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Wielkanocne klimaty zagościły 
przed świętami w Forum Inicjatyw 
Twórczych w Parzęczewie za spra-
wą warsztatów, podczas których 
członkinie KGW robiły stroiki 
wielkanocne ze sznurka. Okazało 
się, że panie bardzo chętnie próbu-
ją swoich sił w artystycznym ręko-
dziele. Na obydwie, zorganizowa-
ne przez FIT, edycje warsztatów 
zgłosił się komplet uczestniczek. 
Członkinie kół gospodyń pod 
kierunkiem Agaty Włodarczyk z 
zapałem tworzyły świąteczne de-
koracje. Każda z nich zabrała do 
domu wykonany przez siebie wiel-
kanocny stroik. 

Miłośniczki warsztatów rękodzie-
ła artystycznego zapraszamy do 
udziału w zajęciach, które w cią-
gu najbliższych miesięcy organi-
zowane będą w ramach projektu 
„Warsztaty rękodzieła artystyczne-
go”, który Forum Inicjatyw Twór-
czych realizować będzie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Szczegółów dotyczących 
warunków uczestnictwa i rekruta-
cji można dowiedzieć się u prze-
wodniczących poszczególnych kół 
gospodyń wiejskich z Gminy Pa-
rzęczew oraz w siedzibie FIT.
   

Renata Nolbrzak

Warsztaty wielkanocne

Kolejne zwycięstwo
Parzęczewscy, ludowi muzycy 
znów powiększyli kolekcję zdoby-
tych trofeów. Tym razem czołowe 
miejsca wywalczyli w Wojewódz-
kim Przeglądzie Kapel Ludowych 
i Zespołów Śpiewaczych pod ha-
słem: Komu piosnkę, komu, który 
odbył się 19 lutego 2011r. w Miej-

skim Ośrodku Kultury w Ozorko-
wie. I tak kapela ludowa „Parzę-
czewiacy” zwyciężyła w kategorii: 
kapele ludowe, natomiast Zespo-
łowi Śpiewaczemu z Parzęczewa 
przyznano II miejsce w kategorii: 
zespoły śpiewacze.  Występy oce-
niało jury w składzie: przewodni-

cząca Mirosława Walc – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Leśmierzu, Jan Mucha – muzyk, 
kierownik Zespołu Pieśni i Tańca 
„Boruta” w Zgierzu, Jacek Jawor-
ski – kierownik Klubu Garnizono-
wego w Leźnicy Wielkiej, Marek 
Zytek – muzyk, Tomasz Klauze – 
muzyk, instruktor Młodzieżowego 
Domu Kultury w Ozorkowie.

Iwona Kubusińska

Droga do wiedzy
Szkoła Podstawowa w Błoniu mieści się w pochodzącym z lat 70. budynku,  który 
zapewnia dobre warunki lokalowe. Uczniowie i nauczyciele pracują w systemie jed-
nozmianowym. Dzięki dobrze układającej się współpracy z Wójtem Gminy Łęczyca 
Andrzejem Wdowiakiem oraz członkami samorządu terytorialnego, zaszło mnóstwo 
zmian.  Tak jak każda instytucja, także i nasza szkoła nieustannie modyfikuje, ulep-
sza i uatrakcyjnia ofertę swej działalności celem podnoszenia jakości jej funkcjono-
wania.
Zmiany owe widoczne są zarówno w wyglądzie budynku szkolnego, jak i w posta-
wach uczniów, rodziców i nauczycieli. W ciągu ostatnich lat z funduszy gminnych 
dokonano termomodernizacji budynku szkoły, wymieniono stolarkę okienną, prze-
prowadzono remont łazienek, odmalowano sale i korytarze szkolne. W wyniku sta-
rań dyrektora szkoły pani mgr Grażyny Czajkowskiej zakupiono nowe meble i sze-
reg pomocy dydaktycznych, które usprawniają i uatrakcyjniają prowadzone zajęcia.  
Posiadamy także pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacyjne. 
Szkoła Podstawowa w Błoniu to miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom. Naszym 
dążeniem jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podej-
mowania odpowiedzialnych wyborów życiowych, do ukształtowania osobowości 
uczciwej, mądrej, dobrej i twórczej.  W wychowaniu dziecka mamy na względzie 
indywidualne cechy jego rozwoju i wierzymy, że realizowane wartości pomogą mu 
w wyborze własnych dróg życiowych. Staramy się rozwijać kreatywność naszych 
wychowanków, dlatego też wzbogacamy ofertę zajęć obowiązkowych o przedmioty 
i zajęcia dodatkowe. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w bogatej ofercie zajęć 
pozalekcyjnych przeznaczonych zarówno dla uczniów zdolnych jak i mających trud-
ności w nauce. Szczególną popularnością cieszą się zajęcia prowadzone metoda-
mi aktywnymi: „Ortofrajda”, „Chcę wiedzieć więcej”, „Radzę sobie z kłopotami”, 
„Kuźnia wiedzy drugoklasisty”, „Klub młodego przyrodnika”.  - Przyroda jest na-
uką eksperymentalną. – mówi nauczycielka przyrody - Większość treści nauczania w 
tym przedmiocie ma swoje źródło w wynikach przeprowadzonych doświadczeń lub 
obserwacji. W naszej szkole uczę przyrody wykorzystując doświadczenie, czy ekspe-
ryment. Bo praca metodą laboratoryjną kształtuje pewne umiejętności, niezwykle 
przydatne zarówno w dalszej edukacji, jak i życiu społecznym. Są to umiejętności, 
których nie da się kształtować innymi metodami, szczególnie podawczymi typu wy-
kład czy pogadanka” – stwierdza nauczycielka.          
Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach różnorodnych kół: języka nie-
mieckiego, języka angielskiego, matematycznego, sportowo – rekreacyjnego, te-
atralnego.  Nasi szóstoklasiści, raz w tygodniu, w ramach programu „Pływanie dla 
zdrowia” uczestniczą w zajęciach na pływalni „Wodnik” w Ozorkowie, gdzie pod 
czujnym okiem instruktora zdobywają umiejętność pływania. Zapewniamy bardzo 
dobry start już najmłodszym naszym wychowankom, którzy od trzech lat uczestni-
czą w realizacji założeń największego projektu edukacyjnego w Europie „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Uczniowie uwielbiają w/w zajęcia, 
które poszerzają ich wiedzę, umiejętności, mieszczą się w szerokim kanonie zainte-
resowań dziecięcych. Dzięki udziałowi w Projekcie Edukacyjnym szkoła pozyska-
ła atrakcyjne pomoce dydaktyczne: teatrzyk z pacynkami, instrumenty muzyczne, 
sprzęt do zabaw ruchowych, mikroskop, lupy, wiele rodzajów gier, plansz, klocków, 
książek, które uatrakcyjniają także codzienne obowiązkowe zajęcia w szkole. Reali-
zując koncepcję inteligencji wielorakich H. Gardnera, w oparciu o którą kształcimy 
naszych wychowanków dajemy dowód, iż dążymy do stworzenia placówki na miarę 
potrzeb    i oczekiwań XXI w. Nauczyciele klas I-III prowadzą „Zajęcia na chwilkę”, 
które są adresowane do uczniów z częstą absencją szkolną spowodowaną chorobą, 
sytuacją rodzinną, które pomagają  w dochodzeniu do zdrowia oraz gwarantują nad-
robienie zaległości szkolnych.
W szkole realizowane są założenia wielu ogólnopolskich programów profilaktycz-
nych: „Klub bezpiecznego Puchatka”, „5 porcji warzyw i owoców”, „1…2…3… 
bezpieczny Internet”, „Nie pal przy mnie, proszę” , „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 
„Trzymaj formę!”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Szkoła bez Przemocy”, „Wol-
ność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”, „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?”, 
w ramach których organizowanych jest wiele akcji, konkursów przeznaczonych 
dla uczniów, rodziców i mieszkańców. Dużą popularnością, wśród uczniów, cieszą 
się akcje „Tydzień bardzo kulturalny” (poznanie zasad savoir vivre), „Bezpieczne 
otoczenie ucznia” (układanie katalogów złotych zasad, regulaminów, wykonywa-
nie plakatów, komponowanie piosenek, „rapowanie” wierszy własnego autorstwa), 
„Dzień życzliwości i uśmiechu”.
 Od września 2010 roku nasi milusińscy korzystają z sali zabaw, wyposażonej w ra-
mach rządowego programu „Radosna szkoła”. W bieżącym roku szkolnym poszerzy-
liśmy także ofertę kształcenia językowego o język angielski, do tej pory uczniowie 
uczyli się języka niemieckiego i rosyjskiego. Prowadzimy zajęcia świetlicowe, pod-
czas których wspieramy realizację podstawy programowej, ale także organizujemy 
zajęcia teatralne, z papieroplastyki,, spotkania z książką, zajęcia umuzykalniające, 
zajęcia z przyrody, rytmiki, gier i zabaw ruchowych. W naszej szkole prężnie działa-
jącą organizacją jest Samorząd Uczniowski, który jest inicjatorem wielu działań na 
terenie placówki i który współpracuje z Rzecznikiem Praw Ucznia. Działalność S.U. 
w naszej szkole to praca zespołowa wielu nauczycieli i dużej części społeczności 
uczniowskiej. Kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świado-
my udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje ich 
do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Praca przynosi widoczne efekty. 
Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych, które 
wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym 
elementem działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, organizacji i 
instytucji współpracujących ze szkołą. Samorząd uczniowski w naszej szkole aktyw-
nie włącza się w organizację akcji wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
       Atrakcyjność szkoły wzrośnie w związku z powstałym, z inicjatywy Wójta i Rady 
Gminy Łęczyca „Centrum Sportu w miejscowości Błonie”. Mieszkańcy i uczniowie 
naszej szkoły będą mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni po-
liuretanowej z drenażem odwadniającym, skoczni w dal oraz bieżni dwutorowej o 
nawierzchni poliuretanowej.

Nauczycielki SP w Błoniu:
Agnieszka Szczech, Małgorzata Błaszczyk, Agnieszka Pawłowska,
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Kiedy kilka miesięcy temu 
odbyła się w Forum Inicjatyw 
Twórczych premiera widowi-
ska muzycznego „Bar Pod 
zdechłym Psem”, wiadomo 
było, że przedsięwzięcie nie 
może zakończyć się na jed-
norazowym pokazie. W spek-
taklu według pomysłu autorki 
tego tekstu i z udziałem osób 
współpracujących z FIT zna-
lazły się utwory z repertuaru 
Aloszy Awdiejewa, Michała 
Bajora, Mirosława Czyżykie-
wicza czy Macieja Maleńczu-
ka. Na spektakl składają się 
także wiersze: Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego i 
współczesnego, krakowskiego 
poety Marcina Świetlickiego. 
Próba generalna kolejnej od-
słony spektaklu, w zmienio-
nym nieco kształcie i z roz-
szerzoną obsadą odbyła się 
z udziałem publiczności w 
FIT 10 kwietnia. Nowa wersja 
spektaklu to wspólne dzieło 
zespołu Samokhin Band i gru-
py Forum czyli artystów sku-
pionych przy Forum Inicjatyw 
Twórczych. 
Niewątpliwie gwiazdą wido-
wiska jest Pavel Samokhin 

Samokhin w Barze Pod Zdechłym Psem
- wybitny, rosyjski trębacz i 
wokalista. Niezwykły, pełen 
energii, pasji, brawury artysta 
jest jednocześnie skromnym i 
serdecznym człowiekiem. Do 
tego przystojnym mężczyzną o 
mądrych, brązowych oczach i 
ujmującym uśmiechu. Połącze-
nie takich cech, poparte solid-
nym wykształceniem (Konser-
watorium im. Rachmaninowa) 
i ciężką pracą wręcz skazuje 
na sukces. Paweł odnosi je od 
najmłodszych lat. Już jako kil-
kunastoletni chłopiec zajmuje 
pierwsze miejsce na Dziecię-
cym Festiwalu Jazzu w Tule, 
kilka lat później - pierwsze 
miejsce w konkursie młodych 
big - bandów w Stawropolu. W 
następnych latach nagradza-
ny na kolejnych europejskich 
festiwalach: od Finlandii po 
Bułgarię.  On sam opowieść 
o sobie rozpoczyna: Urodzi-
łem się nad “Cichym Donem” 
w stanicy dońskich kozaków 
pod Rostowem. W wieku pię-
ciu lat zacząłem uczyć się jeź-
dzić na koniu, a sześciu - grać 
na trąbce... Od dziesięciu lat 
mieszka w Polsce. Jest założy-
cielem grupy Samokhin Band, 

która koncertuje z powodze-
niem w Polsce i za granicą. 
Występowała m.in. jako sup-
port zespołu Leningrad oraz 
Joe Cockera.
W „Barze Pod Zdechłym 
Psem” obok muzyków grupy 

Samokhin Band i jej lidera 
wystąpili związani z FIT: Ja-
nusz Chałas, Maciek Janecki, 
Marcin Krysztofiak i Piotr San-
kowski. W widowisku wzięła 
także udział finalistka (z ze-
społem Sweet Rebel) popular-

nego programu telewizyjnego 
„X Factor” – Ola Sochacka. 
W klimat spektaklu wprowa-
dzą Państwa, mam nadzieję, 
znakomite zdjęcia Tomasza 
Similskiego.
                    Renata Nolbrzak

