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           A w Parzęczewie...

Małe miasteczka uwielbiam, 
Ludzie tam inni, koloryt bliski...
I moją duszę zachwyt wypełnia, 
Choć szumi we mnie wiatr kaliski...
Przyjazne jakieś... bliskie... i miłe...
Wokoło jazgot... ale nie tam...
Parzęczew łączy ścieżki zawiłe...
Wybudza świat... ten który znam...
Mocno przytula przyjaznym gestem...
Wysłucha wierszy... i sekretów...
Tak sobie myślę... Piszę więc jestem...
PARZĘCZEW... STOLICĄ POETÓW!

Anna Barbara Kaźmierczak

Maria Duszka i Marek Czuku byli 
bohaterami spotkania autorskiego, 
promującego ich najnowsze tomiki 
poetyckie. Było czytanie wierszy, 
recital sieradzkiego barda – Zbysz-
ka Paprockiego oraz koncert, dzia-
łającego przy parzęczewskim Fo-
rum Inicjatyw Twórczych, zespołu 
muzycznego BŁOGOSTAN. 

Pretekstem do spotkania było wy-
danie przez Bibliotekę Toposu tomi-
ków: Marii Duszki – Freienwill i Marka 
Czuku – Forever. Pomysłem na obie 
książki było literackie przedstawienie 
portretów kolejnych lat, poszczegól-
ne wiersze nosiły tytuły: 1960, 1961, 
1963 itd. aż do 2010. Autorzy czytali 
swoje utwory na przemian, więc moż-
na było od razu porównać poetycką 
perspektywę, z jaką patrzyli na świat 
i swoje życie w kolejnych latach.

Maria Duszka jest poetką, dzien-
nikarką, bibliotekarką, animatorką 
kultury, przewodniczącą Zarządu 
Oddziału Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich w Sieradzu. Wydała 
dotychczas osiem tomików wierszy. 
Jej utwory zostały przełożone na język 

angielski, niemiecki, francuski, rosyj-
ski, serbski i szwedzki. Wiersze publi-
kowała m. in. w czasopismach, tomach 
i antologiach, nie tylko w Polsce, ale 
i innych krajach: Serbii, Niemczech 
czy Stanach Zjednoczonych. W 2012 
r. otrzymała stypendium Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Marek Czuku to poeta, krytyk li-
teracki, z wykształcenia fizyk i po-
lonista. Wydał dotychczas dziesięć 
tomów poetyckich. Oprócz wierszy pi-
sze małe formy prozatorskie, recenzje, 
szkice, felietony, piosenki oraz teksty 
publicystyczne. Publikował w wielu 
pismach literackich i kulturalnych, 
m.in. na łamach „Twórczości”, „No-
wych Książek”, „Odry”, „Akcentu”, „To-
posu”, „Kwartalnika Artystycznego”, 
„Więzi”. Swoją twórczość prezentował 
w internecie, radiu i telewizji, a także 
za granicą (w Szwecji, Irlandii, USA, 
Serbii, Austrii, Francji, Belgii oraz na 
Litwie). Należy do Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich oraz do Academia Eu-
ropaea Sarbieviana. Jest także stypen-
dystą Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Podczas spotkania autorskiego 
w Forum Inicjatyw Twórczych poeci 
przeczytali wiersze z najnowszych to-
mów oraz po kilka innych wybranych 
przez siebie utworów. Wiersze podo-
bały się publiczności, były szczodrze 
oklaskiwane, a niektóre, jak cytowany 
niżej, wzbudziły wręcz aplauz.

                    * * *
powiesiłam w mojej szafie
twoją marynarkę
wszystkie moje ubrania
chcą być blisko niej

Między innymi do tego utworu 
Marii Duszki odniosła się uczest-
niczka imprezy – Jolanta Miśkiewicz 
w swoim wierszu „A może byśmy tak 

A może byśmy tak najmilszy...

A może byśmy tak najmilszy
wpadli na dzień do Parzęczewa?

Śnieg tam przysypał nasz rozsądek,
choć słowik pieśni nam nie śpiewał.

Tam marynarka suknię tuli
i bard ballady tęskne nuci,

znajdziemy dla nas mały domek
gdzie ciszą tyka słońca budzik.

A może byśmy tak najmilszy
wpadli na dzień do Parzęczewa?
Tam spokój leży na trawnikach,

marzenia gniazda wiją w krzewach.

Tam z gościnnością staropolską
rynek do serca nas przytuli,

tam facet z szybą się uśmiecha
i marynarka suknię tuli....

A może byśmy tak najmilszy
wpadli na dzień do Parzęczewa?

Tam dzień by nam się rozrósł w lata,
nie umiałbyś się na mnie gniewać....

Tam nawet najzimniejszy marzec
zmienić potrafi się w Błogostan.

Wpadnij tam ze mną na dzień jeden,
aby na resztę życia zostać...

Jolanta Miśkiewicz

Stolica poetów
najmilszy...”, który powstał jako re-
miniscencje z poetyckiego spotkania 
w Parzęczewie. Wieczór w Forum Ini-
cjatyw Twórczych stał się również 
inspiracją dla innej poetki Anny Bar-
bary Kaźmierczak, która także napi-
sała wiersz o Parzęczewie. Niewąt-
pliwie na wytworzenie wspaniałego 
klimatu, który opisują poetki wpływ 
miała towarzysząca tego wieczoru 
poezji – muzyka. Wiersze przeplatane 
były lirycznymi piosenkami w wyko-
naniu sieradzkiego barda – Zbigniewa 
Paprockiego. Artysta przez prawie 
czterdzieści lat tworzył „do szufla-
dy” wiersze i piosenki dla dorosłych 
i dla dzieci. W 2008 roku trafił do Ko-

ła Literackiego „Anima” (założonego 
i prowadzonego przez Marię Duszkę). 
Od tej pory skomponował ponad 50 
piosenek z tekstami własnymi i ulu-
bionych poetów. Podczas imprezy 
Zbyszek Paprocki śpiewał skompo-
nowane przez siebie piosenki do słów 
bohaterów wieczoru, własnych, a tak-
że Jolanty Miśkiewicz, Michała Głasz-
czki i Władysława Broniewskiego.

Muzyczną atrakcją okazał się tak-
że parzęczewski zespół BŁOGOSTAN, 
w wykonaniu którego usłyszeliśmy 
piosenki, pochodzące z repertuaru 
Czesława Niemena, Ewy Demarczyk, 
Andrzeja Poniedzielskiego czy grupy 
Drużyna Wawrzyna. Imprezę pięknie 
podsumowała Jolanta Miśkiewicz na 
Facebooku: Cudowny wieczór, wspa-
niały duet poetycki, piękny śpiew 
Zbyszka, i ogólny   B ł o g o s t a n – też 
wspaniały! Dziękujemy!

Spotkaniu patronowała grupa 
„Poeci po godzinach” – na jej blogu 

zamieszczono fotoreportaż z imprezy. 
Oto fragment opublikowanego tekstu:

W przeddzień Światowego Dnia 
Poezji w podłódzkiej miejscowości Pa-
rzęczew doszło do lirycznego spot-
kania z przeszłością. Wystąpili tam 
bowiem Marek Czuku (autor tomu 
Forever) oraz Maria Duszka (autor-
ka zbioru Freienwill), których łączy 
nie tylko przyjaźń i poezja, ale także 
wspólny rok urodzenia. (…) Spotka-
nie prowadziła dyrektorka FIT Re-
nata Nolbrzak, która również pisze 
wiersze. Można więc strawestować 
klasyka, że 20 marca obowiązywa-
ło tutaj hasło: A MOŻE BYŚMY TAK, 
NAJMILSZY, WPADLI NA DZIEŃ DO 
PARZĘCZEWA. Do kolejnego spotka-
nia z poezją dojdzie tu już jesienią, 
podczas kolejnej edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Czarno na białym 
w ramach Festiwalu Puls Literatury. 
Oj, będzie się działo!

Renata Nolbrzak
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Od lipca 2013 roku wchodzi w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poniżej publikujemy informacje, 
jak zmiana ustawy przełoży się na gospodarkę odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach. 

Gmina Parzęczew

Najistotniejszym tematem marcowej 
sesji Rady Gminy Parzęczew był nowy 
system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Radni podjęli uchwa-
ły wyznaczające nam zasady, którymi 
będziemy się kierować od lipca 2013 r. 
Najważniejszym dokumentem, okre-
ślającym obowiązki zarówno gminy 
jak i mieszkańca jest regulamin utrzy-
mania czystości i porządku w gminie 
Parzęczew. Określa on szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i porząd-
ku: w jaki sposób pozbywamy się od-
padów komunalnych, jak je segregu-
jemy oraz w jaki sposób odbierane 
są odpady segregowane i zmieszane.

