podstawowej w Chociszewie - 1 spotkanie, w Szkole Podstawowej w Parzęczewie - 4 spo-
tkania, w Gimnazjum w Parzęczewie - 6 spotkań. Podczas spotkań uczniowie zapoznają się 
z umundurowaniem, uzbrojeniem i wyposażeniem żołnierza polskiego z Września 1939 r. 
i jego walkami w Bitwie nad Bzurą. Osoby prowadzące zajęcia będą ubrane w repliki mun-
durów z czasów wojny zakupionych w ramach projektu.
Kontynuacją działań o charakterze historyczno – integracyjnym będzie wycieczka do pla-
cówek muzealnych, które gromadzą i eksponują muzealia wojskowo–historyczne. Ucznio-
wie podczas wyjazdu zwiedzą Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz 
Muzeum Wojska Polskiego. W wycieczce zaplanowanej na czerwiec weźmie udział 21 
uczniów chcących we własnym zakresie poszerzyć swoją wiedzę na temat Września 1939 r. 
oraz wziąć udział w quizie.

Quiz o wojnie obronnej 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy nad Bzurą odbę-
dzie się w czerwcu br i weźmie w nim udział 21 uczniów. Organizowany quiz będzie kolej-
ną formą pogłębienia kontaktu pomiędzy pokoleniem „dziadków i wnuków” oraz przeka-
zania faktów z historii naszej ziemi rodzimej.
Przez cały okres realizacji projektu będziemy mogli oglądać wystawę „Pamięć musi trwać”, 
która zostanie zaprezentowana w placówkach oświatowych działających na terenie gminy, 
w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie oraz podczas obchodów 70-rocznicy Bitwy nad 
Bzurą we wsi Orła. Wystawa ta będzie przekazywać fakty o chwalebnych dniach Bitwy nad 
Bzurą, o zasługach i wielkości ludzi, którzy budowali historię naszej gminy.

Ekonomia społeczna

Na zamku w Nidzicy przywitał nas krzyżak
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napisz:  dorzeczy@gmail.commaj - czerwiec 2009 informacje pod ręką

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

awarie wodociągów
hh tel. 024 388 34 44

utrzymanie dróg
hh tel. 024 388 43 55

policja
hh Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy ul. 

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

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

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

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

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

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

Przedrynek 8, tel. 024 721 24 15

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

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

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

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

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

ciszewie, tel. 042 718 60 94, pn. 7.30-15.00, 
śr. 11.00-18.30, cz. 7.30-15.00, Pt. 11.30-
19.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rzęczew, ul Południowa 1a, tel 042 718 66 16, 
pn.-pt. 7.30-15.30
hh Zakład Gospodarki Komunalnej, ul.Połu-

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

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

Wartkowice
bezpłatny dostęp do internetu
hh UG Wartkowice, Stary Gostków 3D, pok. 1, 

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

cach, ul. Legionów Polskich 1, pn. śr.
hh 8.00–15.30, wt., czw. 9.00–17.00, sob. 9–13 

(czynny w okresie roku szkolnego)
biblioteka
hh Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowi-

cach, ul. Legionów Polskich 1, , tel. 043 678 
51 05,  pn. śr. 8.00–15.30, wt., czw. 9.00–
17.00, sob. 9–13 (czynna w okresie roku 
szkolnego)
hh Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwa-

lewie, Drwalew 23, pn. 10-17, śr. 10-17, pt. 11-17
wywóz nieczystości
hh STAŁE: „Wiesław Strach”, tel. 044 733 31 31

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

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

563
hh Kłódno, tel. 697 200 534
hh Wierzbowa, tel. 697 200 587
hh  UG Wartkowice, Stary Gostków 3D, tel. 043 

678-55-05 wew. 38, pn–pt 7.45–15.45
policja
hh Posterunek Policji w Wartkowicach, ul. Tar-

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

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

ków 3D, 99-220 Wartkowice, tel. 043 678 51 05 
w. 34, pn–pt 7.45–15.45
zdrowie
hh NZOZ w Wartkowicach, ul. Legionów Pol-

skich 1, tel. 046 678-51-16, pn-pt 8-18
hh Filia NZOZ, Biała Góra 39, śr. 9-12
hh ZOZ w Drwalewie, pt. 9-12

apteka
hh W Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 1, 

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

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

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

UG w Wartkowicach w każdy wtorek 8-14, tel. 
043 678-51-05, od 15.03 do 15.05.2009 r. dy-
żury pn.-czw. 8-15

Zgierz
bezpłatny dostęp do internetu
hh Dzierżązna 4, Gminny Ośrodek Kultury, pn.