Osoby zainteresowane organizacją pokazu widowiska proszę o kontakt pod numerem tel. 500 108 816.
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Otwarcie hali sportowej w Wartkowicach
4 kwietnia 2011 r. - to kolejna 
data, która stanie się znakiem 
doniosłych chwil dla Zespołu 
Szkół w Wartkowicach. Data, 
której nie wypada zapomnieć 
i którą trzeba w szkolnych do-
kumentach odnotować, by kie-
dyś mogli się dowiedzieć, co 
przyniósł ów wiosenny dzień ci, 
którzy w ławkach szkolnych do-
piero zasiądą. 
W tym dniu dzwonek w naszej 
szkole nie zabrzmiał o 7:30 jak 
każdego innego ranka, ale od 
wczesnych godzin panował w 
niej ruch i trwały ostatnie przy-
gotowania. Wczesnym przed-
południem gmach był gotów na 
przyjęcie zaproszonych Gości, 
a gospodarze placówki i gminy 
Wartkowice z niecierpliwością 
oczekiwali wszystkich, którzy 
zdecydowali się wziąć udział w 
otwarciu ukończonej niedawno 
hali sportowej. Tuż po godzinie 
11:30 Goście zaczęli się gro-
madzić na sali gimnastycznej, 
gdzie czekały już przygotowa-
ne wcześniej przekąski. Pół 
godziny później Gospodarz 
uroczystości Pan Wójt Piotr Ku-
ropatwa poprosił zebranych o 
udanie się na plac przed głów-
nym wejściem do hali sporto-
wej. Zgromadzili się tam rów-
nież pracownicy szkoły, rodzice, 
zainteresowani mieszkańcy 
Wartkowic i okolic. Rozpoczę-
ła się uroczystość prowadzona 
przez pracownika Urzędu Gmi-
ny w Wartkowicach Pana Jac-
ka Skrzypczaka i nauczyciela 
Pana Sylwestra Kamińskiego. 
Pierwszym punktem uroczysto-
ści było zaproszenie Gości do 
przecięcia wstęgi. Aktu tego na 
prośbę Gospodarzy dokonali: 
poseł na sejm Pan Stanisław 
Olas,  wicestarosta Pan Piotr 
Binder, przewodniczący Rady 
Gminy Pan Leonard Świątczak, 
zastępca przewodniczącego 
Rady Gminy Pan Bogdan Łu-
czak, Pan Wójt Piotr Kuropatwa 
oraz Pani Dyrektor ZS Romual-
da Sobczak.
Wejście Gości do środka obiek-
tu poprzedziło przekazanie 
przez przewodniczącego Rady 
Gminy Wartkowice, Pana Le-
onarda Świątczaka na ręce 
dyrektor Zespołu Szkół w Wart-
kowicach Pani Romualdy Sob-
czak symbolicznego klucza do 
nowo wybudowanego budynku. 
W dalszej kolejności proboszcz 
naszej parafii, ksiądz Janusz 
Szeremeta został poproszo-
ny o poświęcenie obiektu, aby 
ustrzec uczniów ćwiczących w 
hali od kontuzji oraz zapewnić 
im, całemu gronu pedagogicz-
nemu i wszystkim innym użyt-
kownikom nowych pomieszczeń 
przychylność losu. Po ceremonii 
z udziałem księdza odbyło się 
przekazanie ognia i zapalenie 
symbolicznego znicza olimpij-

skiego, który – jak powiedział 
prowadzący - ma być iskrą 
rozpalającą ducha sportowej 
rywalizacji w otwieranej hali i 
przypominać że „najważniej-
szą rzeczą w zmaganiach spor-
towych jest nie zwyciężyć, ale 
wziąć w nich udział, podobnie 
jak w życiu nie jest ważne, by 
tryumfować, ale zmagać się”. 
Tym akcentem zakończyła się 
część uroczystości odbywająca 
się na powietrzu i zaproszeni 
przez gospodarzy Goście weszli 
do środka, zajmując miejsca 
na trybunie hali sportowej bę-
dącej miejscem dalszej części 
obchodów. Poprzedziło je wpro-
wadzenie sztandaru i odśpie-
wanie hymnu państwowego, 
po czym zabrała głos dyrektor 
Zespołu Szkół w Wartkowicach 
Pani Romualda Sobczak. Przy-
witała ona zebranych, kierując 
ciepłe słowa pod ich adresem. 
Prawem gospodarza szkoły 
wyraziła swoje zadowolenie i 
wdzięczność za tak liczne przy-
bycie oraz zaprosiła zebranych 
do udziału w dalszej części na-
szej uroczystości. Wśród zgro-
madzonych obecni byli m.in.: 
· Posłowie na Sejm RP: Agniesz-
ka Hanajczyk, Artur Dunin, 
Stanisław Olas, Piotr Polak, Ta-
deusz Woźniak oraz reprezen-
tujący Mieczysława Łuczaka 
- Jerzy Krysztofiński i Tomasz 
Antoniak reprezentujący Woj-
ciecha Zarzyckiego;
· Senatorowie: Przemysław 
Błaszczyk oraz Andrzej Owcza-
rek;
· Dyrektor Departamentu Kultu-
ry Fizycznej, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi Ryszard Kaliński;
· Dyrektor sieradzkiej delegatu-
ry Kuratorium Oświaty w Łodzi  
Elżbieta Modrzejewska;
· Wicestarosta Powiatu Poddę-
bickiego Piotr Binder;
· Przedstawiciele Posłów do 
Parlamentu Europejskiego: dy-
rektor biura poselskiego Jacka 
Saryusza-Wolskiego - Witold 
Gerlicz oraz zastępca dyrek-
tora biura poselskiego Joanny 
Skrzydlewskiej - Tomasz Domi-
niak;
· Prezes “Maksel Styl” - gene-
ralnego wykonawcy budowy 
obiektu Pani Jadwiga Nemś 
oraz prezes Zarządu Dyrekcji 
Inwestycji w Kutnie nadzorujący 
prace budowlane - Marek Woj-
ciechowski;
· Przedstawiciele struktur samo-
rządowych powiatu i okolicz-
nych gmin, instytucji publicz-
nych, placówek oświatowych, w 
tym prezes Powiatowego Szkol-
nego Związku Sportowego Szy-
mon Bugajak i dyrektor Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego im. 
Kazimierza Górskiego w Łodzi  
Roman Stępień, a także księża 
z okolicznych parafii.

Witając zebranych Pani dy-
rektor ZS odniosła się do słów 
księdza Stanisława Konarskie-
go: „Dokładajcie wszelkich sta-
rań kształcąc Serce – cnotami, 
Umysł - naukami, Ciało – ćwi-
czeniami”, dających wyraz ca-
łościowemu spojrzeniu na pro-
ces wychowawczo-edukacyjny, 
podkreślając, że zebrani na 
hali przekuwają te - i dziś jakże 
aktualne - słowa w czyn, spo-
tykając się na uroczystości od-
dania do użytku hali sportowej 
w Wartkowicach. W tym miej-
scu zabrał głos Pan Wójt Piotr 
Kuropatwa, witając zebrane 
osoby i składając oficjalnie po-
dziękowania za przybycie oraz 
zaangażowanie w realizację fi-
nalizowanego przedsięwzięcia. 
Wręczaniu podziękowań i pu-
charów towarzyszyły przemó-
wienia zaproszonych osób oraz 
przekazywanie upominków 
ufundowanych przez nie szko-
le. Wśród przemawiających 
Gości znaleźli się m. in.: posło-
wie, senatorowie, reprezentan-
ci struktur i placówek szczebla 
wojewódzkiego i powiatowego, 
ale równie licznie zabierały 
głos osoby reprezentujące lo-
kalną społeczność. Jako ostat-
nia przemawiała dyrektor ZS 
pani Romualda Sobczak. Oto 
fragment przemówienia:
Hala sportowa, której oddanie 
do użytku dzisiaj świętujemy to 
obiekt na miarę XXI wieku. Od 
dziś stanie się wspaniałą wizy-
tówką naszej gminy na długie 
lata. Zaspokoi oczekiwania i 
potrzeby nie tylko młodzieży. 
To powód do wielkiej radości. 
Hala jest dobrze przygotowa-
na do przyjęcia różnych grup 
użytkowników, co bardzo nas 
cieszy, chociaż zdajemy sobie 
sprawę z tego, że jest to dla nas 
dodatkowe wyzwanie w sensie 
organizacyjnym. Już dziś o tym 
myślimy, snując plany wykorzy-
stania obiektu. Zagospodaruje-
my go w taki sposób, aby nie 
tylko uczniowie Gminy Wart-
kowice, ale wszyscy jej miesz-
kańcy mogli być jego stałymi 
bywalcami. To im również ma 
służyć oddana hala.

 Oficjalną część uroczy-
stości zakończyło wyprowadze-
nie sztandaru, po czym prowa-
dzący zaprosili zebranych do 
obejrzenia programu artystycz-
no-sportowego. Rozpoczął go 
pokaz rock and rolla akroba-
tycznego w wykonaniu człon-
ków Sportowego Klubu Tanecz-
nego Mega Dance z Zielonej 
Góry: Anny Miadzielec i Jacka 
Tarczyło (finalistów programu 
rozrywkowego ,,Mam talent”) 
oraz Wiktorii Wilczek, Patryka 
Przymusa, Adrianny Kałuży i 
Alana Roberta z tego samego 
klubu. Przerywnikami trzyczę-

ściowego występu tancerzy 
były: pokaz umiejętności wokal-
no-instrumentalnych uczennic 
Gimnazjum w Wartkowicach, 
występ uczniów z Uniejowa 
ćwiczących pod okiem instruk-
tora karate Mai Ostrowskiej 
oraz rzuty do kosza w wykona-
niu gimnazjalistów i zastępcy 
dyrektora ZS Pana Andrzeja 
Błaszczyka będące symbolicz-
nym „otwarciem” sportowej 
części oddawanego do użytku 
obiektu. Ten etap uroczystości 
zakończył występ uczniów ze 
SP w Wartkowicach, którzy za-
prezentowali sportową wersję 

znanej bajki o Kopciuszku. Na 
koniec prowadzący zaprosili 
Gości do zwiedzenia placówki 
i obejrzenia wystawy okolicz-
nościowej. W holu była wyło-
żona księga pamiątkowa szko-
ły. Złożone w niej przez Gości 
wpisy będą przypominać dzień 
niezwykły, jakim niewątpliwie 
pozostanie dla nas 4 kwietnia 
2011 roku. 

Grażyna Jańczyk
Jolanta Andrysiewicz

Uroczyste przecięcie wstęgi

Wystapienie Wójta Piotra Kuropatwy

Pokaz rock and rolla akrobatycznego
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15 marca delegacja z Gmi-
ny Parzęczew w składzie: 
Wójt Gminy – Ryszard No-
wakowski, Sekretarz Gminy 
– Jolanta Żłobińska, autor-
ka tekstu oraz Bogdan Wy-
drzyński – obecny sołtys wsi 
Chociszew,  gościła w Gmi-
nie Żelechlinek  w powiecie 
tomaszowskim. Wizyta mia-
ła miejsce z inicjatywy Bog-
dana Wydrzńskiego, który 
jest współautorem opraco-
wania „Chociszew - dzieje 
osady i okolic”. Pan Bogdan, 
prowadząc badania odkrył, 
że około 100 kilometrów od 
Chociszewa położony jest 
inny Chociszew, właśnie w 
Gminie Żelechlinek. Oka-
zało się ponadto, że istnieje  
związek między założycie-
lami obydwu osad. Pomysł 
odświeżenia wspólnej histo-
rii i nawiązania współpracy 
między gminami, spotkał 
się z zainteresowaniem wło-
darzy obydwu gmin.

Z wizytą w Żelechlinku
Wizyta, z założenia dość 
oficjalna, przerodziła się w 
bardzo sympatyczne spotka-
nie serdecznych, otwartych 
osób, które wymieniały się 
doświadczeniami w pracy 
samorządowej. W spotkaniu 
ze strony Gminy Żelechlinek 
uczestniczyli: Wójt Gminy 
– Bogdan Kaczmarek, Se-
kretarz Gminy – Aneta Mich-
niewska, Przewodniczący 
Rady Gminy – Andrzej Dzie-
dzianowicz i sołtys wsi Cho-
ciszew – Zdzisław Pawlik.  
Zostaliśmy bardzo serdecz-
nie przyjęci przez gospoda-
rzy, gościliśmy w Urzędzie 
Gminy, bibliotece, ośrodku 
kultury, ośrodku zdrowia i 
świetlicach wiejskich, a tak-
że u sołtysa wsi Chociszew 
- Zdzisława Pawlika. Tam 
czekała nas miła niespo-
dzianka – w prawdziwie ro-
dzinnej atmosferze podjęto 
nas obiadem, na który skła-
dały się tradycyjne dla tego 
regionu potrawy. 

Z gospodarzami przed budynkiem Urzędu Gminy Żelechlinek

Wójtowie obu gmin

Spotkanie okazało się 
bardzo owocne. Po obu 
stronach istnieje wola na-
wiązania współpracy na 
płaszczyźnie kultury, oświa-
ty, sportu i rekreacji. Przy-
gotowany został wstępny 
projekt umowy partnerskiej, 
którą Wójtowie zamierzają 
podpisać w niedługim cza-
sie. Samorządy zamierza-
ją  współpracować i wspie-
rać się w realizacji różnych 
przedsięwzięć. Już zrodziły 
się pomysły, jak wykorzy-
stać zasoby kulturalne oby-
dwu gmin. Zaczątkiem tej 
współpracy będzie występ 
kapeli ludowej i zespołu 
śpiewaczego z Parzęczewa 
podczas jednej z ważniej-
szych imprez organizowa-
nych w Gminie Żelechlinek 
– Miodobraniu. Jest to ple-
nerowa impreza nawiązu-
jąca do miejscowych trady-
cji.

Renetz Nolbrzak

Wiosna w LKS „Orzeł” 
Parzęczew
Zespół „Orła” wraca po zimowej 
przerwie na boiska sportowe, warto 
zatem przypomnieć jaką kadrą pił-
karską dysponuje nasz zespół.
Bramkarze: Solgbade Segun, Kie-
rzek Daniel,  Łuczak Karol
Obrońcy: Błaszczyk Jacek, Pietrzak 
Jacek, Idczak Adam, Charuba To-
masz, Opas Antek, Maśliński Mar-
cin, Kujawiak Adrian, Galoch Jakub, 
Krawczuk Damian, Łuczak Dawid, 
Kalkowski Patryk, Tarnowski Łu-
kasz
Pomocnicy: Pisera Patryk, Pisera 
Hubert, Biśtyga Marcin, Michalak 
Sławomir, Ciesielski Damian, Łu-
czak Kamil, Zawistowski Kamil, 
Ratajczyk Damian, Kujawa Adrian, 
Gieraga Mateusz, Dębski Michał, 
Góralczyk Artur, Kierzek Rafał, 
Chmielecki Mateusz, Mrowiński Ja-
kub
Napastnicy: Itczak Grzegorz, Raj 
Damian, Garbacz Artur, Grzywacz 
Michał, Bąk Damian, Olczyk Łu-
kasz, Barański Piotr.
Trenerzy: Karasiński Tomasz, Bry-
gier Grzegorz
Pierwszy mecz rundy wiosennej 
drużyna „Orła” Parzęczew rozegrała 
na wyjeździe z zespołem „Sokoła” 
Aleksandrów. Zespół z Aleksan-
drowa mecz potraktował niezwykle 
prestiżowo, wzmacniając drużynę 
zawodnikami z pierwszego zespołu. 
Od początku mecz nie układał się 

po naszej myśli, już w pierwszych 
minutach straciliśmy bramkę, a prze-
waga „Sokoła” w tej części meczu 
nie podlegała dyskusji. Po utracie 
bramki gra wyrównała się i pod ko-
niec pierwszej połowy ku zaskocze-
niu zawodników z Aleksandrowa do 
wyrównania doprowadził Grzegorz 
Itczak strzałem zza pola karnego, do 
przerwy zatem mieliśmy remis 1:1. 
Druga połowa znów zaczęła się pe-
chowo dla naszego zespołu, za faul 
drugą żółtą kartką został ukarany 
nasz zawodnik i musiał opuścić bo-
isko. Niestety grając w osłabieniu 
straciliśmy kolejne dwie bramki i 
ulegliśmy drużynie z Aleksandrowa 
3:1. 
Drugi mecz piłkarze „Orła” Parzę-
czew rozegrali z drużyną LKS Gał-
kówek. Nasz zespół posiadał optycz-
ną przewagę, jednak nie potrafił 
udokumentować tego bramką. Mecz 
ogólnie stał na słabym poziomie i 
zakończył się wynikiem bezbramko-
wym.
Kolejny mecz nasi piłkarze roze-
grali na wyjeździe z zespołem GKS 
Bedlno. Mecz nie był porywającym 
widowiskiem, a do słabego pozio-
mu gry dostosowali się sędziowie, 
których decyzje niestety wypaczyły 
wynik spotkania. Przegraliśmy 2:1 a 
jedyną bramkę dla naszego zespołu 
zdobył Tomasz Charuba.
Łódzki „Kolejarz” był kolejnym 

przeciwnikiem „Orła” Parzęczew. 
Początek meczu w wykonaniu na-
szego zespołu był dość ospały. Efek-
tem takiej gry była szybka utrata 
przez nasz zespół dwóch bramek. Na 
szczęście udało się nam doprowadzić 
jeszcze przed przerwą do remisu. 
Strzelcami bramek byli Kamil Łu-
czak oraz Grzegorz Itczak. W drugiej 
połowie gra naszego zespołu była o 
niebo lepsza. Sytuacji do strzelenia 
bramek nie brakowało, a nasi zawod-
nicy marnowali je seryjnie. Jedyną 
bramkę w tej połowie i jak się póź-
niej okazało na wagę trzech punk-
tów, zdobył Kamil Łuczak. Mecz 
„Orzeł” – „Kolejarz” zakończył się 
wynikiem 3:2 i pierwsza wygrana w 
rundzie wiosennej stała się faktem.
Piłkarze „Orła” podtrzymali dobrą 
passę i w meczu wyjazdowym ze 
„Stalą” Głowno odnieśli zasłużone 
zwycięstwo 2:0. Bramki dla nasze-
go zespołu strzelali Damian Raj oraz 
Kamil Łuczak. 
Warto jeszcze wspomnieć o wyni-
kach meczy drugiej drużyny.
„Bzura” Młogoszyn -  „Orzeł” II Pa-
rzęczew 2:5  (cztery bramki dla na-
szego zespołu strzelił Damian Bąk)
MG LKS Uniejów/Ostrowsko – 
„Orzeł” II Parzęczew 6:0
Orzeł II Parzęczew – Ner Poddębice 
0:1