Zgodnie z nową ustawą, każ-
dy właściciel nieruchomości zobo-
wiązany jest do złożenia deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi na wzo-
rze przyjętym przez Radę Gminy.

Termin złożenia deklaracji upły-
wa 31 maja 2013 roku, należy w niej 
wpisać swoje dane, podać ilość za-
mieszkujących osób oraz wybrać spo-
sób gromadzenia odpadów. Umowę 
z dotychczasowym odbiorcą odpadów 
komunalnych należy rozwiązać tak, 
aby skutek rozwiązania przypadał na 
dzień 30 czerwca 2013r.

Miesięczna opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy stanowić bę-
dzie iloczyn liczby mieszkańców za-
mieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki określonej w uchwale. 

Opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi uiszczana będzie 
miesięcznie, do 15 dnia następnego 
miesiąca po miesiącu, którego obo-
wiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 
Termin uiszczenia pierwszej opłaty 
upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r.

Rada Gminy w Parzęczewie uch-
waliła następujące stawki za wywóz 
odpadów komunalnych:

Zabudowa jednorodzinna 
i zagrodowa

Odpady zmieszane – 12 zł/miesiąc
Odpady zbierane w sposób  
selektywny – 7 zł/miesiąc

Zabudowa wielolokalowa
Odpady zmieszane – 12 zł/miesiąc
Odpady zbierane w sposób  
selektywny – 9 zł/miesiąc

Selektywna zbiórka odpadów od-
bywać się będzie w następujący sposób:
1. Właściciele nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkań-
cy w zabudowie jednorodzinnej 
i zagrodowej zbierający odpady 
w sposób selektywny przekazu-
ją je do odbioru w następujący 
sposób:

– Odpady: papier, tworzywa sztucz-
ne i szkło do zbiorczych pojemni-
ków zlokalizowanych w miejscach 
publicznych na terenie gminy,

– Odpady komunalne zmieszane do 
osobnego pojemnika, przeznaczo-
nego do odbioru odpadów komu-
nalnych zmieszanych,

– Odpady ulegające biodegrada cji 
i odpady zielone do kompos tow- 
nika,

– Popiół do pojemnika metalowego.
2. Właściciele nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkań-
cy w zabudowie wielolokalowej 
(bloki) zbierający odpady w spo-
sób selektywny przekazują je do 
odbioru w następujący sposób:

– Odpady: papier, tworzywa sztucz-
ne i szkło do osobnych pojemni-
ków przeznaczonych do odbioru 
odpadów selektywnie zbieranych,

– Odpady komunalne zmieszane do 
osobnego pojemnika, przeznaczo-
nego do odbioru odpadów komu-
nalnych zmieszanych,

– Popiół do pojemnika metalowego.
3. Właściciele nieruchomości, na któ-

rych nie zamieszkują mieszkań-
cy, a powstają odpady komunal-
ne zbierający odpady w sposób 
selektywny przekazują je do od-
bioru w następujący sposób:

– Odpady: papier, tworzywa sztucz-
ne i szkło do osobnych pojemni-
ków przeznaczonych do odbioru 
odpadów selektywnie zbieranych,

– Odpady komunalne zmieszane do 
osobnego pojemnika, przeznaczo-
nego do odbioru odpadów komu-
nalnych zmieszanych,

– Popiół do pojemnika metalowego.
Segregując śmieci obniżamy mie-

sięczny koszt gospodarowania odpa-
dami w naszych domach, a jednocześ-
nie dbamy o środowisko naturalne 
zmniejszając ilość odpadów trafiają-
cych na składowiska. Odpady zebrane 
selektywnie stanowią surowce wtór-
ne, których ponowne przetworzenie 
wymaga zazwyczaj mniejszego na-
kładu materiałów i energii niż przy 
produkcji z surowców pierwotnych. 

Regulamin stworzony przez Ra-
dę Gminy został opracowany w taki 
sposób, aby w jak najmniejszym stop-
niu zmieniać przyzwyczajenia miesz-
kańców i by jednocześnie wpisywał 
się w przepisy chroniące środowisko 
naturalne.

Marta Gmerek

Gmina Łęczyca

Nie wdając się w szczegóły ustawy po-
staram się w skrócie przedstawić jak 
jej funkcjonowanie będzie wyglądało 
w praktyce.

Właściciel nieruchomości zło-
ży w gminie deklarację, w której 
poda ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość i określi czy śmieci 
będą zbierane selektywnie czy nie, 
to znaczy, czy w koszu będzie się 
znajdowało również szkło, tworzy-
wa sztuczne, puszki metalowe czyli 
wszystkie odpady z gospodarstwa. 
Od tego będzie zależała opłata mie-
sięczna za odbiór odpadów. Śmieci 
będą odbierane raz w miesiącu. Ra-
da Gminy Łęczyca ustaliła już wy-
sokość opłaty. Mieszkaniec, który 
będzie segregował odpady zapłaci 
miesięcznie 4 zł, w przypadku od-
padów mieszanych – 8 zł.

 Wysokość opłat będzie zatem 
zależała od ilości osób zamieszku-

Gmina Wartkowice

Od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina Wart-
kowice, za pośrednictwem Przed-
siębiorcy wyłonionego w przetargu 
będzie odbierała odpady od właś-
cicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. Z terenu 
nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady (miejsca gdzie prowadzo-
na jest działalność gospodarcza, 
szkoły, biura, cmentarze itp.) Gmi-
na nie będzie odbierała odpadów 
komunalnych.

Od dnia 1 lipca 2013 r. opłata za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi będzie uiszczana na rzecz 
Gminy, została ona ustalona od go-
spodarstwa domowego i zróżnico-
wana w zależności od jego wiel-
kości. Jeżeli odpady będą zbierane 
i przekazywane w sposób selek-
tywny, właściciel nieruchomości 
będzie zobowiązany do ponoszenia 
opłaty miesięcznej w następującej 
wysokości: jeżeli liczba osób za-
mieszkałych w gospodarstwie do-
mowym wynosi do dwóch włącznie 
– 15,00 zł; dla liczby osób zamiesz-
kałych w gospodarstwie domowym 
wynosi trzy do czterech włącznie 
– 25,00 zł; dla liczby osób zamiesz-
kałych w gospodarstwie domowym 
pięć i więcej – 35,00 zł. Natomiast 
jeżeli odpady będą mieszane przez 
osoby zamieszkujące nieruchomość 
jej właściciel będzie ponosił wyższą 
opłatę miesięczną i będzie ona wy-
nosiła odpowiednio 22,00 zł, 35,00 
zł i 50,00 zł. Będzie ona ponoszona 
w okresach dwumiesięcznych. 

Wysokość opłaty zostanie usta-
lona na podstawie deklaracji, któ-
rą właściciel nieruchomości musi 
złożyć do dnia 31 maja 2013 r. (nie 
będą zawierane umowy pomiędzy 
mieszkańcami i Gminą). Deklaracja 
zostanie dostarczona właścicielom 
nieruchomości w miesiącu maju br. 
W przypadku nie złożenia deklaracji 
wysokość opłaty zostanie ustalona 
przez Gminę na podstawie danych 
będących w posiadaniu tut. Urzędu. 
W przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości obowiąz-
ku w zakresie selektywnego prze-
kazywania odpadów komunalnych, 
pomimo założenia w deklaracji po- 
stępowania z nimi w sposób selek-
tywny, podmiot odbierający odpady 
komunalne przyjmuje je jako zmie-
szane odpady komunalne i powia-
damia o tym gminę, co będzie stano-
wić podstawę do naliczenia wyższej 
opłaty. Opłata została tak skalkulo-
wana aby pokryć koszty: odbiera-
nia, transportu, zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych, tworzenia i utrzymania 
punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, obsługi ad-
ministracyjnej systemu oraz wypo-
sażenia w pojemniki do zbierania 
odpadów.