-pt. w godz. 9-19
hh Gieczno, ul. Główna 43, Ośrodek Zdrowia, 

pn.-pt. w godz. 9-19
hh Grotniki, ul. Brzozowa 4, Zespół Szkolno-

Gimnazjalny, pn.-pt. w godz. 9-19
hh Słowik, ul. Gdańska 42, Zespół Szkolno-

Gimnazjalny, pn.-pt. w godz. 9-19
hh Szczawin Kościelny, ul. Kościelna 21, Ze-

spół Szkolno-Gimnazjalny, pn.-pt. w godz. 9-19
hh Centrum Kształcenia na Odległość Dąbrów-

ce Sowice, ul. Ogrodowej 6, pn.-pt. w godz. 12- 
20, sob.-nd w godz. 12-16.
biblioteki
hh Biblioteka Gminna w Białej, ul. Kościelna 2, 

tel. 042 717 82 49, pn: 8.30-15.30, wt-pt 10.30 
–17.30
hh Filia Biblioteki Gminnej w Szczawinie, ul. 

Kościelna 21, tel.: 042 716 94 17, pn.-wt. 8.30-
15.30, śr.-pt. 10.30-17.30
hh Filia Biblioteki Gminnej w Ustroniu, ul. Ustro-

nie 10, tel.: 042 717 95 15, wt.-śr 08.30-16.30, 
czw.-sob. 12-20
wywóz śmieci
hh 042 717 80 76 wew. 16

awarie wodociągów  
i utrzymanie dróg
hh 042 717 80 76 wew. 20 godz. 8-16-), 0 691 

722 426 (całą dobę)
hh Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zgierz, 

ul. Łęczycka 4, pn-pt godz 8-16, tel. 042 716 03 27 
lub 042 716 25 15, wew. 222 i 223, 238, 239
urząd gminy
hh Zgierz, ul. Łęczycka 4, tel: 042 716 25 15, 

faks: 0 42 716 45 54, pn- pt godz. 8-16
hh Wójt Gminy przyjmuje interesantów: we 

wtorki w godz.: 9-11, w piątki w godz.10-13  w 
budynku B, pok. 8, telefon: 042 716 25 15 wew. 
109, faks: 0 42 716 45 54
rada gminy
hh Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje in-

teresantów w poniedziałki w godz. 15-16 w pok. 
15, budynek B, II piętro, tel. 042 716 25 15 wew. 
116, faks: 042 716 45 54
ośrodki zdrowia
hh Biała, ul. Kościelna 1, tel. 042 717 84 78
hh Dąbrówka Sowice, ul. Ogrodowa 5, tel. 042 

717 80 72
hh Gieczno, ul. Główna 43, tel. 042 717 83 68
hh Smardzew, ul. Podleśna 1, tel. 042 716 93 95
hh Grotniki, ul. Brzozowa 23a, tel. 042 717 91 16
hh Słowik, ul. Gdańska 44, 042 717 03 49

apteki
hh Biała, ul. Kościelna 10, tel. 042 717 84 26   
hh Gieczno, ul. Główna 43, tel. 042 717 83 22   
hh Grotniki, ul. Brzozowa 23a, tel. 042 717 88 

71   
hh Smardzew, ul. Podleśna 4, tel. 042 716 97 

79   
poczta
hh Biała, ul. Zgierska 1, tel. 042 717 84 94
hh Grotniki, ul. Ozorkowska 6, tel. 042 717 91 

91
hh Grotniki, ul. Ozorkowska 6, tel. 042 716 93 

93
policja
hh Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, 

Długa 58/60, oficer dyżurny – tel. 042 714 22 
00,  0 42 714 22 01
inne
hh Powiatowe Biuro Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego: Zgierz, ul Długa 29, po-
kój 12 - II piętro. Telefon 042 716 04 60. Dni 
urzędowania - wtorki, czwartki i piątki. Pro-
wadzi doradztwo rolnicze i pomoc w wypeł-
nianiu wniosków. 
hh Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zgie-

rzu, ul. Podgórna 4, tel. 042 716 39 62, pn.
-pt. 8-16
hh Gminny Zakład Komunalny, Dąbrówka 