Sławomir Michalak

W dniu 3 kwietnia 2011r. w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rol-
niczej Województwa Łódzkiego  rolnicy posiadający gospodarstwo 
rolne mogli wybierać swoich przedstawicieli. Prawo wyborcze mają 
wszyscy płatnicy podatku rolnego lub płatnicy podatku dochodowe-
go z działów specjalnych produkcji rolnej, ich małżonkowie lub inne 
osoby, na których spoczywa obowiązek podatkowy. Izby rolnicze, 
których historia na ziemiach polskich sięga końca XIX wieku, zostały 
reaktywowane ustawą z 14 grudniu 1995 roku, są samorządem rol-
niczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i 
reprezentują interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Zajmują się mię-
dzy innymi:

- udzielaniem rolnikom bezpłatnych porad prawnych,
- doradzaniem rolnikom we wszystkich kwestiach związanych z rolnic-
twem,
-  opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa, 
gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich,
-  prowadzeniem działalność na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz po-
prawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,
-  wyrażają stanowisko Izby wobec organów administracji rządowej, 
samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów działających w zakresie 
rolnictwa,
-   podejmują działania w celu podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnio-
nych w rolnictwie, 
-   działają na rzecz rolników poszkodowanych klęskami żywiołowymi, 
pracują w komisjach szacujących straty i w komisjach szacujących szko-
dy łowieckie. 
Jak widać działalność Izb ma istotne znaczenie. Niestety nie wszyscy 
rolnicy mają tę świadomość o czym świadczy bardzo niska frekwencja.
                                                                                                

Zofia Dziwisz

Delegatami do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Wojewódz-
twa Łódzkiego z terenu działalności Fundacji „PRYM” zostali 
w poszczególnych gminach:

Gmina Aleksandrów Łódzki: Adam Hume, Wojciech Leśniewski                       
Gmina Dalików: Leszek Chmielecki, Mariusz Gortat
Gmina Łęczyca: Grzegorz Góra, Henryk Kiński
Gmina Parzęczew: Włodzimierz Pietruszewski, 
                               Kazimierz Kurtasiński
Gmina Wartkowice: Sylwester Bojanowski, Grzegorz Hajdas
Gmina Zgierz: Michał Bratus, Jerzy Kuzański

Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej
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W „tłusty czwartek”, który 
w tym roku przypadał 3 
marca, w Domu Kultury w 
Łęczycy odbył się XI Regio-
nalny Pokaz Potraw Ziemi 
Łęczyckiej, którego głów-
nym organizatorem było 
Stowarzyszenie Kobiet 
Ziemi Łęczyckiej. W orga-
nizację imprezy włączyły 
się: Starostwo Powiatowe 
w Łęczycy, Dom Kultury w 
Łęczycy, Muzeum w Łęczy-
cy i Urząd Miasta w Łęczy-
cy, a także:  urzędy gmin: 
Łęczyca, Piątek, Daszyna, 
Góra Św. Małgorzaty, Wi-
tonia, Świnice Warckie, 
Grabów, Wartkowice, Da-
lików oraz ŁODR Bratosze-
wice i Fundacja Rozwoju 
Gmin „Prym”.

W tym roku pokaz odby-
wał się pod hasłem „Kró-
luj nam kapusto”, co mia-
ło na celu przypomnienie 
bezcennych wartości od-
żywczych i zdrowotnych 
tego popularnego i upra-
wianego w Polsce od XV 
wieku warzywa. Stoły wy-
pełniające dwie sale w 
Domu Kultury uginały się 
pod ciężarem jadła. 59 
gospodyń w 19 zespołach 
zaprezentowało 60 potraw 

Doroczne łasuchowanie

o nazwach, których nawet 
czytanie wprawiało w do-
skonały humor, a co do-
piero ich degustacja. No 
bo kto nie chciałby spró-
bować; „rozkosznej pekin-
ki”, „moherowych beretów 
na kapuście”, „świńskiego 
zadu pieczonego w sianie” 
czy też „korony sołtysa”? 

Wprawdzie kapusta była 
głównym bohaterem, ale 
prezentowano też sałatki, 
mięsa wszelkiego rodzaju 
na zimno, na gorąco, pie-
czone i gotowane, smażo-
ne i duszone, ryby, a także 
ciasta, ciasteczka, pączki, 
faworki i piękny tort mar-
cepanowy. W tym roku 
zwracano uwagę na naj-
ciekawiej prezentowaną 
potrawę i w tej konkuren-
cji wyróżnione zostały ze-
społy z Gawronek i z Gra-
bowa. Pokaz uświetniły 
swymi występami zespoły 
śpiewacze, taneczne, przy-
grywała kapela ludowa , 
zespół „Świniczanki” de-
monstrował jak to dawniej 
kapustę kiszono, a łódzka 
telewizja zarejestrowała tę 
ze wszech miar udaną im-
prezę. 
                     Zofia Dziwisz

W przedszkolu w Parzęcze-
wie realizowany jest projekt pt. 
„Wczesna edukacja drogą do 
sukcesu poprzez kontynuację 
Punktu Przedszkolnego w Pa-
rzęczewie” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. W ramach pro-
jektu dzieci w wieku od 3 do 5 lat 
raz w miesiącu mają specjalnych 
gości. Są to psy z fundacji „Ama 
Canem” ze swoimi opiekunami. 
Spotkania ze zwierzakami mają 
na celu eliminowanie agresji i 
autoagresji u dzieci, kształto-
wanie pozytywnych emocji, a 
także rozwijanie sfery umysło-
wej. Wpływają również  na kon-
centrację uwagi, rozwój mowy i 
funkcji poznawczych oraz pobu-
dzanie zmysłów. Zajęcia z dogo-
terapii służą także lepszemu po-
znaniu zachowań czworonogów 
i ich zwyczajów.
Podczas pierwszych i drugich za-
jęć dzieci poznały Argo i Drakę. 
Przedszkolaki głaskały i przytula-
ły się do nich. Mogły je całować, 
kłaść się na nich, przeskakiwać, 
a psiaki były w tym momencie 
spokojne i przyjazne.
W trakcie spotkań są również or-
ganizowane zabawy dydaktycz-
ne, podczas których dzieci bawią 
się ze zwierzakami. Maluchy 
uczą się jak dbać o czworonoż-
nego przyjaciela.
Nasze przedszkolaki są szczęśli-
we, kiedy szczekanie psów roz-

Dogoterapia w przedszkolu

brzmiewa w salach i z utęsknie-
niem czekają na kolejną wizytę. 

Sylwia Szymańska-Galon
koordynator projektu

PRYM w Brukseli
W dniach 19 – 23 marca br. 
przedstawiciele Lokalnej Gru-
py Działania Fundacji Rozwoju 
Gmin „PRYM”, nauczyciele z 
łódzkich szkół oraz przedstawi-
ciele Państwowej Straży Pożar-
nej z województwa łódzkiego 
na zaproszenie pani Europoseł 
Joanny Skrzydlewskiej, przeby-
wali na wyjeździe studyjnym w 
Brukseli.
Główną atrakcją wyjazdu była 
wizyta w Parlamencie Euro-
pejskim, podczas której Joanna 
Skrzydlewska opowiadała go-
ściom o swojej pracy i planach 
na przyszłość, w dużym skrócie 
poinformowała o stanowiskach, 
które zajmują poszczególne frak-
cje polityczne w Parlamencie Eu-
ropejskim. 
Uczestnicy wyjazdu zwiedzali 
także Atomium (model kryształu 
żelaza, powiększony 165 miliar-
dów razy, który został zbudowa-
ny w 1958 roku z okazji Wystawy 
Światowej w Brukseli) oraz mini 
Europy (Park, który skupia naj-

większe budowle starego konty-
nentu). Niecodziennych wrażeń 
dostarczył wszystkim spacer po 
zabytkowym centrum Brukseli: 
Grand Place – uznawanym za naj-
piękniejszy rynek Europy z ratu-
szem, Menneken Pis – siusiający 
chłopczyk, który jest najpopular-
niejszą postacią belgijskiej stoli-
cy oraz katedra św. Michała – pa-
trona miasta. Wieczór uczestnicy 
wizyty spędzili na uroczystej ko-

lacji z panią poseł Skrzydlewską. 
Program pobytu kończył wyjazd 
do Brugii zwanej „Flamandzką 
Wenecją”, rejs po kanałach oraz 
zwiedzanie miasta.
Dla wszystkich uczestników wi-
zyta w Brukseli była kolejnym 
doświadczeniem i cennym prze-
życiem, które niewątpliwie do-
starczy miłych wspomnień.

    Edyta Wójcik
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Trzy jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z terenu gminy Da-
lików z powodzeniem sięgnęły 
po środki unijne na realizację 
swoich projektów. OSP Dalików, 
OSP Brudnów i OSP Krzemie-
niew jako pierwsze w gminie 
złożyły wnioski o dofinansowa-
nie i podpisały umowy z Urzę-
dem Marszałkowskim w Łodzi. 
Projekty uzyskały dofinansowa-
nie w ramach Osi Leader PROW 
2007-2013 i stanowią element 
wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju Fundacji Rozwoju Gmin 
„PRYM”.
Choć głównym zadaniem jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej 
jest udział w akcjach ratowni-
czych w czasie pożarów, zagro-
żeń ekologicznych oraz innych 
klęsk, prowadzą one  również 
działalność kulturalno-oświa-
tową i rozrywkową. To właśnie 
z tym zakresem działalności są 
związane projekty realizowane 
przez strażaków z terenu gminy 
Dalików. Dwa z nich obejmują 
wykonanie remontu świetlic wiej-
skich, dzięki trzeciemu została 
doposażona młodzieżowa orkie-
stra dęta. Najbardziej zaawan-
sowany w realizacji jest projekt 
pn. „Remont świetlicy wiejskiej 
w Brudnowie”, gdyż wszystkie 
prace remontowe nim objęte 
zostały już ukończone. Zakres 
operacji obejmował rozebranie 
starej podłogi, przygotowanie 
podłoża, ułożenie posadzki z 
płytek oraz odnowienie starej 
sceny. Remont był prowadzony 

Nie boją się ognia i Unii Europejskiej
od października do końca listo-
pada 2010 r. Część prac strażacy 
wykonali samodzielnie. Całość 
inwestycji pochłonęła blisko 34 
000 zł, z czego środki unijne to 
23 400 zł. OSP pozyskała rów-
nież dotację z Gminy Dalików 
w kwocie  7 200 zł. Koordyna-
torami projektu są Wiceprezes 
OSP Brudnów Paweł Cyjer oraz 
Skarbnik Piotr Lubiński, którym 
pozostało jeszcze niełatwe za-
danie rozliczenia projektu. 
Trwa również realizacja projektu 
„Kultywowanie lokalnych trady-
cji poprzez rozwój działalności 
Orkiestry Dętej OSP w Daliko-
wie”, nad którym czuwają Prezes 
OSP Dalików Tadeusz Adamski 
oraz Skarbnik Stanisław Miko-
łajczyk. Pierwszym elementem 
projektu był wyjazd członków 
Orkiestry Dętej na Konkurs Or-
kiestr Dętych Województwa 
Łódzkiego „Łódzkie gra Chopi-
na”, który odbył się we wrześniu 
2010 r. w Łowiczu. Wyjazd miał 
charakter szkoleniowy. Najwięk-
sze znaczenie miało jednak do-
posażenie orkiestry. Dokonano 
zakupu instrumentów muzycz-
nych i drobnego wyposażenia. 
Zakupiono również mundury 
wzorowane na tradycyjnych re-
prezentacyjnych strojach stra-
żackich. Część instrumentów 
muzycznych poddano gruntow-
nej renowacji. W ramach pro-
jektu zaplanowano również  wy-
jazd do Inowrocławia na XXXIX 
Ogólnopolski Festiwal Młodzie-
żowych Orkiestr Dętych, który 

odbędzie się w czerwcu tego 
roku.  Całkowita wartość zada-
nia to nieco ponad 33 000 zł, w 
tym środki UE w kwocie 23 200 zł 
oraz dotacja z Gminy Dalików w 
wysokości 9 900 zł. 
W marcu tego roku realizację 
swojego projektu pn. „Remont 
świetlicy wiejskiej w Krzemienie-
wie” rozpoczęli również straża-
cy OSP Krzemieniew wraz z Pre-
zesem Wiktorem Krzemińskim 
oraz Skarbnikiem Henrykiem 
Szabela, którzy są koordynato-
rami zadania. Planowany termin 
ukończenia prac remontowych 
to lipiec 2011 r. Zakres projek-
tu obejmuje wymianę podłogi 
wraz z likwidacją starej sceny 
oraz malowanie ścian i sufitu. 
Koszt zaplanowanych robót to 
ok.      35 000 zł. Pozyskane środ-
ki unijne to 24 600 zł, natomiast 
dotacja z Gminy Dalików wyno-
si 8 000 zł. 
Ochotniczym Strażom Pożar-
nym, które podjęły trud realiza-
cji swoich pomysłów z udziałem 
środków zewnętrznych, poma-
gają pracownicy Urzędu Gminy 
w Dalikowie. Dotychczasowa 
owocna współpraca zachęciła 
kolejne jednostki OSP do przy-
gotowania własnych wniosków. 
Obecnie o uzyskanie dofinan-
sowania do remontu swoich 
świetlic starają się  Ochotnicze 
Straże Pożarne w Budzynku i 
Oleśnicy.   

                                     
Justyna Ługowska

W dniu 8 marca br. dbyła się 
już VII Powiatowa Biesiada 
Karnawałowa zorganizowa-
na przez Łódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z 
siedzibą w Bratoszewicach. 
Gospodarzem tegorocznej  

Orkiestra dęta OSP z Dalikowa

Wiceprezes OSP Brudnów Paweł Cyjer i Skarbnik OSP Piotr Lubiński podpisują 
dokumenty związane z rozliczeniem swojego projektu

Ostatki w Rąbieniu

biesiady została gmina Alek-
sandrów łódzki, a miejscem 
spotkania była restauracja 
„BORYNA” w Rąbieniu. 