Na terenie Gminy Wartkowice 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne odbierane będą od właś-
cicieli nieruchomości zamieszkałych 

raz w miesiącu. Natomiast odpady 
zbierane w sposób selektywny: pa-
pier, metal, tworzywa sztuczne, opa-
kowania wielomateriałowe umiesz-
czone w worku koloru żółtego będą 
odbierane od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych w miesiącach 
październik – marzec raz w kwartale, 
a w miesiącach kwiecień – wrzesień 
raz na dwa miesiące. Odpady typu 
szkło zbierane w sposób selektywny 
będą odbierane po dostarczeniu do 
punktów przeznaczonych do selek-
tywnej zbiórki tego typu odpadów 
wyposażonych w pojemniki do tego 
przeznaczone. Odpady wielkogaba-
rytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte opony, zużyte 
baterie i akumulatory samochodo-
we oraz inne odpady niebezpieczne 
wydzielone ze strumienia odpadów 
komunalnych zebrane w sposób se-
lektywny będą odbierane dwa razy 
w roku po ich dostarczeniu w wy-
znaczonym terminie do selektyw-
nych punktów zbiórki tych odpadów. 
Przeterminowane lekarstwa zebrane 
w sposób selektywny będą bezpłat-
nie odbierane po ich dostarczeniu 
do aptek zlokalizowanych na tere-
nie gminy Wartkowice. Zużyte ba-
terie i akumulatory przenośne będą 
odbierane po ich dostarczeniu do 
wyznaczonych punktów zlokalizo-
wanych w placówkach oświatowych. 
Odpady ulegające biodegradacji i od-
pady zielone z gospodarstw domo-
wych należy kompostować we włas-
nym zakresie przez ich wytwórcę na 
terenie nieruchomości, na której zo-
stały wytworzone. W przypadku nie-
ruchomości nieposiadających możli-
wości kompostowania w/w odpady 
będą bezpłatnie odbierane po ich do-
starczeniu w wyznaczonym terminie 
do selektywnych punktów zbiórki 
tych odpadów. Odpady budowlane 
i rozbiórkowe z prac prowadzonych 
we własnym zakresie nie są objęte 
zorganizowanym systemem zbiór-
ki. Należy zbierać je w pojemnikach 
przeznaczonych do gromadzenia te-
go typu odpadów, dostarczonych na 
wniosek właściciela nieruchomości 
przez firmę wywozową, ustawionych 
w miejscu nieutrudniającym możli-
wości korzystania z nieruchomości 
i umożliwiającym dojazd pojazdu 
firmy wywozowej, która ma obowią-
zek odebrać je za dodatkową opła-
tą, ustaloną na podstawie zawartej 
umowy.

Gmina Wartkowice wyposaży 
nieruchomość w pojemnik do gro-
madzenia niesegregowanych (zmie-
szanych) odpadów komunalnych 
o pojemności minimalnej, zależnej 
od wielkości gospodarstwa domowe-
go (do czterech osób włącznie 120 l, 
pięć i więcej osób 240 l), oraz wor-
ki do selektywnej zbiórki odpadów 
w ilości 60 l na osobę dostarczane 
z następującą częstotliwością: raz 
w kwartale w miesiącach październik 
– marzec oraz raz na dwa miesiące 
w miesiącach kwiecień – wrzesień.

Magdalena Grabarczyk 
Krzysztof Kubiak

Nowy system gospodarowania odpadami

jących nieruchomość i od rodzaju 
odpadów gromadzonych w pojem-
nikach. Kto będzie segregował od-
pady zapłaci mniej.

Gmina w drodze przetargu wy-
łoni firmę, która będzie odbierała 
odpady komunalne. Opłaty za odbiór 
odpadów właściciele nieruchomo-
ści będą wnosić do Urzędu Gminy 
kwartalnie, w terminach takich, jak 
podatek rolny. Zważywszy na cha-
rakter gminy (wieś), zakłada się, że 
odpady organiczne ulegające biode-
gradacji trafią na kompost i zostaną 
wykorzystane w gospodarstwach. 

Na czym będzie polegała se lek - 
tywna zbiórka?
Od dawna w wielu miejscach są usta-
wione pojemniki na szkło i tworzywa 
sztuczne. 

Do pojemników typu „dzwon” 
trafią opakowania szklane.

Do pojemników siatkowych – 
opakowania z tworzyw sztucznych: 
butelki, kubeczki po jogurtach, kar-
toniki wielowarstwowe po sokach, 
mleku itp., a także (ale dopiero 
od lipca 2013!) puszki metalowe 
i aluminiowe. 

Do tej pory punktów selektywnej 
zbiórki odpadów, tzw. gniazd było 
na terenie gminy Łęczyca 40, od lip-
ca będzie ich 65. Każdy mieszkaniec 
będzie miał do nich ułatwiony dostęp 
i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby se-
lekcjonować odpady powstałe w go-
spodarstwie, wpisać do deklaracji, 
że się selekcjonuje i płacić mniej za 
odbiór odpadów.

Co z pozostałymi odpadami? 
Gmina do 1 lipca 2013 r. zorgani-

zuje w Borku centralny punkt zbiórki 
selektywnej, gdzie mieszkańcy nieod-
płatnie, własnym transportem będą 
mogli dostarczyć odpady wielkoga-
barytowe, takie jak np., stare meble, 
zużyty sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny, metale, zużyte baterie i prze-
terminowane leki. Punkt będzie czyn-
ny w określonych dniach i godzinach.

W początkach marca przepro-
wadzono 15 spotkań z mieszkańca-
mi gminy, na których informowano 
o zasadach gospodarki odpadami. 
Uczestnicy zadawali wiele szczegó-
łowych pytań dotyczących usuwa-
nia odpadów. W zebraniach wzięło 
udział ok. 1000 mieszkańców gminy. 
Praktycznie mieszkańcy gminy Łę-
czyca są zorientowani w „rewolucji” 
śmieciowej. Sołtysi rozdali właścicie-
lom nieruchomości deklaracje o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Deklaracje 
te właściciel nieruchomości zobo-
wiązany jest wypełnić i dostarczyć 
do Urzędu Gminy w Łęczycy. Wydru-
kowano również ulotki informacyj-
ne, które rozdawano na zebraniach 
wiejskich uczestnikom zebrań i dla 
ich nieobecnych sąsiadów. 

Gmina odpowiada za odbiór 
i właściwe, ekologicznie bezpiecz-
ne zagospodarowanie odpadów. Jest 
szansa na to, że znikną wreszcie dzi-
kie wysypiska, odpady znajdą się tam 
gdzie powinny a część z nich będzie 
wykorzystanych ponownie.

Zofia Dziwisz
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Prowadzenie działalności gospodar-
czej, bez względu na to czy firma jest 
mała, czy duża i jaki ma profil, nie jest 
łatwe. Zakłady pojawiają się i zni-
kają, zmieniają branżę, ograniczają 
produkcję, zatrudnienie. Widać to 
szczególnie teraz, w okresie kryzysu. 
Na szczęście istnieją również firmy, 
które mimo trudności funkcjonują, 
sprzedają to, co wyprodukują i za-
trudniają ludzi. W Lubieniu pod Łę-
czycą od kilkunastu lat prężnie dzia-
ła fabryka maszyn rolniczych AGRO 
– FACTORY. Rozmawiam z panem 
Bogdanem Denarskim – właścicie-
lem firmy.

Jak to się stało, że wybrał pan 
Lubień jako miejsce dla swojej 
działalności?
Szukałem odpowiedniego miejsca, 
które można byłoby przystosować 
do moich potrzeb, to znaczy do po-
trzeb produkcji, początkowo chcia-
łem kupić teren po zlikwidowanym 
zakładzie w Piątku, jednak transakcja 
z różnych względów nie została sfi-
nalizowana i w 1995 roku kupiłem 
ten teren po dawnych Łęczyckich Za-
kładach Górniczych.

Od tego czasu wiele się tutaj 
zmieniło, sądząc po zagospoda - 
ro waniu terenu…
Oczywiście! Wyremontowałem 
i zmodernizowałem stare budynki 
– rozbudowałem zakład, wybudowa-
łem parking. Dostosowałem do po-
trzeb prowadzonej działalności. Do-
kupiłem również dodatkowe działki 
z myślą o dalszej rozbudowie.

Jakie maszyny pan produkuje 
i czy nie ma pan kłopotów  
z ich zbytem?

Są to maszyny rolnicze do upraw 
przedsiewnych, agregaty uprawo-
we, brony polowo-łąkowe, brony 
talerzowe, wały uprawowe, spulch-
niacze, myjki do warzyw, osprzęt do 
ładowaczy czołowych (np. chwytak 
do słomy, szufle do materiałów syp-
kich, szufle widłowe). Nawet pługi 
śnieżne i zgarniacze. Ze zbytem nie 
mam kłopotów. 60% produkcji sta-
nowi eksport i jest szansa na zdoby-
cie nowych, zagranicznych rynków.

Ile osób pan zatrudnia?
Zatrudniam 100 osób. Większość po-
chodzi z gminy Łęczyca, jest wiele 
osób z Lubienia i okolicznych wsi, ale 
także z Krośniewic, z Kutna. Podaję 
zatrudnienie w zakładzie w Lubie-
niu, bo mam jeszcze podobny zakład 
pod Kutnem.