Wielka, ul. Kościelna 6/8, tel. 042 717 80 76, 
czynny: pn.pt. 8-16, rozliczenia za wodę: 042 
717 80 76 wew. 19, 20
urząd pracy 
hh Zgierz, ul Barona 10, tel. 042 716 49 

41, 042 716 67, godz. przyjmowania intere-
santów: 8.00-15.30. Porady prawne dla osób 
bezrobotnych - Radca Prawny w p. 105 we 
wtorki godz. 9:30-11:00
hh

odbiór odpadów komunalnych 
w gminie zgierz w czerwcu
hh Emilia, Słowik, Dębniak, Kania Góra: 2 i 4 

poniedziałek miesiąca; 8, 22 czerwca
hh Rosanów: 1 i 3 wtorek miesiąca; 2, 16 

czerwca
hh Smardzew, Szczawin, Czaplinek, Podole, 

Jeżewo, Palestyna, Dąbrówka Strumiany: 1 i 3 
środa miesiąca; 3, 17 czerwca
hh Kolonia Głowa, Biała, Cyprianów: 2 i 4 środa 

miesiąca; 10, 24 czerwca
hh Warszyce, Rogóżno, Gieczno, Władysła-

wów, Kwilno, Brachowice, Wypychów, Grabi-
szew, Śladków, Wola Rogozińska, Bądków: 1 
i 3 czwartek miesiąca; 4, 18 czerwca
hh Wola Branicka, Moszczenica, Michałów, 

Besiekierz Nawojowy i Rudny, Dębliny: 2 i 4 
czwartek miesiąca; 9 (wtorek-za 11-ego Boże-
Ciało), 25 czerwca
hh Dzierżązna, Ostrów, Swoboda, Ciosny, Le-

onów, Adolfów: 3 piątek miesiąca; 19 czerwca
hh Grotniki, Ustronie – tylko budynki komunalne 

oraz Zimna Woda, Wiktorów: 2 i 4 piątek miesią-
ca. 12, 26 czerwca
hh UWAGA: w przypadku gdy w wyznaczo-

ny dzień przypada święto - termin przesuwa 
się o 1 tydzień.

W dniu 14 kwietnia 2009r. odbył się przetarg nieograniczony na „ Rozbudowę sieci wo-
dociągowej   z przyłączami  w miejscowościach:  Złotniki- Przekora- Zdrzychów, Kontre-
wers- Dzierżanów raz Sarnów- Sarnówek”. Na przetarg wpłynęło 8 ofert złożonych przez  
następujące firmy:
1.WODROL Teodor Świątecki Kiełczów za cenę brutto  512.400,00 zł
2. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodno- Melioracyjnych Sieradz za cenę brut-
to  390.400,00 zł 

3. PHU” JAN-POL” s.c. Zduńska Wola za cenę brutto  404.799,28 zł
4. „WODNER” S. C.K. Żurawski Ner Kolonia za cenę brutto 271.353,42 zł
5. Zakład Wodno- Kanalizacyjny „ TOMPEX” Brzeziny za cenę brutto 323.968,72 zł
6. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „ EKOMEL”  S. A. Poddębice za 
cenę brutt 329.361,80 zł

7. PPHU „EKOINŻBUD” Piotr Peraj Uniejów za cenę brutto 393.115,59 zł
8. Zakład Usługowy Instalacja Wod.- Kanalizacyjna Robert Kaźmierczak Poddębice za cenę 
brutto 291.784,63 zł

Komisja Przetargowa odrzuciła 4 oferty z uwagi na t, iż były niezgodne ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym zamawiający dokonał wyboru oferty złożo-
nej przez przedsiębiorstwo „WODNER” s.c. K. Żurawski  i W. Brzeziński  Ner Kolonia 22 
za cenę brutto 271.353,42 zł.

Oferta wymienionego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, spełniała warunki udziału w 
postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu zgodnie z art.92 ust.1ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.