O oprawę kulinarną zadba-
ło dwanaście Kół Gospodyń 

Wiejskich z sześciu gmin po-
wiatu zgierskiego (po 2 koła 
z każdej gminy). 

Po części oficjalnej nastąpiła 
prezentacja stołów biesiad-
nych, na których znajdowały 

się wymyślne potrawy, prze-
pyszne ciasta i desery. W 
tym roku gminę Parzęczew 
reprezentowały członkinie  
KGW z Mikołajewa i KGW 
z Parzęczewa.

Taka impreza to doskonały 
sposób na integrowanie się 
lokalnej społeczności i kulty-
wowania tradycji ludowych. 
                                                                                            

  Iwona Kubusińska

KGW z Parzęczewa KGW z Mikołajewa
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Bo z dziewczynami nie jest źle...

Pod takim hasłem przebiegały w 
Szkole Podstawowej w Drwalewie 
uroczystości z okazji 100 rocz-
nicy ustalenia Święta Kobiet. Na 
uroczystość zostały zaproszone 
mamy, babcie i ciocie uczniów, 
emerytowane nauczycielki i pra-
cownicy naszej szkoły.
„Bez kobiet nie byłoby życia” - 

to cytat pochodzący z programu 
artystycznego zaprezentowanego 
przez uczniów. Dzieci z klas I-III 
przygotowały teatrzyk pt. ”Gryma-
śna stokrotka”, natomiast starsi ko-
ledzy z klas IV-VI pokazali swoje 
umiejętności aktorskie w skeczach 
kabaretowych  „Kobieta ogląda 
mecz” oraz  „Mąż i żona”.

Dzieci bardzo się starały, aby pro-
gram artystyczny był udany. Ich 
trud wynagrodzony został gorą-
cymi brawami. Po zakończeniu 
części artystycznej odbył się po-
częstunek, który był okazją do 
rozmów, bliższego poznania się i 
zabawy. 
Uczniowie naszej szkoły uświet-

nili swym występem również 
Gminne obchody Święta Kobiet. 
Kabaretowe scenki z życia kobiet 
przeplatane piosenkami spotkały 
się z wielkim uznaniem i aplau-
zem zaproszonych gości. Pu-
bliczność nagrodziła uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Drwalewie 
gromkimi brawami, a  pochwałom 

Dzień Kobiet 
w Gminie Wartkowice
Jak każdego roku, Dzień 
Kobiet w Gminie Wart-
kowice obchodzony był 
bardzo uroczyście. Z tej 
okazji w dniu 8 marca 
2011 roku o godz. 17.00 w 
sali gimnastycznej Zespo-
łu Szkół w Wartkowicach 
odbyła się uroczystość dla 
wszystkich pań z terenu 
gminy. 

 Inicjatorem i orga-
nizatorem spotkania była 
Rada Gminy Wartkowice 
oraz Wójt Gminy Wartko-
wice. W spotkaniu oprócz 
pań, które tak liczne przy-
były na uroczystość, udział 
wzięli również: Poseł na 
Sejm RP - Pan Piotr Polak 
oraz Radny Powiatu Pod-
dębickiego – Pan Marek 
Długosz. Podczas uroczy-
stości  najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczę-
ścia, wszelkiej pomyślno-
ści i uśmiechu na co dzień 

skierował do wszystkich 
kobiet Przewodniczący 
Rady Gminy Wartkowice 
Pan Leonard Świątczak, 
Wójt Gminy Wartkowice 
Pan Piotr Kuropatwa oraz 
zaproszeni goście. Po oko-
licznościowych wystąpie-
niach każda z pań została 
obdarowana kwiatkiem.

 Tegoroczną uro-
czystość uświetniły wy-
stępy artystyczne dzieci 
ze Szkoły Podstawowej 
w Drwalewie oraz kon-
cert Zespołu Śpiewacze-
go ,,Szczawinianki” ze 
Szczawina, gm. Zgierz. 
Po części artystycznej pa-
nie zostały zaproszone do 
świetlicy, gdzie przygoto-
wany był słodki poczęstu-
nek oraz gorące napoje. 

                                                                                                 
Agnieszka Kiejnich

nie było końca.  Występy naszych 
uczniów zawsze cieszą się dużą 
popularnością, co daje dużą satys-
fakcję nauczycielom.
 

Jolanta Olejniczak
Renata Golczyńska 
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Dzień Kobiet w FIT
W dniu 4 marca br. w sali widowiskowej Forum Inicjatyw Twórczych odbyła się impreza z okazji 
Dnia Kobiet. Na początku wystąpiły panie z zespołu śpiewaczego z Parzęczewa, tym razem w in-
nym, nie ludowym, repertuarze. Panie wykonały humorystyczne piosenki ze spektaklu „Klimakte-
rium”. Także w takich klimatach panie sprawdziły się rewelacyjnie. 
    Na dalszą część imprezy przygotowane zostały zabawy i konkursy dla publiczności, m.in. karaoke 
i „Jaka to melodia”. Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: Jolanta Żłobińska – sekre-
tarz Gminy Parzęczew, Anna Janicka - członkini KGW z Parzęczewa, Adam Świniuch – Sekretarz 
Powiatu Zgierskiego oraz przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie  – Władysław Krawczyk. 
Publiczność została podzielona na kilkanaście grup. Osoby siedzące przy jednym stoliku stanowiły 
drużynę.
   Jedną z konkurencji było karaoke, polegające na śpiewaniu znanych przebojów na tle odtwa-
rzanego z nagrania akompaniamentu instrumentalnego bez warstwy wokalnej. Karaoke podzielone 
zostało na 3 rodzaje: tradycyjne, kultowe i biesiadne. Wszystkie występy, niezależnie od oceny jury 
były bardzo udane. Braki zdolności wokalnych uzupełniane były dużą dawką poczucia humoru, co 
wpłynęło na znakomitą atmosferą.    Inną konkurencją była „Jaka to melodia” - zadaniem drużyn 
było rozpoznawanie utworów muzycznych i podanie ich tytułów. I miejsce zajęła drużyna z Wielkiej 
Wsi.  Na koniec na wszystkich czekał słodki poczęstunek. 

                                                                                          Iwona Kubusińska

Dzień Kobiet - zespół śpiewaczy z Parzęczewa w programie kabaretowym KGW z Kowalewic w konkursie karaoke

 Rozbawiona publiczność

Czy mężczyźni są światu potrzebni?
To, jak się okazuje, wcale nie 
retoryczne pytanie zadał w ty-
tule swojej książki Janusz Leon 
Wiśniewski, naukowiec i pi-
sarz, autor tak bestsellerowych 
powieści jak „Samotność w 
sieci” czy „Los powtórzony”. 
I tę właśnie lekturę chciałabym 
Państwu polecić w bieżącym 
numerze gazety. Chciałabym 
to zrobić z kilku powodów. Po 
pierwsze dlatego, że temat cią-
gle, a może bardziej niż kiedy-
kolwiek, aktualny i mimo, że 
od pierwszego wydania książ-
ki minęło 5 lat, wciąż nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie zawarte w tytule. Po 
drugie dlatego, że w poprzed-
nim numerze „Do Rzeczy” pi-
sałam o książce poświęconej 
kobietom, a nie chciałabym zo-
stać posądzona o stronniczość. 
Po trzecie analiza męskości  to 
bardzo wdzięczny temat…
Książka Janusza L. Wiśniew-
skiego to próba połączenia na-

ukowej teorii (stan męskiego 
chromosomu Y jest zatrwa-
żający!) i osobistych refleksji 
autora, który jest wrażliwym, 
mądrym i przenikliwym męż-
czyzną. Prócz odpowiedzi na 
tytułowe pytanie autor odpo-
wiada także na inne: czego męż-
czyźni boją się najbardziej, jak 
pożądają i dlaczego lubią grać 
w bilarda i oglądać piłkę noż-
ną. Tę książkę polecam szcze-
gólnie kobietom, bo jej lektura 
pomoże lepiej zrozumieć wie-
le zjawisk dotyczących męż-
czyzn. Bo choćby trudność 
z zachowaniem wierności… 
Wiśniewski przywołuje wyni-
ki badań naukowych, z których 
wynika, że tak naprawdę mo-
nogamia jest „systemem skraj-
nie nienaturalnym”. (Polecam 
bardzo interesujące określenie, 
które znalazłam ostatnio w pu-
blikacji poświęconej pewnemu 
gatunkowi kaczki: ptak sezo-
nowo monogamiczny). I czy 

choć trochę nie usprawiedliwia 
niewiernych fakt, że na świecie 
występuje ogromny przerost 
podaży spermy nad popytem 
na nią? To prawda, Janusz Wi-
śniewski prowokuje, ale dzięki 
temu lektura jest intrygująca, 
czasem zaskakująca, często 
zabawna. I mimo, że  autor 
nie waha się rzucić prowoka-
cyjnego hasła, że mężczyźni 
to zbędny odpad ewolucji i że 
jak stwierdza jeden z komen-
tujących książkę internautów, 
próbuje przypodobać się ko-
bietom, dochodzi jednak do 
budujących wniosków: Świat 
bez mężczyzn, nawet jeśli moż-
liwy, nie byłby dobrym miej-
scem, byłby zbyt pusty, nudny 
i smutny, i byłoby w nim przej-
mująco zimno. Bo mężczyź-
ni są kobietom potrzebni. I to 
bardzo. Myślę, że ja także… To 
prawda, nam kobietom są po-
trzebni mężczyźni, szczególnie 
tacy, jak Janusz Wiśniewski. 

W książce prócz odpowiedzi 
na pytania fundamentalne w 
stylu: po co światu seks, moż-
na także znaleźć wiele cieka-
wostek, jak np. informację, że 
jesteśmy, jako ludzie, jednym 
z trzech gatunków, który spół-
kuje bez względu na porę roku. 
Dwa pozostałe to… muchy i 
pluskwy. 
I na koniec jeszcze jeden in-
teresujący cytat: Przez tysiące 
lat kobiety były zmuszone han-
dlować z mężczyznami: moja 
wierność w zamian za moje i 
moich dzieci bezpieczeństwo 
socjalne. Ale dzisiaj, na po-
czątku XXI wieku, ten kontrakt 
między płciami traci powoli (i 
nareszcie) ważność. Kobiety 
same potrafią zadbać o swoje 
utrzymanie. Mężczyźni i ko-
biety obeszli równik historii, 
powracając do punktu wyjścia, 
czyli do jaskiń. Przynajmniej 
jeśli chodzi o seksualne part-
nerstwo i równouprawnienie. 

Cytat jest oczywiście wyrwany 
z kontekstu, a więc jeśli ktoś 
chciałby ten kontekst poznać, 
zachęcam do lektury.

Renata Nolbrzak

Mamy egzemplarz dla Czytelnika 
który skontaktuje się z nami drogą 

mailową w dniu 22.04.2011 podając 
nazwisko, adres i numer telefonu.
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Lista operacji 
wybranych do 

dofinansowania

Gmina Parzęczew, 
powiat zgierski, woj. 
łódzkie, Chociszew

Gmina Zgierz, powiat 
zgierski, woj. Łódzkie-
,Jedlicze B

Gmina Parzęczew, 
powiat zgierski, woj. 
łódzkie, Wielka Wieś

Gmina Parzęczew, 
powiat zgierski, woj. 
łódzkie, Parzęczew

Indianie Świata. 
Park Edukacyjno-
Rozrywkowy s. 
c. Eulalia Biało-
brzeska, Paweł 
Roztocki

Katarzyna Pod-
górska

PASZERADO 
Włodzimierz 
Ochota

Kopalnia Piasku. 
Transport.
Andrzej Choj-
nacki

Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez stworzenie 
nowej atrakcji turystycznej

Utworzenie mikroprzedsiębiorstwa biura projektowania 
zieleni

Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez zakup samo-
chodu dostawczego, wózka widłowego oraz utwardze-
nie placu manewrowo-składowego

Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez zakup nowo-
czesnej koparko-ładowarki

100.000,00

100.000,00

160.000,00

100.000,00

Lista operacji złożonych w naborze M/2/2011, wybranych do dofinansowania 
zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz lokal-

nymi kryteriami, 
 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warun-
kom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , prowadzonego przez  Fundację Rozwoju 

Gmin „PRYM”

Gmina Parzęczew, 
powiat zgierski, woj. 
łódzkie, Wytrzyszczki

Gmina Zgierz, powiat 
zgierski, woj. Łódzkie-
,Jedlicze B

Gmina Łęczyca, 
powiat łęczycki, woj. 
łódzkie, Karkosy

Gmina Parzęczew, 
powiat zgierski, woj. 
łódzkie, Konstantki

Gmina Parzęczew, 
powiat zgierski, woj. 
łódzkie, Parzęczew

Marcin Pęgowski

Andrzej Zahorski

Janusz Domański

Krzysztof Pawlik

Piotr Gieraga

Rozwój działalności nierolniczej poprzez budowę 
budynku gospodarczego z funkcją magazynową i 
przeładunkową

Podjęcie działalności nierolniczej „Stajnia Grotniki” 
w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz zajęć 
rekreacyjnych

Podjęcie działalności nierolniczej w zakresie pozasz-
kolnych form edukacji oraz zajęć rekreacyjnych i 
hotelu dla koni

Podjęcie działalności nierolniczej poprzez zakup 
nowoczesnego sprzętu w celu świadczenia usług 
budowlanych i melioracyjnych

Podjęcie działalności nierolniczej w zakresie 
świadczenia usług budowlanych poprzez zakup 
nowoczesnych narzędzi i urządzeń

100.000,00

14.110,00

100.000,00

86.645,00

13.458,00

Lista operacji złożonych w naborze R/2/2011, wybranych do dofinansowania 
zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz lokal-

nymi kryteriami, 
 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warun-
kom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , prowadzonego przez  Fundację 

Rozwoju Gmin „PRYM”

Gmina Zgierz, powiat 
zgierski, woj. łódzkie, 
Jedlicze A

Gmina Wartkowice, 
powiat poddębicki, 
woj. Łódzkie, Stary 
Gostków

Gmina Parzęczew, 
powiat zgierski, woj. 
łódzkie, Parzęczew, 
Chociszew 

Gmina Zgierz

Gmina Wartkowice

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Parzę-
czewie

Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół 
miejsca pamięci w Starym Gostkowie

Remont pomieszczeń i wyposażenie GBP w Parzę-
czewie i jej Filii w Chociszewie

159.190,00

274.580,00

135.296,00

Lista operacji złożonych w naborze OW/2/2011, wybranych do dofinansowania 
zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz lokal-

nymi kryteriami, 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających wa-

runkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

prowadzonego przez Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Śniatowa

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Orła

Gmina Zgierz, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Dzierżązna

Gmina Zgierz, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Dzierżązna

Gmina Zgierz, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Dzierżązna, Szcza-
win Kościelny, Gieczno