Można powiedzieć, że ma  
pan tutaj dobre warunki  
do prowadzenia swojej 
działalności?
Niestety nie. Trzy lata temu okazało 
się, że błędnie zostały wymierzone 
działki przy zakupie w 1995 roku. 
Błąd ten to ok. 80 metrów kwadra-
towych, które według obecnych usta-
leń nie należą podobno do mnie. Ta 
śmiesznie mała powierzchnia znacz-
nie mi utrudnia działanie. Nie mogę 
na przykład w pełni korzystać z nie-
których budynków, bo nie mogę z nich 
wyjechać. Granica biegnie w ich gra-
nicy. Wyjaśnienie tej sprawy i napra-
wienie błędów geodetów rozbija się 
o urzędnicze procedury. Trwają roz-
mowy ze starostą łęczyckim i wojewo-
dą. Myślę, że wreszcie sprawa znajdzie 
swoje szczęśliwe zakończenie. 

Jakie ma pan plany na przyszłość 
związane z fabryką?

Jeśli mogę komuś pomóc, 
to dlaczego nie…

W tym roku chciałbym wybudo-
wać cynkownię, która działałaby 
na rzecz zakładu a także usługowo. 
Planuję dalszą rozbudowę, zwięk-
szenie produkcji. Będzie się to wią-
zało ze zwiększeniem zatrudnienia. 
Wiele jednak zależy od wyjaśnienia 
spraw geodezyjnych. Chciałbym za-
znaczyć, że AGRO-FACTORY jest fir-
mą rodzinną. Pracuję w niej razem 
z córką i synem.

Większość czasu spędza pan 
w Lubieniu. Jak układają się 
sąsiedzkie stosunki?
Bardzo dobrze, żyjemy w przyjaźni 
i życzliwości. Współpracuję również 
z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Od pana Andrzeja Królaka 
– prezesa OSP w Lubieniu 
słyszałam, że zafundował  
pan miejscowej straży miedzy 
innymi 100 krzeseł.
Tak. Uważam bowiem, że jeśli mo-
gę komuś pomóc, to dlaczego tego 
nie zrobić?

Jest pan człowiekiem bardzo 
zapracowanym. Czasem jednak 
musi pan wypocząć. Jakie są 
pana zainteresowania? Jak pan 
spędza wolny czas?
Lubię dalekie podróże: Afryka, Ame-
ryka Południowa, egzotyczna przy-
roda, dzikie zwierzęta – to mnie 
pasjonuje.

Dziękuję za rozmowę, życzę 
pozytywnego załatwienia spraw 
geodezyjnych, zrealizowania 
planów rozbudowy firmy  
no i udanych wypraw.

rozmawiała 
Zofia Dziwisz

Opóźniająca się wiosna, a z nią se-
zon budowlany nie powinny wpłynąć 
negatywnie na realizację inwestycji 
gminnych. 

W miejscowości Gawrony zostanie 
wykonana termomodernizacja budyn-
ku komunalnego. Wartość tego zadania 
to 180 tys. zł. Ocieplony będzie również 
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mikołajewie – przewidywany koszt 
– 100 tys. zł. 

W Leźnicy Małej, przy szkole pod-
stawowej, powstanie Centrum Sportu. 
Będzie tam boisko wielofunkcyjne, boi-
sko do piłki siatkowej, koło do pcha-
nia kulą, zostaną zainstalowane urzą-
dzenia sportowe, trybuny z widownią, 
chodniki. Teren zostanie ogrodzony, 
oświetlony i także odwodniony. Ucz-
niowie otrzymają atrakcyjne miejsce 
do uprawiania sportu. Po zakończeniu 

zajęć szkolnych boisko będzie dostęp-
ne również dla innych osób zaintere-
sowanych sportem. Planowane zakoń-
czenie prac – koniec sierpnia 2013r. 
To czwarty obiekt tego typu w gminie 
Łęczyca. Całkowity koszt prac – ok. 
780 tys. zł, przy czym dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
wynosi 480 tys. zł. 

Poprawi się także stan dróg gmin-
nych. Zmodernizowane zostaną drogi 
o łącznej długości ok. 5 km. w miejsco-
wościach: Topola Szlachecka, Gawronki 
(Majątek), Prusinowice i Szarowizna. 
Modernizacja będzie polegała na po-
łożeniu nawierzchni bitumicznej na 
podbudowie z kruszywa, wykonaniu 
poboczy, odtworzeniu i odmuleniu ro-
wów, wykonaniu przepustów i remon-
tu indywidualnych zjazdów.

Zofia Dziwisz

Remonty i inwestycje w gminie Łęczyca

Gmina Łęczyca jest beneficjentem fun-
duszy unijnych pozyskanych za pośred-
nictwem Fundacji Rozwoju Gmin PRYM 
w Parzęczewie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2007-2013. Złożone w maju 2012 
projekty uzyskały pozytywną opinię 
i są realizowane.

Pierwszy z nich nosi nazwę: „Kul-
tywowanie lokalnych tradycji poprzez 
rozwój działalności orkiestry dętej 
w Pruszkach”. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi blisko 34 tys. zł. (w tym 
dofinansowanie wyniesie ponad 23 tys. 
zł.). Za kwotę tę zakupiono mundury 
dla członków orkiestry, instrumenty 
i akcesoria muzyczne. Sfinansowany 
zostanie koszt wyjazdu i występu or-
kiestry na festynie „Osod” w Nowym 
Bystrem, gdzie spotykają się zespoły 
regionalne.

Podobny projekt jest przeznaczony 
dla zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncycki-
go”. Za kwotę 34 tys. zł. (w tym dofinan-
sowanie także ponad 23 zł.) zakupiono 
już łęczyckie stroje ludowe, laptopa, 

keyboard, mikrofon, szafę na stroje, 
scenę, stojaki na plakaty, foldery, ga-
dżety reklamowe. Sfinansowane będą 
również wyjazdy zespołu wraz z opie-
kunem na Święto Szkoły w Proszeniu, 
Przegląd Zespołów Ludowych w Jab-
łkowie i Jarmark Wojewódzki w Ło-
dzi. Zespół będzie promował gminę 
i folklor łęczycki.

Beneficjentem jest także Ochotni-
cza Straż Pożarna w Lubieniu, która 
zrealizuje projekt pod nazwą „Stwo-
rzenie punktu wypoczynkowego we 
wsi Lubień”. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi około 31 tys. zł, w tym 
dofinansowanie to blisko 25 tys. zł. Do 
końca czerwca 2013 r. będzie wybudo-
wana altana i pomost drewniany nad 
stawem. Druhowie i druhny wykonają 
prace budowlane i porządkowe, któ-
re wyceniono na 20% wartości całego 
przedsięwzięcia. Goście, którzy przybę-
dą w czerwcu na „Świętojańskie granie” 
do Lubienia będą mieli okazję ocenić 
tę inwestycję.

Zofia Dziwisz

Stroje ludowe, mundury i… altana z pomostem
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W dniach 13-14 maja w Forum Inicja-
tyw Twórczych w Parzęczewie odbędą 
się eliminacje do II edycji Festiwalu 
Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce”. 
Konkurs jest organizowany z inicja-
tywy Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Uczestnicy konkursu bę-
dą prezentowali się w następujących 
kategoriach:

skecz/gwara „z ławeczki”
pierogi Solejukowej
piosenki nt. Wilkowyj
scenka/żart nt. PROW 2007-2013

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest 
skierowany do Lokalnych Grup Dzia-
łania oraz beneficjentów realizujących 
LSR danej Lokalnej Grupy Działania. 
W dniu 13 maja br. wystąpią uczest-

nicy z województwa łódzkiego, lubu-
skiego, pomorskiego, mazowieckiego, 
śląskiego, opolskiego, małopolskie-
go i dolnośląskiego. Reprezentanci 
z województw: świętokrzyskiego, 
podkarpackiego, wielkopolskiego, lu-
belskiego, warmińsko – mazurskiego, 
zachodniopomorskiego, podlaskiego 
i kujawsko – pomorskiego wystąpią 
w drugim dniu eliminacji. 

Twórcą i dyrektorem „Wilkowyj-
ców” jest Piotr Pręgowski – aktor zna-
ny z roli Pietrka w serialu „Ranczo”. 
9 czerwca br. w Baranowie k. Kępna 
odbędzie się półfinał, a 28 czerwca br. 
w miejscowości Kikół k. Lipna będzie 
mieć miejsce wielki finał Festiwalu.