W dniu 30 marca 2009 r. Wójt Gmi-
ny Wartkowice ogłosił otwarty konkurs 
nr 3/2009 na realizację usług integracji 
społecznej dla dzieci i młodzieży, rodzin 
i osób starszych w ramach Poakcesyjne-
go Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich dotyczący: 

„Zorganizowania życia społeczno-kul-
turalnego poprzez zorganizowanie festy-
nu rodzinnego dla mieszkańców Gminy 
Wartkowice”.
Z rozstrzygnięcia konkursu wynika, iż 
realizatorem usługi będzie Stowarzy-
szenie Rozwoju i Promocji Społeczno-
ści Gminy Wartkowice, które w dniu  
31 maja 2009 r. zorganizuje i przepro-
wadzi na terenie stadionu sportowego 
przy ulicy Targowej:

Festyn rodzinny pod hasłem:  
„Rodzinnie, zdrowo i sportowo”

Organizator zapewni towarzyszące im-
prezie atrakcyjne konkursy i zawody 
sportowe z nagrodami dla dzieci i mło-
dzieży, jak również zorganizuje wieczor-
ną zabawę taneczną, którą poprowadzi 
zespół muzyczny.

Szczegółowy program przebiegu festy-
nu zostanie wywieszony na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach i na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Wartkowice  
www.wartkowice.pl.
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» IV liga (grupa łódzka)
(Orzeł Parzęczew miejsce w tabeli 16)
Orzeł Parzęczew - Vis 2007 Skierniewice 1:0
Orzeł Parzęczew - MKP Zgierz 0:0
Pogoń-Ekolog Zduńska Wola - Orzeł Parzęczew 6:2
Orzeł Parzęczew - Włókniarz Zelów 1:4
Zjednoczeni Stryków - Orzeł Parzęczew 1:0
Orzeł Parzęczew - Pogoń Łask Kolumna 2:1
Czarni Rząśnia - Orzeł Parzęczew 4:1
Orzeł Parzęczew - KS Paradyż 0:3
Ceramika Opoczno - Orzeł Parzęczew 0:0
Orzeł Parzęczew - Gal Gaz Galewice 1:1
Zawisza Pajęczno - Orzeł Parzęczew 1:1
Orzeł Parzęczew - Astra Zduny 2:0
» Liga okręgowa
(LKS Rosanów miejsce w tabeli 15)
LKS Rosanów - MKS 2000 Tuszyn 3:2
Włókniarz Pabianice - LKS Rosanów 2:1
LKS Rosanów - Ner Poddębice 5:0
LKS Gałkówek - LKS Rosanów 5:3
LKS Rosanów - Pogoń Rogów 6:3
Krośniewianka Krośniewice - LKS Rosanów 2:3
LKS Rosanów - GLKS Dłutów 2:0
LKS Rosanów - Start Łódź 0:1
LKS Rosanów - Start Brzeziny 1:3
KKS Koluszki - LKS Rosanów 4:0
Widzew II Łódź - LKS Rosanów 7:0
TUR Ozorków - LKS Rosanów 2:1
» Łódzka Klasa A Grupa 1
(LKS Sarnów miejsce w tabeli 6)
(Orzeł Parzęczew II miejsce w tabeli 12)
LKS Sarnów - Victoria Rąbień 1:2
Victoria Rąbień - Orzeł II Parzęczew 5:0
Sokół Lutomiersk - LKS Sarnów
LKS Sarnów - Orlik Sobień 0:2
Orzeł II Parzęczew - Sokół Lutomiersk 2:5
LKS Sarnów - Orzeł II Parzęczew 2:1
Orzeł II Parzęczew - Orlik Sobień 0:3