Gmina Wartkowice, powiat poddę-
bicki, woj. łódzkie, Biernacice

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Tkaczewska Góra

Gmina Dalików, powiat poddębic-
ki, woj. łódzkie, Psary

Gmina Zgierz, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Jeżewo

Gmina Łęczyca, powiat łęczycki, 
woj. łódzkie, Lubień

Gmina Wartkowice, powiat pod-
dębicki, woj. łódzkie, Powodów 
Trzeci

Gmina Wartkowice, powiat poddę-
bicki, woj. łódzkie, Konopnica

Gmina Wartkowice, powiat poddę-
bicki, woj. łódzkie, Truskawiec

Gmina Wartkowice, powiat poddę-
bicki, woj. łódzkie, Tur

Gmina Dalików, powiat poddębic-
ki, woj. łódzkie, Domaniew

Gmina Łęczyca, powiat łęczycki, 
woj. łódzkie, Chrząstówek

Gmina Łęczyca, powiat łęczycki, 
woj. łódzkie, Siedlec

Gmina Wartkowice, powiat poddę-
bicki, woj. łódzkie, Pełczyska

Gmina Dalików, powiat poddębic-
ki, woj. łódzkie, Huta Bardzyńska

Gmina Łęczyca, powiat łęczycki, 
woj. łódzkie, Janków

Gmina Dalików, powiat poddębic-
ki, woj. łódzkie, Budzynek

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Chociszew

Gmina Dalików, powiat poddębic-
ki, woj. łódzkie, Oleśnica

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Parzęczew

Gmina Zgierz, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, gmina Zgierz

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Parzęczew

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Pustkowa Góra

Gmina Łęczyca, powiat łęczycki, 
woj. łódzkie, Błonie

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Parzęczew

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Parzęczew

Gmina Wartkowice, powiat poddę-
bicki, woj. łódzkie, Wartkowice

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Chociszew

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Chociszew

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Tkaczewska Góra

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Pustkowa Góra

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Pustkowa Góra

Gmina Parzęczew, powiat zgierski, 
woj. łódzkie, Mikołajew

Powiat wadowicki, woj. mało-
polskie

Wiejski Ośrodek 
Kultury

Gmina Parzęczew

Gminny Ośrodek Kul-
tury w Dzierżąznej 

Gminny Ośrodek Kul-
tury w Dzierżąznej 

Gminny Ośrodek Kul-
tury w Dzierżąznej 

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Biernacicach

Małgorzata Synowiec

Gmina Dalików

Gmina Zgierz

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lubieniu

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Powodowie 

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Konopnicy

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Truskawcu

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Turze

Gmina Dalików

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Chrząstówku

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Siedelcu

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Pełczyskach

Gmina Dalików

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jankowie 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Budzynku

Indianie Świata. 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Oleśnicy

Forum Inicjatyw 
Twórczych

Gmina Zgierz

Gmina Parzęczew

Dariusz Wójcicki 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Błoniu

Ludowy Klub Sporto-
wy „Orzeł” Parzęczew

Ludowy Klub Sporto-
wy „Orzeł” Parzęczew

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Wartkowicach

K1M1 Jakub Ignaczak

Pracownia Witraży – 
Bogdan Ignaczak

Małgorzata Synowiec

Dariusz Wójcicki 

Dariusz Wójcicki 

Maciej Szmit

Gmina Parzęczew

Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w 
Śniatowej

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Orła

Na ludową nutę, czyli aktywność ludzi młodych w propagowaniu 
folkloru

Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez działalność Orkiestry 
Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej

Rozśpiewana wieś, czyli kultywowanie lokalnych tradycji poprzez 
rozwój amatorskich zespołów śpiewaczych

Remont świetlicy wiejskiej w Biernacicach

Stworzenie punktu wypoczynkowego dla osób uprawiających w 
okolicy turystykę pieszą, rowerową i konną. Aranżacja przestrzeni 
nad stawem

Remont świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z zagospodarowaniem 
terenu

Wrześniowa historia gminy Zgierz

Remont połączony z modernizacją oraz zakupem wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej w Lubieniu

Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego 
poprzez remont świetlicy wiejskiej w Powodowie Trzecim – II 
etap

Remont świetlicy wiejskiej w Konopnicy – II etap

Remont świetlicy wiejskiej w Truskawcu

Remont świetlicy wiejskiej w Turze 

Montaż elementów małej architektury na placu zabaw w Doma-
niewie

Remont połączony z modernizacją oraz zakupem wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej w Chrząstówku

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Siedlcu

Remont świetlicy wiejskiej w Pełczyskach – II etap

Remont świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jankowie

Remont świetlicy wiejskiej w Budzynku wraz z zagospodarowa-
niem terenu

Obóz młodzieżowy – rowerem po gminie

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oleśnicy

Wyposażenie Sali Forum Inicjatyw Twórczych w sprzęt nagła-
śniający i oświetleniowy

Przygotowanie i wydruk przewodnika turystycznego po gminie 
Zgierz

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzę-
czewie 

Remont budynku pełniącego funkcje rekreacyjno - turystyczno-
edukacyjną „AGROMUZEUM”

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Błoniu

Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na stadionie 
LKS „Orzeł” Parzęczew

Adaptacja terenu przy stadionie LKS „Orzeł” Parzęczew na 
potrzeby rekreacyjno-sportowe mieszkańców wsi Parzęczew

Remont świetlicy wiejskiej w Wartkowicach

Innowacyjne techniki promocji walorów krajobrazowych i 
przyrodniczych obszarów LGD w Internecie poprzez fotografię 
przestrzenną 3d

Tradycja i nowoczesność – wykorzystanie energii ze źródeł odna-
wialnych przy wytwarzaniu wyrobów rękodzielniczych

Stworzenie atrakcji turystycznej w postaci punktu kultywowania 
lokalnych tradycji kulturowych w zakresie przetwarzania, konser-
wacji i przechowywania żywności

Budowa małej architektury turystycznej przy „AGROMUZEUM” 
w Pustkowej Górze

Folder informacyjny „Pustkowa Góra – turystyczna oaza”

Budowa witryny Word Wide Web promującej lokalna przedsię-
biorczość  i walory krajobrazowe

Wyjazd studyjny do Lanckorony

25.000,00

24.657,05

23.670,31

22.691,62

21.647,63

24.892,00

24.646,96

24.989,33

15.262,33

24.986,98

15.930,00

15.449,00

24.594,00

24.410,00

24.978,37

24.862,34

22.964,35

15.930,00

24.942,76

25.000,00

24.989,11

24.990,00

24.927,85

24.935,31

21.525,00

24.432,21

24.990,00

25.000,00

24.940,29

24.883,53

24.903,00

16.762,20

10.170,91

23.569,32

24.990,00

13.524,26

25.000,00

12.444,96

Lista operacji złożonych w naborze MP/2/2011, wybranych do dofinansowania 
zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz lokalnymi 

kryteriami, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających wa-
runkom przyznania pomocy dla działania „MAŁE PROJEKTY” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, prowadzonego przez  Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”



www.fundacjaprym.com
Do Rzeczy

marzec-kwiecień 2011 11
W dniach 15-17 kwietnia już po 
raz trzeci w  Kielcach odbyły się 
Międzynarodowe  Targi Turystyki 
Wiejskiej  i Agroturystyki „Agrotra-
vel” połączone z Międzynarodową 
Konferencją pod nazwą „Wiejski 
produkt turystyczny - doświadcze-
nia i wyzwania”. Organizatorami 
targów są: Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Polska Organizacja 
Turystyczna, Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Regionalna Organizacja Turystycz-
na Województwa Świętokrzyskiego 
oraz Targi Kielce. Współorganizato-
rzy Targów AGROTRAVEL 2011 to: 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Re-
gionalnego w Kielcach oraz Wyższa 
Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. 
Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
       Targi promują dziedzictwo kul-
turowe wsi oraz lokalnych i regio-
nalnych produktów kulinarnych, rze-
mieślniczych, artystycznych. Lista 
tegorocznych uczestników była dłu-
ga - 141 wystawców prezentowało 
swoje oferty w postaci:  wypoczynku 
w gospodarstwach agroturystycz-
nych, atrakcji związanych z pobytem 
w regionie,  możliwości gastrono-
micznych, kulturalnych, sportowych, 
przyrodniczych. Wystawcami były 
lokalne grupy działania,  stowarzy-
szenia i zrzeszenia agroturystyczne, 
organizacje z branży turystycznej. 
Wystawcy mieli szansę przedstawić 
swoją ofertę podmiotom specjalizu-
jącym się w sprzedaży usług tury-
stycznych, a także zainteresowanym 
wypoczynkiem na wsi  potencjal-
nym, indywidualnym osobom. Była 
to jedna z niewielu okazji, gdzie 
można było w tak licznym gronie 
wymienić doświadczenia związane 
ze sprzedażą produktu turystycznego 
(czyli dóbr i usług nabywanych przez 
konsumenta w związku z wyjazdem 
ze stałego miejsca pobytu).
      Wiadomo, że na urlopie każdy 
chce się oderwać od codzienności 
i nie tylko skorzystać ze świeżego 
powietrza ale i poznać miejscową 
kuchnię, kupić coś sobie do domu na 
pamiątkę albo dla innych w charak-
terze upominku. Chętniej turysta lub 
wczasowicz kupi coś z regionalnych 
produktów, coś charakterystycznego, 
oryginalnego  niż pamiątkę  „made 
in China” spotykaną w sklepach w 
całym kraju (i Europie też). Nie bez 
znaczenia jest fakt, że za produkt tu-
rystyczny się płaci, a co za tym idzie 
ktoś te pieniądze otrzymuje. Agrotu-
rystyka i cała otoczka z nią związana 
jest uzupełniającym źródłem docho-
du mieszkańców wsi.
       Agroturystyczne targi w Kiel-
cach były wydarzeniem ze wszech 
miar interesującym, było nie tylko 
wielu wystawców, ale i osób chcą-
cych oderwać się od szybkiego 
tempa  miejskiego trybu życia, wy-
począć gdzieś w wiejskiej ciszy, a 
jednocześnie poznać nowy zakątek 
kraju. Stoiska nęciły zwiedzających 
produktami, barwami, zapachami i 
dźwiękami również. Grały kapele 
ludowe, uczestnicy występowali w 
strojach regionalnych, eksponowano 
produkty rzemiosła artystycznego 
charakterystyczne dla  promowanych 

PRYM w Kielcach
obszarów. Do stoiska z Kurpi przy-
ciągała muzyka chłopca grającego 
na harmonii nożnej i degustacja piwa 
kozicowego (łagodne piwo z do-
mieszką jałowca) produkowanego w 
tej okolicy. Uroki Ziemi Świętokrzy-
skiej  promowały  między innymi 
makiety dinozaurów, hostessy prze-
brane za czarownice, do wyjazdu na 
Węgry zachęcał muzyk grający na li-
rze korbowej i gospodarz częstujący 
salami i serami dojrzewającymi. Po 
spróbowaniu można oczywiście było 
prezentowane specjały kupić. Tak 
było na każdym stoisku - degusta-
cja i zakupy. Województwo Łódzkie 
też było nie gorsze! Panie i panowie 
ubrani, w zależności od regionu, w 
stroje łowickie, opoczyńskie śpiewa-
li i tańczyli, panie  częstowały piero-
gami, sprzedawały hafty, wycinanki. 
Targi odbywały się w atmosferze 
przedświątecznej - mnóstwo było 
pisanek, kraszanek, palm, baranków 
itp. sezonowych ozdób.
       W Targach „AGROTRAVEL” 
uczestniczyła również Fundacja 
Rozwoju Gmin „PRYM” zrzesza-
jąca gminy: Dalików, Łęczycę, Pa-
rzęczew, Wartkowice, Zgierz a od 
niedawna Aleksandrów Łódzki. Re-
gion promowały rzeźby drewniane z 
charakterystycznym diabłem Borutą, 
barwne  malwy  z bibuły (jedyne ta-
kie na całych Targach), haftowane 
serwety, obrazki wyszywane haftem 
krzyżykowym.  Niewątpliwą ozdobą 
stoiska były panie, z prezeską Fun-
dacji na czele, w łęczyckich strojach. 
Dodatkowym akcentem przycią-
gającym zwiedzających była pani 
„Indianka” – właścicielka wioski in-
diańskiej z Chociszewa. Panie z kół 
gospodyń wiejskich, m.in. ze Szcza-
wina i Polesia zachęcały do degusta-
cji ciast, pączków, nalewek, miodu, 
grzybów, pierogów i innych sma-
kołyków. Znacznym powodzeniem 
cieszył się także  chleb z domowego 
wypieku, a zwłaszcza chleb z baka-
liami o nazwie „przysmak diabła Bo-
ruty”, z piekarni państwa Maniaków 
z Zawady (gmina Łęczyca). 
        Na trwającej w dniach 17-18 
kwietnia konferencji można było 
zorientować się czego należy spo-
dziewać się w najbliższych latach w 
związku z rozwojem i funkcjonowa-
niem agroturystyki i innych usług z 
nią związanych. Uczestnicy mogli 
również zapoznać się z możliwościa-
mi wsparcia jakie daje PROW (Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich). 
Zakończeniem konferencji był wy-
jazd studyjny do wsi Huta Szklana 
gdzie obok wejścia na Święty Krzyż 
powstała osada  średniowieczna ma-
jąca przenieść turystów w XII wiek. 
Osada, parking i infrastruktura z 
nim związana to kilkumilionowa 
inwestycja, która powstała dzięki 
dofinansowaniu z UE. W osadzie 
znaleźli zatrudnienie mieszkańcy 
okolicznych miejscowości, którzy po 
odpowiednim przeszkoleniu wcielili 
się w role wojów, kowali, tkaczek, 
zielarek. Projekt ten wzbogaca tury-
styczną ofertę tego rejonu i poprawia  
dochody jego mieszkańców.