Renata Jesionowska-Zawadzka

II Festiwal Piosenki Ranczerskiej 
„Wilkowyjce”

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Parzęczewie ponow-
nie przystąpił do realizacji projektu 
systemowego pt. „Aktywizacja furtką 
do zatrudnienia” współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach PO Kapitał 
Ludzki. Tegoroczny projekt opiera się 
na Programie Aktywności Lokalnej 
mającym charakter wielowymiarowy 
i nowatorski, a jego celem jest szeroko 
rozumiana aktywizacja uczestników 
oraz zmiana ich dotychczasowej sy-
tuacji życiowej.

Dzięki wsparciu EFS Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Parzęczewie 
od marca zatrudnił dwóch nowych pra-
cowników socjalnych na 1/2 etatu, co 
przyczyni się do zwiększenia poten-
cjału kadrowego GOPS oraz efektyw-
niejszej pracy na rzecz podopiecznych 
placówki.

W projekcie weźmie udział 11 osób 
bezrobotnych korzystających z pomocy 
GOPS w Parzęczewie. Osoby uczestni-
czące w projekcie zostaną objęte kom-
pleksową pomocą ze strony kuratora 

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Aktywizacja furtką do zatrudnienia”
sądowego, pedagoga oraz doradcy za-
wodowego, skorzystają z możliwości 
fachowej porady, otrzymają pomoc 
w rozwiązywaniu problemów środo-
wiskowych, poznają techniki radzenia 
sobie z agresją oraz stresem, a także 
zapoznają się z tematyką pozytywnych 
relacji w rodzinie. Specjalnie dla uczest-
ników projektu zostaną wyznaczone 
dyżury pracowników socjalnych, któ-
rych zadaniem będzie logowanie osób 
na portalach internetowych z ogłosze-
niami o pracę oraz pomoc w aplikowa-
niu i przygotowaniu podopiecznego do 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

Wszystkie osoby skorzystają w ma-
ju i czerwcu ze szkoleń zawodowych. 3 
mężczyzn weźmie udział w szkoleniu 
„Magazynier z uprawnieniami na wóz-
ki jezdniowe”, 8 osób zostanie prze-
szkolonych na kursie „Profesjonalna 
obsługa klienta”, dodatkowym bonu-
sem uczestnictwa będzie wypłacone 
stypendium szkoleniowe oraz zwrot 
kosztów dojazdu. 

Ponadto dla dwójki uczestników 
w wieku 15 – 30 lat zostaną zorganizo-

wane miesięczne praktyki zawodowe. 
Będą one integralną częścią szkolenia, 
których celem jest pogłębienie zdoby-
tej wiedzy i umiejętności w rzeczywi-
stych warunkach zawodowych.

Dwie osoby wezmą udział w zor-
ganizowanych pracach społecznie 
użytecznych, które będą odbywały 
się na terenie gminy Parzęczew. Oso-
by te wykonywać będą drobne prace 
gospodarcze w wymiarze 10 godzin 
tygodniowo. 

Projekt zakłada również działania 
o charakterze środowiskowym. W lip-
cu odbędzie się dla rodzin uczestni-
ków Piknik Rodzinny, obejmujący gry 
i zabawy dla dzieci, ognisko oraz inne 
atrakcje. Zwieńczeniem całorocznego 
projektu będzie organizacja wieczoru 
wigilijnego dla uczestników i ich ro-
dzin oraz specjalistów prowadzących 
spotkania. Dzieci otrzymają paczki ze 
słodyczami, a 11 beneficjentów uzy-
ska certyfikat ukończenia projektu. 

Koordynator projektu
Sylwia Szymańska-Galon

Bieg Na Rzecz Ziemi, organizowa-
ny przez polskie środowiska in-
dianistyczne w sobotę 6 kwietnia 
2013 r., to pierwsze po kilku la-
tach przedsięwzięcie odwołujące 
się do indiańskich tradycji biego-
wych w Polsce. Bieg Na Rzecz Zie-
mi to kontynuacja indiańskiego 
Świętego Biegu Na Rzecz Ziemi 
i Życia, który prowadził przez Pol-
skę w 1990r. i kilku innych wy-
darzeń biegowych odbywających 
się w różnych częściach Europy 
i Polski.

Trasa tegorocznego Biegu pro-
wadziła między innymi przez Gmi-
nę Wartkowice – tu rozpoczynała się 
17-kilometrowa trasa do Uniejowa. 
Biegacze po drodze zaprosili grupę 

Bieg Na Rzecz Ziemi 

uczniów ze szkoły w Kłódnej, którzy 
biegli razem z przybyłymi tu biegacza-
mi m.in. z Łodzi, Poznania, Warszawy, 
Białegostoku, Śląska.

Głównym przesłaniem Biegu jest 
dbałość o Matkę Ziemię, czystość śro-
dowiska, w którym żyjemy oraz kulty-
wowanie indiańskich tradycji i kultur. 
Bieg kończył się w Uniejowie przed 
PowWow, corocznym festiwalem kul-
tury i muzyki Indian Ameryki Północ-
nej organizowanym od jedenastu lat.

Wiele podobnych biegów prowadzi 
przez tereny zdegradowane przemy-
słowo, na które chcą zwrócić uwagę 
ich organizatorzy – w przypadku Biegu 
Na Rzecz Ziemi ważne było zamanife-
stowanie poglądów proekologicznych. 
W deklaracji ideowej czytamy: „Bie-

giem Na Rzecz Ziemi chcemy zwrócić 
uwagę na Matkę Ziemię i Jej potrzeby. 
Wymaga to naszego szczerego współ-
działania dla dobra nas wszystkich”. 

Biegaczy, którzy startowali z leś-
niczówki Marka Długosza, jednego ze 
współorganizatorów Biegu, przywitał 
i pożegnał przed startem wójt gminy 
Watkowice, Piotr Kuropatwa, życząc 
uczestnikom powodzenia i lepszej po-
gody. Rzeczywiście, po biegu w desz-
czowo-śnieżnej aurze na samym końcu, 
już w Uniejowie, zza ciężkich chmur 
wyszło słońce.

Organizatorzy Biegu zapowiedzie-
li już kontynuowanie Biegu w gminie 
Wartkowice w latach następnych. 

Krzysztof Mączkowski

Bieg Na Rzecz Ziemi 2013. Dobiegamy do Uniejowa.  
Fot.  Marika Kuncewicz

Warsztaty dotyczące obrzędów 
zielonoświątkowych zapoczątko-
wały realizację projektu pn. ,,Zie-
lono nam – majówka w Starym 
Gostkowie”. W ramach projektu 
przeprowadzony zostanie także 
konkurs na najlepszą inscenizację 
obrzędu oraz tytułowa majówka. 
Przedsięwzięcie współfinanso-
wane jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

W dniu 20 marca br. w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół w Wartkowi-
cach odbyły się warsztaty plastyki lu-
dowej, które poprowadziła pani Aldona 
Plucińska – etnograf Muzeum Archeo-

logicznego i Etnograficznego w Łodzi. 
Celem warsztatów było zapoznanie je-
go uczestników z tradycjami i obycza-
jami dotyczącymi Zielonych Świątek. 
W spotkaniu udział wzięła młodzież 
szkolna z Wartkowic, Drwalewa i Kłód-
nej oraz inni mieszkańcy gminy.

W ramach projektu zaplanowano 
przeprowadzenie konkursu na „Naj-
lepszą Inscenizację Obrzędu Zielono-
świątkowego”. Celem ww. konkursu jest 
kultywowanie i popularyzacja tradycji 
związanych z Zielonymi Świątkami. Za-
praszamy do aktywnego włączenia się 
w obchody święta oraz uczestnictwa 
w konkursie. 

Agnieszka Kiejnich

Przygotowania do majówki

Regulamin Konkursu  
na Najlepszą Inscenizację Obrzędu Zielonoświątkowego

1.  Miejsce Konkursu: sala gimnastyczna ZS w Wartkowicach lub sala konferencyjna 
UG Wartkowice. Miejsce uzależnione będzie od liczby zgłoszonych grup oraz rodzaju 
widowiska.

2.  Termin Konkursu: 9 maja 2013r.
3.  Organizatorzy: Gmina Warkowice
4.  Cel Konkursu: kultywowanie i popularyzacja tradycji zielonoświątkowych.
5.  Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział: szkoły, Koła Gospodyń Wiej-

skich, stowarzyszenia, sołectwa wchodzące w skład Gminy Wartkowice, ludowe 
zespoły śpiewacze lub dowolna grupa mieszkańców Gminy Wartkowice.

6.  Zakres tematyczny: uczestnicy konkursu w sposób dowolny przedstawiają obrzędy 
i zwyczaje związane ze świętem Zielone Świątki.

7.  Zasady przeprowadzania konkursu:
a)  sposób wykonania: przedstawienie nie powinno być dłuższe niż 20 min. i może 

być zaprezentowane w formie inscenizacji, widowiska, sztuki, kabaretu, skeczu 
lub w zbliżonej formie.

b)  kryteria oceny pracy: oceny dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca 
się z etnografa oraz dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy Wartkowice.