Zawisza II Rzgów - LKS Sarnów 10:0
LKS Sarnów - Orzeł Łódź 3:0 (w)
Orzeł II Parzęczew - Zawisza II Rzgów 1:2
Orzeł Łódź - Orzeł II Parzęczew 0:3 (w)
Orzeł Piątkowisko - LKS Sarnów 4:1
LKS Sarnów - Jutrzenka Bychlew 2:2
Orzeł II Parzęczew - Orzeł Piątkowisko
» Łódzka Klasa A Grupa 3
(Zryw Śliwniki miejsce w tabeli 11)
Zryw Śliwniki - Victoria Grabów 2:3
LKS Świnice Warckie - Zryw Śliwniki 1:1
Zryw Śliwniki - Sparta Leśmierz 1:1
Ostrowia Ostrowy - Zryw Śliwniki 0:0
Zryw Śliwniki - Malina Piątek 1:5
Magnat Sierpów - Zryw Śliwniki 3:0
Zryw Śliwniki - GKS Bedlno 1:4
» Łódzka Klasa B Grupa 1
(LKS Dąbrówka miejsce w tabeli : 8)
LKS Dąbrówka - MKS Mianów 3;2
Pisia Zygry - LKS Dąbrówka 2:2
LKS Dąbrówka - Sazan Pęczniew 8:5
LKS Dąbrówka - KS Wola Zaradzyńska 5:2
LKS Dąbrówka - GKS II Ksawerów 2:3
LKS Dąbrówka - Elta Łódź 2:2
» Łódzka Klasa B Grupa 2
(LKS Zamek Skotniki  miejsce w tabeli 3)
(LKS Gieczno miejsce w tabeli 7) 
Zamek Skotniki - Struga Dobieszków 1:3
Start Szczawin - Zamek Skotniki 0:5
LKS Gieczno - Fenix Wągry
LKS II Gałkówek - LKS Gieczno 4:1
LKS Gieczno - Zamek Skotniki 0:7
Zamek Skotniki - Czarni Smardzew 1:2
» Klasa Górski Grupa D
(Orzeł Parzęczew, miejsce tabel 5)
CHKS Łódź - Orzeł Parzęczew 1:5
Orzeł Parzęczew - UKS SMS Łódź 7:4
ŁKS Łódź - Orzeł Parzęczew 8:2

Piłka nożna
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W sobotę 1 maja stajnia Grotni-
ki zorganizowała piknik dla miesz-
kańców. Były oprowadzanki, poka-
zy, ognisko, bigos i zawody. Zwycię-
żył Tomasz Pakulski (na zdjęciu). 
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W II edycji „akcji biegackiej” Cała 
Polska Biega – Chociszew 2009 
wzięło udział  169  uczestników.
W kategorii klas 0-III – startowało 
75 osób.  I miejsce - Eliza Syncerek  i 
Mateusz Frańczak, II miejsce- Mag-

dalena Pawlak  i Robert Grzeszkie-
wicz, III miejsce - Julita Karolak i Łu-
kasz Czajkowski, IV miejsce – Alek-
sandra Młodak i Mateusz Nowosiń-
ski, V miejsce - Barbara Chylińska i 
Kamil Sowa, VI miejsce – Aleksan-
dra Kowalczyk i Hubert Dę-
dowski, VII miejsce - Marty-
na Cybulska i Krystian Bart-
czak, VIII miejsce – Justyna 
Bednarek i Mateusz Kuź-
niak, IX miejsce – Martyna 
Głosek i Krystian Tracz, X 
miejsce – Natalia Kujawska.
W kategorii klas IV – VI  – 
startowało 57 osób. I miejsce 
– Aleksandra Rzeszutek i Do-
minik Bonikowski, II miejsce 
– Klaudia Karolak i Daniel 
Brzeziński, III miejsce – Mo-
nika Krysztofiak i Kamil Le-
wandowski, IV miejsce – Pa-
trycja Kolodziejczyk i Sebastian Brze-
ziński, V miejsce – Maria Grzelak
W kategorii  gimnazjum – startowa-
ło 18 osób. I miejsce – Jagoda Frajnd 
i Maciej Tyrpuła, II miejsce – Mariusz 
Brzeziński, IIImiejsce – Kamil Kuź-
niak.

W kategorii dorośli  – startowało 19  
osób. I miejsce-  Piotr Chrościkowski, 
II miejsce – Kamil Idczak, III miejsce 
– Radosław Sobór, IV miejsce – Łukasz 
Wawrzyniak, V miejsce – Łukasz Pod-
siadły.

5 maja z Piątku, geograficznego środka 
Polski, wyruszyły cztery drużyny Szta-
fety Polska Biega. Ich celem były czte-
ry nadgraniczne miasta: Cieszyn, Prze-
myśl, Słubice i Suwałki. 51 biegaczy w 
254 godziny pokonało łącznie ponad 
1900 km.  ©

Dnia 8 maja tego roku w Pod-
dębicach odbył się XXV Bieg Zwy-
cięstwa. Wzięło w nim udział 562 
uczestników. 