                         Zofia Dziwisz
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Władza sołecka

Po wyborach  do rad  gmin, po-
wiatów  i sejmików wojewódz-
kich, które odbyły się  jesie-
nią  2010 roku, wybrano także 
władzę wiejską czyli sołtysów 
i rady sołeckie. Podobnie jak 
wybory samorządowe, tak i 
te odbywają się co 4 lata. Or-
ganem uchwałodawczym w 
sołectwie jest zebranie wiej-
skie, a wykonawczym - sołtys. 
Działalność sołtysa wspoma-
ga rada sołecka. Sołtys pełni 
funkcję reprezentacyjną oraz 
wykonawczą. Zarówno sołtys, 
jak i członkowie rady sołeckiej 
wybierani są w głosowaniu 
bezpośrednim, spośród nie-
ograniczonej liczby kandyda-
tów, przez stałych mieszkań-
ców sołectwa uprawnionych 
do głosowania. Wybory są 
tajne, a wygrywa osoba, któ-
ra uzyskała największą liczbę 
głosów. 
       W gminie Łęczyca jest 36 
sołectw i oczywiście w tylu so-
łectwach wybierano władze 
wiejskie. W 31 sołectwach soł-
tysami zostały osoby dotych-
czas pełniące tę funkcję, a tyl-
ko w 5 wybrano nowych ludzi. 
Jedną trzecią sołtysów stano-
wią kobiety, od kilku lat obser-
wuje się tendencję wzrostową      
w tym względzie. Coraz więcej 
kobiet wchodzi w skład rad so-
łeckich.
        Na temat sołtysów krą-
ży wiele dowcipów, najsłyn-
niejszy jest ten z Wąchocka, a 
starsi pamiętają zapewne soł-
tysa  Kierdziołka, no i bardzo 
dobrze, najważniejsze to móc 
się pośmiać. Są dowcipy o 
słynnych ludziach, politykach, 
prezydentach -  w czym gorszy 
jest sołtys?
W rzeczywistości  rola sołtysa 
jest bardzo ważna, do jego 
obowiązków należy w szcze-
gólności: 
-  zwoływanie zebrań wiej-
skich, 
-  zwoływanie posiedzeń rady 
sołeckiej, 
-  działanie stosownie do wska-
zań zebrania wiejskiego, rady 
gminy i wójta, 
-  wpływanie na wykorzystanie 
aktywności mieszkańców słu-

żącej poprawie gospodarki i 
warunków życia w sołectwie, 
-  reprezentowanie mieszkań-
ców sołectwa na zewnątrz, 
-  uczestniczenie w naradach 
sołtysów, zwoływanych okre-
sowo przez wójta, 
-  pobieranie podatków i opłat 
lokalnych.
Wynika to z ustawy o samo-
rządzie gminnym. Jak widać 
sołtys ma obowiązków sporo 
i aby je wypełnić należycie, 
musi poświęcić im wiele czasu. 
W praktyce mieszkańcy mają 
w sołtysie doradcę, informato-
ra, powiernika. Sołtysi są za-
praszani na każdą sesję rady 
gminy, zatem wiedzą o naj-
nowszych uchałach, planowa-
nych przedsięwzięciach mają-
cych wpływ na życie wspólnoty 
wiejskiej.    Sołtys wraz z radą 
sołecką może składać stosow-
ne wnioski i uwagi mające na 
celu zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb wsi, współpracuje rów-
nież   z organizacjami społecz-
nymi dla realizacji wspólnych 
zadań.
         W gminie Łęczyca soł-
tysem o najdłuższym stażu 
jest pan Marian Majchrzak z 
Topoli Szlacheckiej, który pia-
stuje swoją funkcję  nieprze-
rwanie od 40 lat. Jest również 
seniorem wśród sołtysów - ma 
81 lat. Pan Marian pochodzi z 
Konar, po skończeniu Państwo-
wego Gimnazjum i Liceum 
Handlowego w Łęczycy przez 
rok pracował w Powiatowym 
Związku Gminnych Spółdziel-
ni w Łęczycy, po czym wrócił na 
ojcowiznę i pomagał ojcu pro-
wadzić gospodarstwo. W 1962 
roku ożenił się i zaczął gospo-
darować wraz z żoną w Topo-
li Szlacheckiej. Wybudował 
nowe budynki gospodarskie 
i obszerny dom mieszkalny. 
Państwo Majchrzakowie wy-
chowali córkę i dwóch synów, 
doczekali pięciorga wnucząt. 
Obecnie  gospodarstwo pro-
wadzi już syn, ale pan Marian 
z żoną pomagają  mu jeszcze 
w miarę możliwości. Marian 
Majchrzak sołtysem został za 
namową swojego poprzedni-
ka i kilku sąsiadów  i tak to już 
trwa od kilkudziesięciu lat. To-
pola Szlachecka jest wsią roz-
ległą, ale sołtys jest doskonale 
zorientowany w problemach 
jej mieszkańców i chyba cieszy 
się ich uznaniem, skoro przez 
kolejne kadencje jest wybie-
rany.  Był również przez 16 lat 
radnym gminy Łęczyca. Posta-
nowiłam porozmawiać z nim  o 
jego pracy i nie tylko... 
Jest Pan sołtysem już 40 lat. 
Dlaczego ludzie Pana wybie-
rają?
- Lubię pracę z ludźmi. Potrafię 
się jakoś dogadać z nimi, a oni 

ze mną chyba też… 
Jak zmienia się wieś na prze-
strzeni lat? 
Najlepiej gospodarzyło się na 
wsi za Gierka. Były tanie i do-
stępne kredyty, wieś się rozbu-
dowała,  nawozy były tańsze, 
wszystko co się wyproduko-
wało można było sprzedać. 
Ludzie u nas uprawiali dużo 
warzyw, cebulę można było 
sprzedać w każdej ilości, ta 
gorsza „szła” na wschód, lep-
sza na zachód. Paliwo, prąd, 
węgiel  nie były takie drogie 
jak teraz. No, a do tego nie 
było już obowiązkowych do-
staw. (Młodszym przypomi-
nam, że były to obowiązkowe 
ilości płodów rolnych, żywca 
i mleka, które rolnik musiał 
odstawić w określonych ter-
minach do skupu po znacz-
nie niższych cenach niż ceny 
rynkowe i funkcjonował ten 
system do 1972 roku – przypis 
autorki). Nie podoba mi się to, 
że zamknięta została cukrow-
nia w Leśmierzu, no i za tanie 
są płody rolne w stosunku do 
ceny paliwa, nawozów i ener-
gii.
Przez tak długi czas sołtyso-
wania miał pan pewnie ja-
kieś nietypowe  przypadki, czy 
mógłby pan jakiś przytoczyć? 
Były różne… Zdarzało mi się 
czasem godzić zwaśnionych, 
ale najbardziej pamiętam 
sprawę młodego rolnika, któ-
ry wraz z matką prowadził 
gospodarstwo i nagle został 
powołany do wojska. Było to 
w 1985 roku, chłopak poszedł 
do wojska, a zdesperowana 
matka przyniosła mi do domu 
klucze od budynków i powie-
działa, że wyjeżdża, bo sama 
sobie nie poradzi. W oborze 
było bydło, w chlewni  świnie, 
a do tego drób, kurczęta. Była 
interwencja u  naczelnika gmi-
ny, telefony do WKU w Kutnie, 
Płocku, rozmowy z wojewo-
dą, jeździłem z delegacją ze 
wsi do Warszawy a nawet do 
pewnego generała dotarliśmy. 
Długo to trwało. Wreszcie po 
trzech miesiącach chłopaka 
wypuścili. Przez ten czas zor-
ganizowałem dyżury i z sąsia-
dami oprzątaliśmy inwentarz, 
żeby jakoś przetrwał. Było 
trochę strat, ale gospodarstwo 
nie upadło i teraz jest jednym z 
najlepszych na wsi.
Co, jako sołtys chciałby Pan 
uzyskać dla siebie?
Nie tylko dla siebie, ale dla 
wszystkich sołtysów chciał-
bym, żeby został wprowadzo-
ny  niewielki, procentowy do-
datek do emerytury. 
Życzę Panu oraz wszystkim 
sołtysom, szczególnie nowo 
wybranym,  dobrej współpracy 
z mieszkańcami i Radą Gmi-
ny.
                         Zofia Dziwisz

Wizyta studyjna 
w Nakle

W dniach 17 – 18 marca 2011r. Fun-
dacja Rozwoju Gmin „PRYM” zor-
ganizowała dla przedstawicieli gmin 
partnerskich wizytę studyjną na 
obszarze działania Lokalnej Grupy 
Działania „Partnerstwo dla Krajny i 
Pałuk” (powiat nakielski). W wyjeź-
dzie wzięli również udział przedsta-
wiciele gminy Aleksandrów Łódzki, 
która w styczniu br. podjęła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do Fundacji 
„PRYM”. W wizycie uczestniczy-
ło 41 mieszkańców naszych gmin 
(głównie przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, sołtysów i radnych) 
oraz trzech pracowników Fundacji.
 LGD „Partnerstwo dla 
Krajny i Pałuk” obejmuje zasię-
giem swojego działania 5 gmin z 
terenu powiatu nakielskiego: Nakło 
nad Notecią, Szubin, Mrocza, Kcy-
nia i Sadki. Wizyta miała na celu 
zapoznanie naszych mieszkańców 
z działaniami realizowanymi na te-
renie LGD „Partnerstwo dla Krajny 
i Pałuk” ze środków osi 4 Leader 
PROW na lata 2007-2013 oraz z in-
nymi projektami realizowanymi na 
tym terenie. Specyfiką obszaru dzia-
łania stowarzyszenia „Partnerstwo 
dla Krajny i Pałuk” jest to, że obej-
muje ono wszystkie gminy jednego 
powiatu, co sprawia, że  zupełnie 
inaczej wygląda współpraca LGD 
z władzami powiatowymi. Podczas 
wizyty zapoznaliśmy się z działal-
nością Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mroczy, a zwłaszcza jego 
filii w Witosławiu. Ośrodkiem kieru-
je Pani Kamila Łączna. Przy MGOK 
w Mroczy funkcjonuje również 
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 
w Podnoszeniu Ciężarów. Prawdzi-
wą chlubą Mroczy jest Adrian Zie-
liński – wychowanek MGLKS „Tar-
pan” Mrocza, który w 2010r. zdobył 
złoty medal mistrzostw świata w 
podnoszeniu ciężarów do 85 kg. 
Odwiedziliśmy też wieś Karnówek 
słynącą z produkcji mleka i działa-
jącą jako wieś tematyczna „Mleczna 
Kraina”. Corocznie organizowane 
jest tu Święto Mleka podczas któ-
rego prezentowane są wyłącznie 
produkty z produkowanego na te-
renie wsi mleka. Natomiast we wsi 
Olszewka mieliśmy okazję zoba-
czyć, jak funkcjonuje Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Ble-
chacza prowadzona przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Olszewki 
i Lubaszcza, na czele którego stoi 
dr Ryszard Kamiński. Olszewka jest 
również miejscem, gdzie Państwo 
Horodeccy prowadzą gospodarstwo 
agroturystyczne, na terenie którego 
działa pole golfowe i gdzie od kilku 
lat organizowany jest Turniej Ol-
szewka Cup.
Podczas drugiego dnia wyjazdu 
uczestnicy wizyty studyjnej spo-
tkali się z władzami gminy i miasta 
Mrocza w miejskim ratuszu, a także 
odwiedzili Warsztaty Terapii Za-
jęciowej Ośrodka Wsparcia „Nasz 
Dom” w Mroczy. W Szubinie mie-
liśmy okazję zapoznać się z działal-
nością Szubińskiego Domu Kultury, 
Rejonowej Biblioteki Publicznej 
oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej. 
Muzeum realizowało w ubiegłym 
roku projekt pn. „Promocja lokalnej 
twórczości pałuckiej – zakup ekspo-
natów do zbiorów Muzeum”, któ-
rego efekty można było podziwiać 
podczas zwiedzania sali regionalnej. 
Następnie przejechaliśmy do sołec-
twa Małe Rudy, gdzie w świetlicy 
wiejskiej spotkaliśmy się z sołtysem 
– Panem Mariuszem Buczkowskim, 
który opowiedział nam o swojej 
działalności na rzecz sołectwa Małe 
Rudy m.in. o udziale w powiato-
wym działaniu „Odnowa wsi” oraz 
rozwiązaniu Koła Gospodyń Wiej-
skich.
Po powrocie do Nakła udaliśmy się 
do siedziby LGD „Partnerstwo dla 
Krajny i Pałuk”, gdzie spotkaliśmy 
się z władzami stowarzyszenia: Pre-
zesem Zarządu Panią Kamilą Radzką 
- Januszewską, Prezesem Rady – dr. 
Ryszardem Kamińskim. Zapozna-
liśmy się z funkcjonowaniem Pro-
gramu Stypendialnego Partnerstwa 
Dla Krajny i Pałuk „Młody Talent 
Krajny i Pałuk”, założeniami przed-
sięwzięcia „Ekomuzeum Doliny No-
teci” oraz współpracą z organizacja-
mi pozarządowymi z terenu powiatu 
nakielskiego. Mamy nadzieję, że 
wyjazd był okazją do zdobycia no-
wych doświadczeń i wiedzy, którą 
warto przenieść na nasz teren.
                                                                                           
Renata Jesionowska – Zawadzka
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Nie wszędzie na świecie Święta 
Wielkanocne obchodzone są tak 
samo jak w Polsce. Nie w każdym 
kraju maluje się pisanki i wysyła 
wierszyki wielkanocne. Niektóre 
z państw mają zwyczaje zbliżo-
ne do tych dobrze nam znanych, 
polskich. Inne kraje mają zupeł-
nie odmienne przyzwyczajenia i 
kultywują inne tradycje. 
 Na przykład w Szwecji 
święta Wielkanocne opierają się 
o kościół ewangelicko-luterański. 
Wielki Tydzień rozpoczyna się 
Niedzielą Palmową, podczas któ-
rej używane są wierzbowe gałąz-
ki. Pojawiają się one nie tylko w 
domach, ale i w miejscach pracy. 
Kolejne dni związane są z wielo-
ma przesądami. Na przykład w 
Wielki Czwartek „wiedźmy wiel-
kanocne” ruszają na miotłach w 
kierunku tajemniczego uroczy-
ska zwanego „Blakulla”, gdzie 
słuchają rad szatana. Aktualnie 
dziewczęta i chłopcy przebiera-
ją się za wiedźmy i składają wi-
zyty sąsiadom. Obdarowują ich 
specjalnie dekorowanymi na tę 
okazję kartkami, laurkami i Lista-
mi Wielkanocnymi. A w zamian 
oczekują drobnych podarków. 
Na stole pojawiają się gotowane 
jajka. Szwedzi znają zwyczaj ma-
lowania jajek, który w niektórych 
regionach jest dość powszechny. 
Jednak wzornictwo pisanek nie 
jest podobne do tego znanego u 
nas.
Anglicy natomiast obchodzą 
święta w sposób bardzo świecki. 
Skupiają się na 4 dniach wolnych 
od pracy. Brytyjczycy robią zaku-
py i wychodzą do pubów. Jedną 
z dodatkowych atrakcji jest przy-
gotowanie koszy z przysmakami, 
które zabiera się ze sobą na wy-

Procesja śledzia

pad do parku czy wyjazd za mia-
sto. W niedzielny poranek dzieci 
są uszczęśliwiane wielką ilością 
słodyczy, zazwyczaj mają one 
formę wielkich jaj wykonanych z 
czekolady, a dodatkowo są jesz-
cze wypełniane. Ciekawą trady-
cją jest tzw. Egg Rolling, które po-
legają na wyścigach jajek. Jajko 
powinno jak najszybciej dotrzeć 
do mety z nietkniętą skorupką. Do 
tego dochodzą występy zespołów 
ludowych i rozdawanie w Wielki 
Piątek pieniędzy przez królową, 
która rozrzuca pensy.
W sąsiednich Niemczech głów-
nym symbolem Wielkiejnocy jest 
zając, który zostawia jajka. Szu-
kanie wspomnianych jajek, a 
oprócz nich również małych pre-
zentów i czekoladowych zającz-
ków stanowi świąteczną zabawę, 
w której uczestniczą wszyscy, bez 
względu na wiek. Ważną tra-
dycją jest dekorowanie domów 
świątecznymi drzewkami (gałąz-
ki z młodymi, zielonymi listkami, 
ustrojone kolorowymi, wiszącymi 
jajkami), zarówno wewnątrz jak i 
na zewnątrz budynku. Tradycją, 
która zanika jest rozpalanie wiel-
kich ognisk, przy których zbierali 
się mieszkańcy i żegnali zimę, 
witając wiosnę.
Włosi w czasie Wielkanocy, po-
stępują zgodnie ze swoim przy-
słowiem „Natale con tuoi, Pa-
squa con chi vuoi” czyli „Boże 
narodzenie spędzaj z rodziną, 
Wielkanoc - z kim chcesz”. Wie-
lu Włochów wyjeżdża na święta, 
najczęściej odwiedzając południe 
kraju, gdyż tam jest najcieplej. 
We Florencji jedną ze świątecz-
nych atrakcji jest sięgająca jesz-
cze czasów wypraw krzyżowych 
tradycja, którą Włosi nazywają 