Inscenizacje oceniane będą pod względem:
–  zgodności z tematem,
–  pomysłowości i oryginalności przedstawienia,
–  czytelności przekazu.

8.  Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie: konkurs swoim zasięgiem obejmie te-
ren Gminy Wartkowice. Każda grupa może zgłosić maksymalnie jedną inscenizację.  
Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do dnia 30 kwietnia 2013r. do Urzędu 
Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice (pokój nr 15 lub na adres 
e-mail: agnieszka.kiejnich@wartkowice.pl). Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik 
do niniejszego regulaminu.

9.  Zasady nagradzania: dla laureata konkursu zostaną ufundowane nagrody rzeczo-
we, ponadto najlepsza inscenizacja wyłoniona w konkursie zaprezentowana zo-
stanie w dniu 19 maja 2013r. podczas imprezy „Zielono nam – majówka w Starym 
Gostkowie”

10. Pozostałe ustalenia.
1) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3) W sytuacjach nie objętych Regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
Karta zgłoszeniowa dostępna stronie www.wartkowice.pl
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w Wartkowicach...

Jak co roku w Gminie Wartkowice uro-
czyście obchodzony jest Dzień Kobiet. 
Z tej okazji w dniu 8 marca br. o godz. 
17:00 w hali sportowej Zespołu Szkół 
w Wartkowicach odbyło się spotka-
nie okolicznościowe dla wszystkich 
pań z terenu gminy. Inicjatorem i or-
ganizatorem spotkania był Samorząd 
Gminy Wartkowice. W imieniu wszyst-
kich panów obecnych na spotkaniu 
Wójt złożył kobietom życzenia wszel-
kiej pomyślności oraz uśmiechu na co 
dzień. Każda z pań została obdarowa-
na kwiatkiem. Podczas uroczystości 
zaprezentował się zespół: Jedenastu 
Akordeonistów z Andrespola oraz Ka-
baret Jańcio, który działa przy Forum 
Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie.

...i Parzęczewie
Dzień Kobiet w Forum Inicjatyw 

Twórczych spędziliśmy w muzycznym 

Dla kobiety dom, to jest dom,
dla mężczyzny dom to pozadomie; 
on wychodzi, a to po papierosy, 
a to na wojnę,
a to antenę poprawić na dachu...

Andrzej Poniedzielski

Wiele słów napisano na temat róż-
nic między płciami, które wpływają 
z kolei na relacje między kobietami 
i mężczyznami. Lektura czasem była 
bardzo pouczająca, czasem zabawna, 
a czasem ciekawa i intrygująca. Ale 
rzadko się zdarza, by wszystkie te ce-
chy wystąpiły naraz. Ale teraz mam 
przed sobą prawdziwy tego dowód… 
– opowiadanie Marka Twaina „Pamięt-
niki Adama i Ewy”. Tak, tak, tego same-
go Marka Twaina, który pisał o przy-
godach Tomka Sawyera. „Pamiętniki 
Adama i Ewy” są humorystycznym ko-
mentarzem do życia biblijnych praro-
dziców. Adam i Ewa opisują te same 
zdarzenia z odmiennych, oczywiście, 
punktów widzenia, co daje niesłycha-
ny efekt humorystyczny. Czytałam to 
z zapartym tchem, podziwiając prze-
nikliwość autora i znajomość naszej 
ludzkiej natury. 

To nowe stworzenie o długich wło-
sach ciągle staje mi na drodze. Czatuje 
wciąż w pobliżu i podąża moimi ślada-
mi. Nie lubię tego; nie przywykłem do to-
warzystwa. Wolałbym, aby przebywało 
wśród innych zwierząt... Chmurno dzi-
siaj, wiatr wieje ze wschodu, będziemy 
mieli chyba deszcz... My? Skąd wziąłem 
to słowo? Już sobie przypominam. – No-
we stworzenie go używa. – tak zaczyna 
się pamiętnik Adama. Pamiętnik, pełen 
faktów, konkretnych konstatacji i nie 
ukrywanej niechęci do dziwnej istoty, 
która nazywa siebie Eksperymentem 
Doskonałym. Z czasem niechęć zdecy-
dowanie mija, choć Adam daleki jest od 
analizowania przyczyny takiego stanu 
rzeczy. W przeciwieństwie do Ewy:

Nie kocham go dla jego inteligencji 
– nie, wcale nie dlatego. Nie należy winić 
go za rodzaj inteligencji, jaki posiada, 
gdyż sam go nie stworzył...

Nie kocham go dla jego subtelności 
ani pełnych wdzięku i delikatności ma-

nier. Nie, ma pod tym względem braki...
Nie kocham go z powodu zręczno-

ści – wcale nie dlatego. Przypuszczam, 
że jest zręczny, nie wiem tylko dlaczego 
to przede mną ukrywa...

Nie kocham go z powodu jego wy-
kształcenia – nie, nie dlatego. Jest samo-
ukiem i ma mnóstwo wiadomości nie 
całkiem zgodnych z rzeczywistością....

Nie kocham go z powodu rycersko-
ści – nie, nie dlatego. Nieraz krzyczy 
na mnie, lecz nie mam o to do niego 
pretensji...

Więc dlaczego go kocham? Sądzę, 
że jedynie dlatego, iż jest mężczyzną.

I oto cała prawda o naszych wybo-
rach. Uczucie spada na nas nie wiado-
mo skąd i nie wiadomo dlaczego jego 
obiektem jest właśnie ta konkretna 
osoba. W przypadku Ewy wybór trud-
ny nie był... A my, cóż pewnie także 
nie kierujemy się jakimiś zasługami 
czy kombinacją zalet naszego wybran-
ka. Przypominają mi się przeczytane 
gdzieś słowa, że kochać dla zalet to 
przecież takie płytkie, kochać pomi-
mo wad, to dopiero jest sztuka. W us-
ta Ewy włożył Twain całkiem trafną 
charakterystykę męskiego rodu, tym 
bardziej przekonującą, że sam autor do 
niego należy. Żeby uspokoić czytelni-
ków płci męskiej dodam, że kobietom 
też się nieźle oberwało od Twaina. Zo-
stały nam wytknięte wszystkie kobiece 
ułomności.

W Pamiętnikach oczywiście nie 
czytamy wyłącznie o naszych przywa-
rach. Czytamy o charakterystycznych 
dla naszych płci sposobach myślenia, 
zachowania, a nawet preferencjach ku-
linarnych. O przepięknej miłości ma-
cierzyńskiej, o kobiecej delikatności 
i męskiej sile. I o tym, jak różnie inter-
pretujemy świat. Opowiadanie kończy 
się w sposób zupełnie nie zaskakujący 
i nie wymagający komentarza:

Na grobie Ewy
Adam: Gdziekolwiek była ona, tam 
był Raj.

Renata Nolbrzak

Pamiętniki  
Adama i Ewy

nastroju, słuchając znanych utworów 
w wykonaniu Grzegorza Bielickiego. 
Publiczności szczególnie podobały się 
polskie przeboje z lat 60. i 70. Swoje 
wokalne umiejętności prezentowali 
także uczestnicy imprezy w konkursie 
karaoke. Reprezentacja każdego sto-
lika śpiewała wylosowaną piosenkę, 
a wybrane przez prowadzącą Renatę 
Nolbrzak Jury oceniało zarówno po-
mysł jak i talent uczestników. Podczas 
imprezy wszystkie panie zostały obda-
rowane kwiatami i słodyczami przez 
Wójta – Ryszarda Nowakowskiego, 
Przewodniczącego Rady Gminy – Wła-
dysława Krawczyka i radnego powiato-
wego Włodzimierza Pietruszewskiego.

Wszyscy goście doskonale się ba-
wili, a wieczór przebiegł w miłej i sym-
patycznej atmosferze, przy symbolicz-
nej lampce wina i domowym cieście.