Uczniowie naszej szkoły corocznie 
biorą udział w tej imprezie. W tym jed-
nak roku możemy pochwalić się wyjąt-
kowym sukcesem – uczeń klasy II gim-
nazjum Łukasz Wyrzykowski – zajął 
I miejsce w kategorii chłopcy – rocz-
nik 1989-1991. Uczestnicy tej katego-
rii mieli do pokonania najdłuższy dy-
stans; nasz uczeń okazał się najlepszy 
z 22 startujących. Łukasz do startu w 
tym biegu przygotowywał się pod kie-
runkiem nauczyciela wychowania fi-

zycznego ZS w Dalikowie – Krzysztofa 
Dzierżawskiego. Obu panom życzymy 
kolejnych sukcesów.

Dumni jesteśmy także z osiągnięć 
naszych absolwentów. Jeden z nich – 
Artur Bagiński (absolwent roku 2008) 
- wziął udział w ogólnopolskiej XX 
Edycji Ligi Brazylijskiego Jiu-Jitsu. Za-
wody te rozegrano w Skale (Kraków) 
14 marca br. Nasz były uczeń zdobył 
brąz w kategorii Junior +74 kg. 

Cieszymy się ogromnie, że na-
sza szkoła może pochwalić się takimi 
uczniami.  Agnieszka Goszcz

nauczycielka j. polskiego  
w Gimnazjum w Dalikowie

Szkoła w Dalikowie

Polska Biega 
w Chociszewie

LKS Rosanów - Tur Ozorków - więcej zdjęć z meczy: www.fundacjaprym.pl
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Ryszard Nowakowski, wójt gminy Parzęczew, 
tuż przed metą
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Podczas V Otwartego Biegu Ulicznego w Rosanowie w dniu 25 kwietnia 2009 roku. Zdzisław Rembisz, 
wójt gminy Zgierz, do Barbary Kaczmarek, przewodniczącej Rady Gminy Zgierz: - To jak dzielimy te 
puchary? Ksiądz Paweł Miziołek, kapelan łódzkiego sportu: - A, ja już mam zwycięzcę. 
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Życie towarzyskie

Ze zwierzakiem
krzyżówka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Co mówi legenda o naszych stronach? 
Oj!, oj! Mówi ciekawe rzeczy. Dokumen-
ty historyczne są ubogie. Może było to tak.

Świta królewska na czele znakomi-
tego Króla Władysława Jagiełły wraca-
ła do Krakowa, po obradach Sejmu w 
Łęczycy. 

Owa świta królewska, tuż pod dzisiej-
szymi Wartkowicami miała niebywałe pe-
rypetie. Któż by się spodziewał, iż te zda-
rzenia, o których za chwilę, 
staną się źródłem dla 
nazw naszych miej-
scowości – Domanie-
wa i Krasnołan. 

Panowie posło-
wie po hucznie za-
krapianych obradach 
w świetnych humo-
rach ruszyli z Łęczy-
cy. Trakt bezpiecz-
ny, mało zaludnio-
ny, okolice swojskie 
dla bywalców różno-
rodnych stron. Nie-
spodzianka czyhała 
na rozstajach dróg w 
Gostkowie. Do dzi-
siejszego dnia wszel-
kie „krzyżówki” owia- ne są magią ta-
jemniczości, wokół których to miejsc dzie-
ją się wszelkie dziwy. Tak było i pięć wie-
ków temu. 

Ponoć jechali prawidłowo w stronę 
Poddębic, lecz wiosenny znój, niedomaga-
nie koni i woźniców podpowiedziały im, iż 
jak na pierwszy dzień podróży, wysiłku wy-
starczy. Tak i zrobili.

Rozpierzchli się wokół gęstwiny, wszela-
kiej krzewiny, dotarli do szumiącego Neru, 
puścili koniska na bujne łąki wokół rzeki, a 
sami, widać, spragnieni przygód ruszyli w 
stronę skąd dobiegł gwar ludzi, pisk ptac-
twa i skowyt psów. 

A że rzeka Ner dostarczała rozrywki 
okolicznym mieszkańcom widać do dziś. 
Od wczesnej wiosny do późnej jesieni rze-
ka kipiała życiem. Tutaj wypasało się zwie-
rzynę i ptactwo, tutaj urządzało się pranie 

bielizny, tutaj szukało się ochłody od znoju 
i rozkoszy kąpieli. 