„scoppio del carro”. Polega ona 
na pokazie gigantycznych fajer-
werków strzelających ze specjal-
nego rydwanu ciągniętego przez 
białe woły. Głównym dniem jest 
Wielka Niedziela, którą obchodzi 
się w domu, a najważniejszym 
momentem dnia jest obiad, na 
którym podawana jest baranina 
lub jagnięcina, (nie tylko zresztą 
we Włoszech, także w innych kra-
jach śródziemnomorskich). Na 
stole pojawiają się również pla-
sterki salami i jajka na twardo, na 
pierwsze danie podaje się barani 
rosół z pierożkami cappelletti. 
Wielkanoc w USA obchodzi się 
nieco inaczej niż w Polsce i tylko 
w niedzielę. W poniedziałek ame-
rykanie normalnie idą do pracy. 
Jeśli chodzi o malowanie jajek to 
nie ma w USA tradycji dzielenia 
się nimi między członkami rodzi-
ny, podczas świątecznego śnia-
dania. Nie ma też tradycji świę-
conki. Popularnym symbolem 
Wielkanocy w USA jest nie ba-
ranek, lecz królik (Easter Bunny), 
tradycja wywodzi się z Niemiec i 
przyszła na kontynent wraz z emi-
grantami z tego kraju. Wiąże się 
z czasami pogańskimi i kultem 
bogini Eastre (stąd angielska na-
zwa Wielkanocy – Easter), która 
była czczona za pośrednictwem 
jej ziemskiego symbolu, królika. 
W poniedziałek, chociaż jest to 
normalny dzień pracy, w Białym 
Domu odbywa się tradycyjna, 
wywodząca się z Anglii, wielka-
nocna impreza dla dzieci: Easter 
Egg Roll, czyli toczenie jajek po 
trawniku.
Tradycja naszych sąsiadów – 
Czechów, także nieco różni się 
od naszej. Jeśli chodzi o czeskie 
nazwy, to przydomek „Wielki” 

ma u nich tylko piątek. Pozosta-
łe dni nazywane są kolorami 
– Niebieski Poniedziałek, Żółty 
Wtorek, Czarna Środa, Zielony 
Czwartek i Biała Sobota. W Nie-
dzielę Palmową, czy też czeską 
Niedzielę Kwiatową, w Czechach 
święci się bazie lub wykonane z 
nich wianki. Popularną tradycją 
jest organizowanie jarmarków, 
gdzie można kupić świąteczne 
ozdoby oraz produkty – pisanki, 
słodycze, drewniane figurki oraz 
pomlazke, czyli rózgę splecioną 
z wierzbowych gałązek. Rózga 
ta przyda się w Poniedziałek 
Wielkanocny – chłopcy smagają 
rózgami dziewczyny, w zamian 
otrzymując pisanki lub słodycze. 
Do tradycyjnych czeskich potraw 
należą judasze – ciasteczka po-
dawane z miodem i przypomina-
jące biblijnego Judasza.
Na Słowacji Wielkanoc rozpoczy-
na się w czwartek. Od 10 rano 
przestają bić dzwony, a rozpoczy-
nają klekotać kołatki – słychać je 
aż do Białej Soboty. Niedziela 
wygląda niemal identycznie jak 
w Polsce – drobną różnicą jest 
wkładanie do koszyczka rózg – 
uderzenie rózgą ma zapewnić 
dziecku zdrowie, a sama rózga 
ma ochraniać dom od złych mocy. 
Lany Poniedziałek wygląda bar-
dzo podobnie – w niektórych 
regionach oblewa się kobiety 
wodą, w innych dodaje się czeski 
zwyczaj smagania rózgą. Wtorek 
jest natomiast dniem odwetu dla 
oblanych dziewczyn.
Święta Wielkiej Nocy we Francji 
mają charakter nieco komercyj-
ny. Najpopularniejszą ozdobą są 
tam czekoladowe figurki (głów-
nie zające), które zdobią niemal-
że wszystkie wystawy sklepowe. 
W dzień polskiej Niedzieli Pal-
mowej Francuzi święcą gałązki 
bukszpanu. Popularną tradycją 
jest także szukanie całą rodziną 
czekoladowych jaj, ukrytych w 
mieszkaniu. W święta te dzieci są 
obdarowywane słodyczami – cze-
koladowymi rybami, zającami, 
barankami itp. Często można za-
uważyć także ozdoby wielkanoc-
ne wykonane z czekolady. Jednak 
wbrew pozorom, to nie słodycze, 
lecz udziec jagnięcy jest najpo-
pularniejszą potrawą świąteczną 
we Francji.

Jeszcze inaczej Wielkanoc ob-
chodzi się w Irlandii. Kiedyś w 
Wielką Sobotę urządzano tzw. 
procesję śledzia: miejscowy rzeź-
nik z zawieszonym na kiju śle-
dziem stawał na czele procesji, 
która szła przez miasto. Śledź 
był bity i poniewierany, a potem 
wrzucano go do rzeki. Na jego 
miejsce zawieszano przystrojony 
kwiatami udziec barani. Ludzie 
cieszyli się, że skończył się Wiel-
ki Post i nie będą już jeść ryb. Z 
radości, że nadeszła niedziela 
wielkanocna, wstawali o świcie, 
by podziwiać wschód słońca i od-
tańczyć „Downe Dance”. Po obie-
dzie nadchodził czas na „Coka 
Dance”, pieczono na tę okazję 
wielkie ciasto. Dzisiaj w Irlandii 
inaczej celebruje się te święta. 
Mieszkający od kilku lat w Irlan-
dii Dariusz Kamiński opowiada: 
Półki w hipermarketach uginają 
się już od dawna pod ciężarem 
czekoladowych jajek i ozdób 
wielkanocnych, a mimo to na Zie-
lonej Wyspie nie czuć atmosfery 
świątecznej. Irlandzką tradycją 
przedświąteczną jest wiosenne 
sprzątanie - Irlandczycy przygo-
towują w ten sposób swój dom 
na poświęcenie przez księdza. W 
Wielki Piątek natomiast nie moż-
na wykonywać już żadnych prac 
na zewnątrz domu - jest to dzień 
odpoczynku i przygotowań ciała 
i duszy do Wielkanocy. Należy 
wówczas pójść do fryzjera, zro-
bić manicure oraz zaopatrzyć się 
w nowe ubrania, które włoży się 
na niedzielną mszę. W Irlandii, 
podobnie jak w Polsce, dniami 
wolnymi od pracy są niedziela i 
poniedziałek wielkanocny. W nie-
dzielę Irlandczycy jedzą uroczy-
sty obiad i oddają się lenistwu, a 
poniedziałek jest dla nich dniem 
zakupów. Centra handlowe są 
otwarte, na ulicach tłumy i nikt 
nie obchodzi śmigusa-dyngusa.
Wielkanoc to ważny czas w roku, 
przeżywany jak widać na wiele 
sposobów. Nikt nie traktuje go 
obojętnie. Dla jednych jest to jed-
nak czas głębokiego przeżywa-
nia swojej wiary, upamiętniania 
męki, śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa, dla innych kolejny 
długi weekend i chwila odpo-
czynku.

Milena Nolbrzak

LEADER w Gminie Dalików
Ruszyła realizacja projektów, na 
które Gmina Dalików uzyskała do-
finansowanie w ramach Osi Leader 
PROW 2007-2013. Wnioski złożone 
w Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” 
w marcu 2010 r. zostały rozpatrzone 
pozytywnie. 

Jeden z nich dotyczył zadania „Re-
mont świetlicy wiejskiej w Sarno-
wie”.  W ramach projektu został prze-
prowadzony remont części dachu, 
kominów oraz odnowienie fragmentu 
elewacji zewnętrznej. Ponadto zde-
montowano starą scenę i pomalowa-
no ściany wewnątrz pomieszczenia. 

Całkowity koszt zadania to 41 400 
zł, w tym środki Unii Europejskiej 23 
700 zł.

Niebawem rozpoczną się prace w 
ramach projektu „Remont trybun i 
oświetlenia na stadionie sportowym 
w Dalikowie”. Dzięki jego realiza-
cji uczestnicy wydarzeń sportowych 
i kulturalnych odbywających się na 
stadionie będą korzystali z 328 wy-
godnych siedzisk. Po obu stronach 
trybuny zostaną zbudowane maszty 
zapewniające doświetlenie jej oto-
czenia. Koszt całego przedsięwzięcia 
oszacowano na 234 000 zł. Pozyska-

ne dofinansowanie UE wynosi 125 
000 zł. Planowany termin ukończenia 
prac to lipiec 2011 r.

W tym roku Gmina Dalików rów-
nież zabiega o pozyskanie środków 
Unii Europejskiej przyznawanych 
w ramach Osi Leader na kolejne in-
westycje. Tym razem zaplanowano 
remonty świetlic wiejskich w Hucie 
Bardzyńskiej i Psarach oraz budowę 
ogólnodostępnego placu zabaw w 
Domaniewie.
    

Justyna Ługowska
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Uroczysta sesja
W  dniu 10 kwietnia 2011r.  
w Urzędzie Gminy Wartko-
wice odbyła się uroczysta 
sesja Rady Gminy Wartko-
wice, na której uczczono 
pamięć tych, którzy zginęli 
w katastrofie lotniczej w 
Smoleńsku. Podczas sesji 
zostały również wręczone 
odznaczenia państwo-
we osobom, które swoimi 
działaniami i odwagą 
przyczyniły się do procesu 
przemian ustrojowych, jak 
również osobom działają-
cym na rzecz Gminy i jej 
mieszkańców. Wręczone 
zostało także odznaczenie 
przyznane przez Ministra 
Obrony Narodowej. 
 W uroczystej sesji 
udział wzięli: Stanisław 
Olas - Poseł na Sejm RP, 
Krystyna Ozga - Wicewo-
jewoda Łódzki, Sebastian 
Romanowski - asystent Po-
sła na Sejm RP Piotra Po-
laka, Ryszard Rytter - Sta-
rosta Poddębicki,  Marek 
Długosz - Radny Powiatu 
Poddębickiego,  kpt Da-
riusz Mrozowicz - przedsta-
wiciel Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Łodzi, Piotr 
Kuropatwa - Wójt Gminy 
Wartkowice, radni Gminy 
Wartkowice, sołtysi oraz 
odznaczeni przez Prezy-
denta RP. 

Uroczystą sesję Rady Gmi-
ny Wartkowice otworzył 
Przewodniczący Rady pan 
Leonard Świątczak. Ze-
brani uczcili minutą ciszy 
pamięć tragicznie zmar-
łych w katastrofie lotniczej 
w Smoleńsku. Następnie 
Wójt Gminy Wartkowice 
wystąpił z okolicznościo-
wym przemówieniem. Ko-
lejnym punktem uroczy-
stej sesji było wręczenie 
odznaczeń państwowych 
przyznanych przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego. Aktu odznacza-
nia dokonała Pani Krysty-
na Ozga - Wicewojewoda 
Łódzki. 
 Złoty Krzyż Zasługi 
odebrali: Bożena  Janiak, 
Jan Jóźwiak, Jan Świątek, 
Jan Tomczyk, Ireneusz Za-
mojski. Srebrnym Krzyżem 
Zasługi zostali odznacze-
ni: Piotr Kuropatwa oraz 
Anna  Jagielska. Brązowy 
Krzyż Zasługi z rąk Woje-
wody Łódzkiego odebrali: 
Wojciech Kałużny, Zyg-
munt Cieślak, Paweł Pio-
trowski, Edward Brząkała. 
Złoty Medal za Długolet-
nią Służbę otrzymali: Ja-
dwiga Prośniak, Wiesława 
Lewicka,  Zofia Wieczo-
rek,  Wiesława Król. Pan 

kpt Dariusz Mrozowicz  - 
przedstawiciel Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Ło-
dzi wręczył Srebrny Medal 
„Za Zasługi dla Obronno-
ści Kraju” Państwu Halinie 
i Antoniemu Kamińskim.
 Po odznaczeniu 
wszystkich wyróżnionych 
głos zabrali: Pani Krysty-
na Ozga - Wicewojewoda 
Łódzki oraz Pan Stani-
sław Olas Poseł na Sejm 
RP. Następnie w imieniu 
wszystkich odznaczonych 
Pani Bożena Janiak po-
dziękowała za to zaszczyt-
ne wyróżnienie. - Odzna-

czenia te są dowodem, że 
nasze wspólne działania 
na rzecz demokracji zosta-
ły zauważone i docenione. 
Przyjmujemy je dziś jako 
odznaczenie tych wszyst-
kich, którzy walczyli o 
wolną Polskę, Polskę de-
mokratyczną i tych, którzy 
swoją pracą zawodową, 
działalnością społeczną 
przyczyniają się do jej roz-
woju. Jest to dla nas wielki 
honor i powód do dumy - 
mówiła.
 Na zakończenie 
uroczystej sesji Przewod-
niczący Rady Gminy Pan 

Leonard Świątczak zło-
żył serdeczne gratulacje 
wszystkim odznaczonym i 
życzył im, aby ich społecz-
ne i zawodowe zaangażo-
wanie zostało pamiętane 
i doceniane przez całe 
środowisko.  - Dziękujemy 
Państwu, bo to Wasze dzia-
łania spowodowały, że 
żyjemy obecnie w Polsce 
demokratycznej, suweren-
nej, mającej perspektywy 
rozwoju i mającej znaczą-
cą pozycję w Zjednoczo-
nej Europie - podsumował 
Przewodniczący.
 

Agnieszka Kiejnich                                                                                                                                         

W pierwszą rocznicę kata-
strofy smoleńskiej o godz. 
13:00 w Kościele Parafial-
nym pod wezwaniem NMP 
Matki Miłosierdzia w Wart-
kowicach odbyła się Msza 
Święta w intencji tragicz-
nie zmarłych w katastrofie 
lotniczej w Smoleńsku.                                          
W Mszy Św. uczestniczyli: 
Krystyna Ozga - Wicewo-
jewoda Łódzki,  Sebastian 
Romanowski asystent 
Posła na Sejm RP Piotra 
Polaka, Marek Długosz 
Radny Powiatu Poddębic-
kiego, Piotr Kuropatwa - 
Wójt Gminy Wartkowice, 
radni Gminy Wartkowice, 
poczty sztandarowe jedno-
stek OSP z terenu Gminy 
Wartkowice, delegacje ze 

Rocznica katastrofy Smoleńskiej

szkół, rodzina tragicznie 
zmarłego gen. Andrzeja 
Błasika, delegacja I Dywi-
zjonu Lotniczego z Leźni-
cy Wielkiej z kpt. Mazurem 

oraz mieszkańcy gminy. 
Oprawę muzyczną pod-
czas Mszy Świętej zapew-
niła Orkiestra Dęta OSP z 
Poddębic.                                                                                            

 Po Mszy Świętej 
pamięć tragicznie zmar-
łych została uczczona po-
przez złożenie kwiatów 

oraz zniczy pod krzyżem 
przed kościołem. 