Renata Janiszewska
Agnieszka Kiejnich

Dzień Kobiet

Kabaret „Jańcio” z Chociszewa działający przy Forum Inicjatyw  Twórczych 
podczas gościnnego występu w Wartkowicach
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Poprawa postawy ciała najmłod-
szych uczniów Szkoły Podstawowej 
z Gminy Parzęczew to jeden z celów 
projektu „Lepszym być!”. W związku 
z powyższym, wuefiści: Marek Gap-
sa, Paweł Kurowski oraz Krzysztof 
Pyciarz spotykają się raz w tygodniu 
z grupą uczniów klas I-III w celu skory-
gowania istniejących zaburzeń. Dzię-
ki zajęciom prowadzonym w ramach 
projektu, dzieci mają szansę nie tylko 
na usunięcie lub zmniejszenie skrzy-
wienia, ale również poprawę ogólnej 
kondycji i utrzymanie dobrego stanu 
zdrowia. – Siedzący tryb życia wpływa 
niekorzystnie na zmiany kostno-stawo-
we. Dlatego też, każda dawka ruchu jest 

niezwykle istotna, a co najważniejsze 
może przeciwdziałać schorzeniom – 
stwierdza Marek Gapsa. 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 
prowadzone są po lekcjach w łącz-
nym wymiarze 330 godzin w roku 
szkolnym 2012/2013, tj. 30 godzin 
w przeliczeniu na pojedynczego ucz-
nia. Dzięki przeprowadzonym bada-
niom ortopedycznym, prowadzący 
bazują na specjalistycznej opinii le-
karza. Ponadto, zajęcia prowadzone są 
w oparciu o program zajęć grupowych 
z wykorzystaniem ciekawych, a co naj-
ważniejsze odpowiednich pomocy dy-
daktycznych. Wsparcie Europejskiego 
Funduszu Społecznego pozwoliło do-

Blisko 50 dzieci z Gminy Parzęczew 
uczestniczyło w półkoloniach zorga-
nizowanych przez Forum Inicjatyw 
Twórczych w dniach 18 – 23 lutego.

Wolny czas można było spędzić 
sportowo, malując, śpiewając i świet-
nie się bawiąc. Ferie w Forum Inicjatyw 
Twórczych wypełnione były wieloma 
zajęciami i wyjazdami, m. in. na basen, 
lodowisko, do figloraju czy wioski in-
diańskiej. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie, a wolny czas spędzić kreatyw-

21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny dzieci z Publicznego Przedszkola w Wartkowicach topiły w Nerze Marzannę – symbol zimy. 
Co prawda na prawdziwą wiosnę trzeba było jeszcze poczekać, ale ostatecznie zabiegi przedszkolaków okazały się skuteczne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Człowiek – najlepsza inwestycja

posażyć placówkę szkolną w matera-
ce, maty „jeżyki”, wałki sensoryczne, 
piłki hop, równoważnie czy woreczki 
gimnastyczne. Wszystko to, przekłada 
się na lepsze efekty pracy z dziećmi. 

Pierwsze spotkania z uczniami 
klas I-III rozpoczęto już we wrześniu 
2012 r. Wuefiści wytłumaczyli ucz-
niom na czym polega ich wada, jak 
wygląda praca nad prawidłową posta-
wą oraz czym grozi zaniedbanie. Poko-
nując korekcyjny tor przeszkód dzieci 
uczą się m.in. jak przyjmować prawid-
łową postawę ciała, wzmacniać mięś-
nie czy korygować odstające łopatki. 
W trakcie dotychczasowych spotkań 
przeprowadzono również wiele ćwi-
czeń oddechowych i elongacyjnych, 
korygujących boczne skrzywienie krę-
gosłupa. Ponadto, różnorodne metody 
aktywizujące – metoda naśladowcza, 
zadaniowa czy improwizacja ruchowa 
przyczyniają się do czynnego zaan-
gażowania najmłodszych i pozwalają 
stworzyć atmosferę chęci do pracy 
i wspólnych ćwiczeń. Dużym urozma-
iceniem zajęć, a co za tym idzie frajdą 
dla dzieci, było m.in. wprowadzenie 
na zajęciach elementów muzycz-
no – ruchowych. Pan Marek Gapsa, 
stworzył dla swoich uczniów układ 
choreograficzny, który nie należy do 
najprostszych. Miałam przyjemność 
obejrzenia efektu końcowego i mu-
szę przyznać, że naszym najmłodszym 
muzyka w duszy gra! 

Zajęcia z gimnastyki korekcyj-
nej w znacznym stopniu zapewniają 
prawidłowy rozwój dziecka. Każda 
dodatkowa godzina ruchu jest nieza-

nie. Dzieci miały zapewniony codzien-
nie ciepły posiłek. Półkolonie zakoń-
czyły się konnym kuligiem, który był 
dla dzieci ogromną atrakcją. Serdecz-
nie dziękujemy panu Mirkowi Sadow-
skiemu, dzięki któremu zorganizowa-
nie kuligu było możliwe. Organizację 
półkolonii współfinansowała Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Renata Janiszewska

przeczalnie istotna. Szczególnie, jeżeli 
możemy skupić się na indywidualnej 
pracy z dziećmi, a tak jest w przypad-
ku tego projektu – mówi Krzysztof Py-
ciarz, prowadzący zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej w Szkole Podstawowej 
w Chociszewie, w której jest dyrek-
torem. Z kolei Marek Gapsa tak wy-
powiada się o zajęciach – Dzieci mają 
możliwość nie tylko poprawy postawy 
ciała, ale również rozładowania emocji. 

Przed nami kolejne spotkania, a co 
za tym idzie kolejne kroki do utrwale-
nia uzyskanej korekcji. Korekcji, nad 

którą trzeba pracować praktycznie 
codziennie, wówczas efekty będą naj-
bardziej widoczne. Zdecydowanie od-
czuwalny jest zapał, entuzjazm i chęć 
uczestnictwa dzieci w spotkaniach. 
Musimy przyznać, iż jest to dla nas 
dodatkowy bodziec do organizacji ta-
kich zajęć! 

W następnym numerze przedsta-
wimy Państwu potyczki matematycz-
ne i odpowiemy na pytanie, czy mate-
matyka może być prosta.

Ewa Maślińska

Ćwiczymy postawę ciała
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Z wieloma trudnymi pytaniami zmie-
rzyli się uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjum z gminy Parzęczew, 
którzy wzięli udział w XXXVI Ogólno-
polskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. 6 i 7 
marca w siedzibie Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Ozorkowie odbyły się 
gminne eliminacje tegorocznej edycji 
turnieju. 

Podobnie jak w poprzednich la-
tach organizacją konkursu, w którym 
brały udział dzieci i młodzież z gminy 
Parzęczew, gminy Ozorków i miasta 
Ozorków zajęli się strażacy z Jednos-
tki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Ozorkowie. 

Turniej organizowany jest w ca-
łej Polsce, uczestniczą w nim ucznio-
wie szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Jego ce-
lem jest propagowanie przepisów 

W dniu 6 lutego 2013 r. w Gimnazjum 
w Parzęczewie odbyło się IX Forum 
zorganizowane dla uczniów klas III 
gimnazjum. Organizatorem spotkania 
była pani Izabella Kudelska nasza pe-
dagog szkolna, pani Agnieszka Graczyk, 
pani Małgorzata Rakowska i pan An-
drzej Nawrocki. Naszymi gośćmi byli 
uczniowie klas III z Modlnej, Leśmie-
rza, oraz Solcy Wielkiej. Zjawiło się 16 
szkół, każdy z własnymi przedstawicie-
lami. Były to: Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Łęczycy, Zespół Szkół 
im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, Samo-
rządowe Liceum Ogólnokształcące im. 
Romualda Traugutta w Zgierzu, Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Sta-
szica w Zgierzu, Zespół Szkół nr 1 im. 
Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu, Ze-
spół Szkół Zawodowych w Ozorkowie, 
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w Ozorkowie, Zespół Pla-
cówek Edukacyjno-Wychowawczych 
w Łęczycy, Zespół Szkół Kształcenia 
Rolniczego w Widzewie, Liceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaja Kopernika 
w Aleksandrowie Łódzkim, Zgierski 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Jana Pawła II, Liceum Ogólnokształ-

cące im. Kazimierza wielkiego w Łę-
czycy, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Łodzi, Zespół Szkół Kształcenia 
Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej 
w Zduńskiej Dąbrowie oraz Zespół 
Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku. 

Przygotowania do forum rozpoczę-
ły się dzień wcześniej, ale rano wszyst-
ko zostało dopięte na ostatni guzik, 
dzięki pracy uczniów i nauczycieli, któ-
rzy wszystko chcieli zorganizować ide-
alnie i udało im się to. O godzinie 8.30 
zaczęli przyjeżdżać zaproszeni goście. 
Widać było że nasza szkoła ich zacie-
kawiła. Nasi goście byli niesamowicie 
mili i skorzy do rozmów. Po przyjeździe 
wszyscy uczniowie zasiedli na swoich 
miejscach, a reprezentanci szkół na 
swoich stanowiskach. Znalazło się na-
wet kilku byłych uczniów naszej szkoły. 
Po nikim nie było widać zdenerwowa-
nia, byli uśmiechnięci i przygotowywa-
li się do swoich prezentacji. W trakcie 
tego, kilka uczennic klas drugich roz-
nosiło herbatę i kawę naszym gościom. 
W czasie przygotowań grup prezenta-
cyjnych na sali panował ogromny cha-
os. Gdy wszystkie grupy były już goto-
we przemówiła nasza pani dyrektor 

Szkolne forum

ochrony przeciwpożarowej i przybli-
żenie zawodu strażaka zawodowego 
i ochotnika. Konkurs przebiega w kil-
ku etapach: od eliminacji gminnych, 
poprzez powiatowe, wojewódzkie, do 
krajowych.