I świta królewska zatrzymała się nad rze-
ką. Jedni i drudzy ciekawi byli siebie. Zwinne, 
ciemnookie i bladolice mieszkanki znad Neru 
na pewno od razu wpadły w oko dostojnym 
gościom z Krakowa. A one nawykłe do nieco 
oschłych zwyczajów „parobkow” z zachwytem 
w oczach i żarem w sercu spozierały na nie-
znanych gości.       Jeden spośród królewskiej 

świty zauroczony nimfą z 

Neru na swoich druhach i na świcie kró-
lewskiej wymógł, iż podróż kontynuować 
będą według jego życzenia. 

     W tajemnicy przed drużyną, obie-
cał pięknej nimfie, iż zawita do jej rodzi-
ców, którzy zamieszkiwali na grobli, nie-
opodal Turu. A, że dziewczę dzikie, nie 
wszystko mówiło zgodnie z prawdą. Do-
stęp do miejsca zamieszkania był prawie 
niemożliwym. Zamiast dobrze wyzna-
czonego traktu w kierunku Poddębic, 
świta ruszyła duktem leśnym. 

Trasa niezwykle niebezpieczna. Teren 
grząski. Od rozstajnych dróg na podróż-
ników czekały torfowiska, sapowiska, ru-
czaje i bagna. Konie po brzuchy tonęły 
w błocie. Ale trud nie poszedł na darmo. 
Zgodnie z obietnicą dziewczę zjawiło się 
na rynku w Turze w towarzystwie rodzi-
ców i gawiedzi. 

A, że dobrzy byli to ludzie, roztrop-
ni i dalekowzroczni, dobrych rad użyczy-
li królewskiej świcie, wskazali na drogę 
do Krakowa, a o szczęściu dla dziewecz-
ki mieli zadecydować sami. Niepocieszo-
ny został tylko druh z królewskiej świty. 
Ponoć gotów był pozostać u boku pięknej 
nimfy i wymógł na świcie odpoczynek na 
pagórkowatych wzniesieniach krasnołań-
skich pól. 

Około tygodnia koczowali podróżnicy 
w naszych stronach. 

Ponoć, wszystko podyktowane było nie-
ukojonym zawodem królewskiego dru-

ha. Sam król miał uczestniczyć w roz-
mowach z „Turzokami” na te i inne 

tematy. Jak było? - Bóg wie. 
Pewne jest, iż król Władysław 

Jagiełło przez kilka dni upajał się  
pięknem okolicznej przyrody. 

Jak wieść niesie, do wzgó-
rza, na którym położona jest 
nasza wioska, orszak królew-

ski dotarł poprzez Mrowiczną i 
Krasnołany. 

Właśnie na krasnołańskich polach 
łany polnego maku, jego niebiański urok 
powaliły go na kolana, by złożyć hołd Bogu 
za takie piękno. 

A, że mówił językiem starosłowiańskim 
w ekstazie miał rzec; 

„Krasny łan, wiżu, moj Boże!
Czy to son, czy jawa?
Gawaricie mai druhowie!
Wieriu, że Boh nas tu przywiódł.
W każdym kwiecie wiżu Jegu ruku.” 
Upojony majową, wonią płynącą z oka-

lających wzgórze dolin zasnął i w tym sta-
nie ducha pozostał do zmroku.

A kiedy ocknął się wesołym głosem rzekł: 
„Panowie! Druhowie! My doma!
Stąd wniosek  „My doma”- znaczy ni 

więcej, ni mniej- Domaniew. A „Krasny 
łan”- Krasnołany. 

Przeto przyjmujemy, iż nazwa „Doma-
niew” i „Krasnołany” pochodzi z czasów sej-
mu z początku XV wieku, jaki miał miejsce 
w Łęczycy, za panowania króla Władysła-
wa Jagiełły.  Irena Pokora, Domaniew

Domaniew i Krasnołan

rys. Małgorzata Łuniewska

- Biorę się do rzeczy - powiedział Jacek Saryusz-Wolski, prze-
wodniczący komisji spraw zagranicznych Parlamentu Euro-
pejskiego na spotkaniu z naszymi mieszkańcami.

      »Fotografię kota nadesłała Joanna Weiss lat 11 z kółka fotograficznego przy bibliotece w Białej
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