Agnieszka Kiejnich
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Temat może mało świąteczny, 
ale niestety aktualny i dotyczący 
także naszego terenu. 1 kwietnia 
br. Sejm po burzliwych obradach 
znowelizował ustawę o przeciw-
działaniu narkomanii, przewi-
dującą możliwość odstąpienia, 
w niektórych przypadkach, od 
ścigania za posiadanie niewiel-
kiej ilości narkotyków na własny 
użytek.
Według dotychczasowego pra-
wa, posiadanie każdej ilości 
narkotyków jest karalne. Ustawę 
wprowadzono w 2000r. pod ha-
słem ułatwienia ścigania han-
dlarzy narkotykami, aby nie mo-
gli tłumaczyć się, że posiadane 
narkotyki mają na własny uży-
tek. Kiedy po dziesięciu latach 
podsumowano skutki okazało 
się, że za posiadanie narkoty-
ków skazuje się obecnie siedem-
nastokrotnie (!) więcej osób, niż 
za handel. To oznacza, że siedzą 
w więzieniach nie handlarze, 
ale konsumenci narkotyków. A 
więc przepis zaowocował osła-
bieniem ścigania handlu narko-
tykami. Rocznie za przestępstwa 
narkotykowe skazuje się w kraju 
ok. 9 tys. osób, co wg badań In-
stytutu Spraw Publicznych kosz-
tuje budżet państwa co najmniej 
80 mln zł.
           Specjaliści oceniają, że 
organa ścigania nie koncentru-
ją się na handlarzach, skoro ła-
two podwyższają sobie statysty-
kę konsumentami narkotyków. 
Każdy złapany z narkotykiem 
jest przestępcą, więc za jednym 
zamachem - bez śledztwa, pro-
wokacji policyjnej czy zakupu 
kontrolowanego - jest wykryte 
i przestępstwo i jego sprawca. 
A jeszcze jak się weźmie pod 
uwagę, że są nimi w większości 
ludzie młodzi lub bardzo młodzi, 
policja ma bardzo ułatwione za-
danie. Wystarczy po otrzymaniu 
jakiegoś sygnału, prawdziwego 
bądź nie, podjechać do szkoły 
zabrać nastolatka z lekcji i już 
jest kolejny zatrzymany. Głośna 
była ostatnio sprawa Juranda 
Kisielewskiego, osiemnastolat-
ka, który został aresztowany za 
posiadanie kilku „skrętów” mari-
huany. Podczas przesłuchiwania 
był zastraszany, wyzywany od 
„ćpunów”, usłyszał: „lepiej że-
byś pił wódkę jak normalny czło-
wiek”. Grozi mu kara do trzech 
lat więzienia za posiadanie nar-
kotyków. Sprawa wywołała bu-
rzę i dyskusję wśród specjalistów. 
Prof. Monika Płatek, karnistka 
zUniwersytetu Warszawskiego 
przy tej okazji zauważyła: Wbrew 
pozorom, narkotyki w Polsce są 
bardzo legalne. Co więcej, naj-
większym ich dealerem jest pań-
stwo. Na co dzień korzystamy z 
narkotyków. Jeżeli zdefiniujemy 
narkotyki jako środki zmienia-
jące świadomość, to narkotyka-
mi, z którymi naprawdę mamy 
kłopot, są alkohol i nikotyna. W 
Polsce mamy milion alkoholików 
i ok. 4 miliony nadużywajacych 
alkoholu. I całą masę rodzin, 
których członkowie piją alkohol. 

Przestępcy i „przestępcy”
Przemoc w rodzinie jest w du-
żej mierze wynikiem alkoholu.  
Rocznie umiera 30 tysięcy osób z 
powodu nadużywania alkoholu. 
Na 800 zabójstw dokonywanych 
rocznie w Polsce ok. 70 proc. to 
zabójstwa spowodowane dzia-
łaniem pod wpływem alkoholu. I 
dalej prof. Płatek podsumowuje: 
Czy to, co się teraz dzieje wo-
kół marihuany, nie jest tematem 
zastępczym? W tym przypadku 
państwo jest dealerem - zara-
bia na tym, że ludzie piją alko-
hol, że są od niego uzależnieni. 
Gdyby ludzie przestali pić alko-
hol, a przerzucili się na marihu-
anę, państwo zaczęłoby tracić. 
Spójrzmy na rozwiązania przyj-
mowane w innych państwach. 
Słowacja, Czechy, Portugalia to 
miejsca, gdzie ludzie mają pra-
wo do hodowania marihuany i 
posiadania określonej ilości nar-
kotyków...
Może zatem dobrze się stało, że 
biorąc pod uwagę rezultaty ana-
logicznych rozwiązań przyjętych 
w innych krajach, a także małą 
skuteczność działania ustawy 
antynarkotykowej w obecnym 
kształcie, Sejm choć w pewnym 
stopniu ją zliberalizował. Miejmy 
nadzieję, że jak już zostanie ona 
podpisana i wprowadzona w ży-
cie państwo będzie mogło bar-
dziej koncentrować się na rzeczy-
wistych problemach społecznych 
i karać więzieniem wytwórców 
i przemytników narkotykowych, 
a nie osoby uzależnione. Tych 
ostatnich, co zdaje się być oczy-
wiste, należałoby leczyć.
Problem narkotyków i prze-
stępstw z nimi związanych  do-
tyczy także gmin z obszaru dzia-
łania Fundacji „Prym”. Według 
danych przekazanych mi przez 
asp. Radosława Gwisa z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Łodzi w roku 2010, w powiatach 
do których należą nasze gminy 
stwierdzono następującą liczbę 
przestępstw narkotykowych:
- w powiecie łęczyckim - 62, 
gdzie 51 osób usłyszało zarzuty, 
ponadto w jednym przypadku 
sprawcą czynu był nieletni;          
- w powiecie poddębickim - 18, 
gdzie 11 osób usłyszało zarzu-
ty, oraz odnotowano 2 nieletnich 
sprawców przestępstw;
- w powiecie zgierskim - 169, 
gdzie 66 osób usłyszało zarzu-
ty, a aż 78 nieletnich okazało się 
sprawcami przestępstw narkoty-
kowych.
Nie ustaliłam ile z tych osób to 
prawdziwi przestępcy handlu-
jący narkotykami, a ile – osoby, 
które zostały zatrzymane za 
posiadanie narkotyków. Gdyby 
przeważały te pierwsze osoby, to 
byłaby to skuteczność godna po-
dziwu. Oczywiście Policja jest od 
tego, żeby egzekwować prawo, 
a nie je oceniać, dlatego dobrze 
się stało, że przynajmniej w nie-
wielkim zakresie znowelizowano 
ustawę.    

                                                                                                  
Małgorzata Karolak

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia 
poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych 

szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Projekt

„JESTEM MOBILNY”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-

nego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach informuje, iż w 2011 r. realizuje 
projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób korzystających 
z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej z terenu 

Gminy Wartkowice.

W ramach projektu przewidziano następujące rodzaje wsparcia:

Szkolenia zawodowe: kurs sprzedawca – przedstawiciel handlowy wraz z obsługą 
kasy fiskalnej, kurs operatora wózków jezdniowych;

 Kurs prawa jazdy kat. B;
 Kurs ABC Przedsiębiorczości;
 Kurs poprawy wizerunku;
 Warsztaty interpersonalne;
 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
 Konsultacje z psychologii rozwoju zawodowego.

Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, 

99-220 Wartkowice, ul. Legionów Polskich 1, tel. 043 678 58 68

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wartkowicach 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
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Firma Albaro poleca:
 

nowoczesne kuchnie
niskie ceny
zamówienia pod indywidualne projekty 
szafy i garderoby
meble użyteczności publicznej
schody i wyroby z drewna 
nietypowe zabudowy

tel.: 667-118-169
fachowe doractwo, pomiar pomieszczenia, dostawa mebli, 
montaż, serwis gwarancyjny, ciekawe wzornicstwo

„REMOMARK” - Marek Kędzia
REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
DOCIEPLENIA, PODBITKA
tel. 606-907-479
·malowanie i gładzie gipsowe
·zabudowy z płyty k/g oraz biały montaż
·ścianki działowe typu YTONG
·montaż paneli i montaż okien, drzwi
·przeróbki instalacji elektrycznych
·przeróbki instalacji hydraulicznych

ogłoszeniaogłoszenia

Mikulska Studio - architektura wnętrz
www.mikulskastudio.com
tel. 606-117-184

Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich przy Od-
dziale PTTK w Ozorkowie zwraca się do miłośników jazdy konnej i kawaleryj-
skiego munduru z propozycją wstąpienia do formującej się Sekcji Konnej, która 
na terenie powiatu zgierskiego będzie kontynuowała tradycje polskiej kawalerii, 
broni tak pięknej i tak polskiej. Wprawdzie w klasycznej formie, jako konnica, 
przeszła już do historii, ale poprzez pełną chwały rolę, jaką odegrała w dziejach 
Wojska Polskiego nadal funkcjonuje w nazwach jednostek kawalerii pancernej 
i kawalerii powietrznej, której przykładem może być I Dywizjon Szwoleżerów 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w niedalekiej Leźnicy Wielkiej.
     Inną formą kontynuowania tradycji kawaleryjskiej poza Wojskiem Polskim 
jest program realizowany przez grupy rekonstrukcji historycznej, którą właśnie 
obok Sekcji Kolarskiej „Szwadron” organizujemy przy Oddziale PTTK w Ozor-
kowie. Ponieważ w okresie międzywojennym w województwie łódzkim nie sta-
cjonowały pułki kawalerii proponujemy włączyć się do kontynuowania tradycji 
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich ze Starogardu Gdańskiego, który w cza-
sie kampanii wrześniowej toczył zwycięskie boje pod Ozorkowem. Właśnie ten 
pułk Sekcja Kolarska „Szwadron” działająca przy Oddziale PTTK w Ozorkowie 
obrała za swego patrona i zyskała prawo do noszenia jego barw i wyróżników.
      W ciągu 10 lat funkcjonowania Sekcji staraliśmy się godnie i  z honorem 
reprezentować 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, co znalazło wyraz w awan-
sach i odznaczeniach nadawanych członkom Sekcji. Za zasługi w upamiętnianiu 
miejsc walki żołnierza polskiego uhonorowano Sekcję Złotym Medalem Opie-
kuna Miejsc Pamięci Narodowej. Sekcja Kolarska we współpracy z władzami 
wojewódzkimi oraz samorządowymi ościennych gmin realizuje program wycho-
wania obywatelskiego i kształtowania świadomości patriotycznej wśród lokal-
nych społeczności, a szczególnie wśród młodzieży następującymi działaniami:
· przeprowadza badania nad działaniami wojennymi w bliskiej i dalszej okolicy 
i publikuje ich wyniki
· upamiętnia trwale w postaci obelisków i tablic postacie i miejsca historyczne 
· współorganizuje uroczystości państwowe i wojskowe
· organizuje spotkania z młodzieżą oraz przeprowadza lekcje o tematyce histo-
ryczno-wojskowej
· bierze udział w inscenizacjach plenerowych walk żołnierza polskiego
· organizuje coniedzielne wycieczki rowerowe m.in. szlakami oręża polskiego

      Sekcja Kolarska „Szwadron” proponuje przystąpienie do formowanej Sekcji 
Konnej celem wspólnego  uczestnictwa w/w działaniach. Poza realizacją przed-
stawionego programu działań przed członkami Sekcji Konnej otwierają się moż-
liwości wyćwiczenia takich sprawności kawaleryjskich jak kawaleryjskie ujeż-
dżanie konia z prostymi elementami woltyżerki, jazda terenowa z przeszkodami, 
strzelanie oraz władanie szablą i lancą. Możliwe jest uczestnictwo w ogólnopol-
skich zawodach i rajdach o tematyce wojskowo-historycznej.

Warto, ku chwale Kawalerii służyć w Sekcji Konnej „Szwadron” im. 2 Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich.

Stanisław Frątczak

Kontakt w sprawie rekrutacji: Krzysztof Szymański email: ata5@o2.pl, 
tel. 605050310

KOMUNIKAT  MOBILIZACYJNY
dotyczący sformowania Sekcji Konnej „Szwadron” im. 2 Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich przy Oddziale PTTK w Ozorkowie

OBIŻKA CEN WĘGLA W KWIETNIU

2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich
Ten sławny pułk polskiej kawalerii 
nazwą i częściowo tradycją nawią-
zuje wprawdzie do szwoleżerów 
gwardii Napoleona, którzy okryli 
się nieśmiertelną chwałą zdoby-
wając wąwóz Somosierry, ale swój 
bezpośredni rodowód wywodzi z 2 
Pułku Ułanów Legionowych, któ-
rego 2 szwadron wykonał w dniu 
13 czerwca 1915 roku z nie mniej-
szym męstwem szarżę pod Rokit-
ną.Szwoleżerowie Rokitniańscy 
wyróżnili się równie bohaterską 
postawą w bitwie z bolszewikami 
pod Komarowem i w zagonie na 
Korosteń. Otrzymali za udział w 
wojnie 1920 roku największą ilość 
Krzyży Virtuti Militarii ze wszyst-
kich pułków kawalerii. Dzielność i 
ofiarność Pułku oddają strofy wier-
sza autorstwa Edmunda Bindera:
                                          
Drugi Pułk szwoleżerów - to są 
krwi zasługi
Szarży, w której polegli pułku bo-
hatery…
Polsko!... Tobie ten pułk dał krwi 
serdecznej strugi…
Szable w dłoń!... huragan!... to są 
szwoleżery!...

   W okresie międzywojennym 
pułk stacjonował początkowo w 

Krakowie, potem w Starogardzie 
Gdańskim. Barwami pułku był 
biały proporczyk z amarantowym 
paskiem pośrodku i biały otok na 
okrągłej czapce. Swoje święto 
pułk obchodził w rocznicę bitwy 
pod Rokitną. Pułk wyróżniał się 
manierami arystokratycznymi oraz 
odnosił sukcesy w hippice. Słu-
żył w nim m.in. mjr Henryk Do-
brzański późniejszy „Hubal” oraz 
rotmistrz Zdzisław Rozwadowski, 
właściciel majątku ziemskiego w 
Piaskowicach koło Parzęczewa.
Te wyróżniające pułk cechy opie-
wają następujące żurawiejki (ka-
waleryjskie przyśpiewki):

W kawalerii wyższa sfera 
Nosi barwy szwoleżera.
Lance do boju,
Szable w dłoń.
Bolszewika goń, goń, goń!

Dzielnie skaczą przez bariery 
Rokitniańskie Szwoleżery.
Lance do boju,
Szable w dłoń.
Bolszewika goń, goń, goń!

   W 1939 roku pułk toczył ciężkie 
walki na Pomorzu, gdzie poniósł 
duże straty. W składzie Zbiorczego 

Pułku Pomorskiej Brygady Kawa-
lerii  dwoma szwadronami, trzecim 
konnym i kolarskim brał udział w 
Bitwie nad Bzurą osłaniając od za-
chodu uderzenie Armii „Poznań”
Szwadron kolarzy w zaciętym 
boju z przeważającymi siłami nie-
przyjaciela po trzykrotnym natar-
ciu zdobył Górę Marii pod Ozor-
kowem, a trzecim szwadronem z 
drugim szwadronem        8 Pułku 
Strzelców Konnych zatrzymał w 
Orle atak kompanii niemieckich 
czołgów.
   Kontynuatorami tradycji Pułku, 
a w szczególności jego szwadro-
nu kolarskiego są: od 2000 roku 
Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 
2 Pułku Szwoleżerów Rokitnian-
skich przy Oddziale PTTK w 
Ozorkowie, od 2006 roku Stowa-
rzyszenie Szwadron Kawalerii im. 
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniań-
skich w Starogardzie Gdańskim.

                                                                                            
Członek Szefostwa „Szwadronu”
                     do spraw informacji
             Stanisław Frątczak

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniań-

skich w Starogardzie Gdańskim. Uroczystości w Orłej
Sekcja Kolarska _Szwadron_ im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. 

Uroczystości w Orłej