Turniej miał formę testu; uczest-
nicy mieli 40 minut na rozwiązanie 40 
pytań testowych, dotyczących m.in. 
bezpieczeństwa pożarowego oraz pra-
cy strażaków, w przypadku dogrywki 
uczestnicy musieli wykazać się m.in. 
znajomością oznaczeń wozów straża-
ckich oraz sprzętu znajdującego się na 
ich wyposażeniu. 

Reprezentanci naszej gminy wy-
kazali się bardzo szeroką wiedzą na 
temat bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego, czego odzwierciedleniem była 
bardzo wysoka punktacja. Nagrody za 
trzy pierwsze miejsca oraz nagrody 
pocieszenia dla pozostałych uczest-

Turniej wiedzy pożarniczej

Ewa Świniuch. Następnie rozpoczęło 
się losowanie kolejno występujących 
grup. Podczas prezentacji uczniowie 
byli bardzo skupieni, ponieważ wie-
dzieli, że wybór dobrej szkoły wpłynie 

na ich przyszłość. Na prezentacjach 
były filmiki, ulotki, zdjęcia, a nawet zo-
stały nam rozdane kanapki oraz kartki 
walentynkowe. Podczas krótkiej prze-
rwy w pokazach uczniowie mogli po-
dejść do stoisk i spróbować kanapek, 
sałatek, ciast i cukierków, które ofero-
wały niektóre z grup. Następnie zno-
wu rozpoczęto prezentacje. Później 
mieliśmy następną przerwę, na której 
mogliśmy wziąć ulotki interesujących 
nas szkół. 

Myślę, że to forum powinno być 
kontynuowane, ponieważ jest bardzo 
przydatne dla uczniów kończących 
gimnazjum. Ułatwia im to znalezie-
nie odpowiedniej dla siebie szkoły, 
aby w przyszłości być zadowolonym 
z własnej pracy. Tego samego zdania 
jest nasz pedagog szkolny, pani Iza-
bella Kudelska: – W 2005 roku, kiedy 

Forum organizowaliśmy po raz pierw-
szy, uczestniczyło w nim 8 szkół. Z ro-
ku na rok wzrasta zainteresowanie, 
w związku z powyższym przybywa re-
prezentantów. W tym roku mieliśmy aż 
16  przedstawicieli różnych szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu wojewódz-
twa łódzkiego, którzy zaprezentowali 
swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 
2013/14. Z moich obserwacji wynika, że 
uczniowie naszego gimnazjum i gim-
nazjów zaproszonych z Modlnej, Solcy 
Wielkiej i Leśmierza chętnie korzysta-
ją z oferty przedstawionej na Forum, 
podejmując naukę w jednej ze szkół. 
W związku z powyższym uzasadniona 
jest organizacja takiego rodzaju przed-
sięwzięcia w latach następnych. 

Milena Syguła 
uczennica kl. III A

ników, które ufundował Wójt gminy 
Parzęczew zostały wręczone podczas 
uroczystego odczytania wyników eli-
minacji gminnych. 

Laureaci z Gminy Parzęczew:
Szkoły podstawowe:

1 miejsce – Tomasz Zamolski  
– Szkoła Podstawowa w Chociszewie
2 miejsce – Weronika Czwonda  
– Szkoła Podstawowa w Chociszewie
3 miejsce – Zuzanna Pęgowska  
– Szkoła Podstawowa w Chociszewie

Szkoły gimnazjalne:
1 miejsce – Izabela Chudzik  
– Gimnazjum w Parzęczewie
2 miejsce – Jarosław Pabin  
– Gimnazjum w Parzęczewie
3 miejsce – Magdalena Kierzek  
– Gimnazjum w Parzęczewie

Marta Gmerek
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Plan startów i tras  
poszczególnych grup wiekowych

15.00  Przedszkolaki – „trasa Przedszkolaki” – ul. Mickiewicza 
– Południowa 

15.15  Grupa A (klasy 1-3 chłopcy) – trasa „MINI” – ul. Południowa  
– Parkowa – Rocha – Południowa x2 okrążenia (1 km)

15.30  Grupa C (klasy 1-6 dziewczęta) – trasa „MINI” – ul. Południowa  
– Parkowa – Rocha – Południowa x 2 okrążenia (1km)

15.45  Grupa B (klasy 4-6 chłopcy) – trasa „MAŁA” – Parzęczew  
– Ignacew Parzęczewski – Ignacew Rozlazły – Parzęczew  
x 1 okrążenie (5 km)

16.15  Grupa D (szkoły gimnazjalne – chłopcy) – trasa „ŚREDNIA”  
– Parzęczew – Mariampol – Chociszew – Parzęczew  
x 1 okrążenie (16 km)

16.20  Grupa F (szkoły gimnazjalne i ponadgimn. dziewczęta)  
– trasa „MAŁA” Parzęczew – Ignacew Parzęczewski – Ignacew 
Rozlazły – Parzęczew x 1 okrążenie (5 km)

16.40  Grupa G (mężczyźni, wiek 20 – 39 lat) – trasa „DUŻA”  
– Parzęczew – Mariampol -Chociszew – Bibianów – Śliwniki  
– Parzęczew x 3 okrążenia (69 km)

16.45  Grupa H (mężczyźni, wiek 40 – 49 lat) – trasa „DUŻA”  
– Parzęczew – Mariampol -Chociszew – Bibianów – Śliwniki  
– Parzęczew x 2 okrążenia (46 km)

16.50  Grupa I (mężczyźni, wiek 50 – 59 lat) – trasa „DUŻA”  
– Parzęczew – Mariampol – Chociszew – Bibianów – Śliwniki  
– Parzęczew x 2 okrążenia (46 km)

16.55  Grupa J (mężczyźni, wiek 60 lat i powyżej) – trasa „DUŻA”  
– Parzęczew – Mariampol – Chociszew – Bibianów – Śliwniki  
– Parzęczew x 2 okrążenia (46 km)

17.00  Grupa E (szkoły ponadgimnazjalne – chłopcy) – trasa „DUŻA”  
– Parzęczew – Mariampol – Chociszew – Bibianów – Śliwniki  
– Parzęczew x 1 okrążenia (23 km)

17.05  Grupa K (kategoria OPEN, kobiety) – trasa „DUŻA” – Parzęczew  
– Mariampol – Chociszew – Bibianów – Śliwniki – Parzęczew  
x 1 okrążenia (23 km)

II edycja „Tour de Powiat”

Zeszłoroczna, pierwsza edycja Ma-
ratonu Rowerowego po Ziemi Zgier-
skiej o Puchar Starosty Zgierskie-
go „Tour de Powiat”, przyciągnęła 
na start ponad 250 uczestników. 
Pozostały nam po niej: wspaniałe 
wspomnienia, wiele artykułów w lo-
kalnych mediach i setki zdjęć. Orga-
nizatorzy i kolarze już szykują się do 
kolejnej edycji. 

W dniu 11 maja Gmina Parzę-
czew będzie gospodarzem pierw-
szego z czterech etapów maratonu. 
Pozostałe odbędą się w Zgierzu (12 
maja), Głownie (18 maja) i Aleksan-
drowie Łódzkim (19). Fakt, że rok 
temu pojechały z nami całe pokole-
nia, od dwulatka po osiemdziesięcio-
dwulatka, amatorzy i profesjonalni 
kolarze, miło nas zaskoczył. W tym 

roku również czekamy na wszystkich 
miłośników dwóch kółek – czekamy 
także na was.

Więcej informacji o poszczegól-
nych etapach znajdą Państwo na stro-
nie internetowej www.parzeczew.pl 
oraz www.powiat.zgierz.pl

Marta Gmerek

Program I etapu „Tour de Powiat”
Parzęczew 11 maja 2013 r.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Urząd Gminy Parzęczew

Termin i godziny rozpoczęcia imprezy:
Wyścigi kolarskie rozegrane zostaną w dniu 11. 05. 2013 r. od godziny 15.00

Zbiórka wszystkich zawodników przed Urzędem Gminy w Parzęczewie.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów (Urząd Gminy Parzęczew, ul Południowa 1) od godziny 13.00.


