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W dniu 12 lipca 2009r. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Śliwnikach obchodziła 
jubileusz 40 – lecia założenia. Uroczy-
stość ta połączona została  z obchodami 
Dnia Strażaka. Mszę Świętą w intencji 
strażaków odprawił ksiądz proboszcz 
parafii Solca Wielka Zygmunt Nitec-
ki. Następnie Wójt Gminy Parzęczew, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP powitał zaproszonych 
gości, druhów ochotników oraz zgro-
madzonych mieszkańców. Na uroczy-
stość przybyli miedzy innymi: Dowód-
ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
PSP w Ozorkowie Marian Kwaśniew-
ski, Radni Powiatu Zgierskiego Bogu-
sław Czekała i Grzegorz Kwiatkowski, 
Przewodniczący Rady Gminy w Parzę-
czewie Władysław Krawczyk.

Przed remizą w szyku obok druhów 
z OSP Śliwniki stanęły poczty sztan-
darowe z: OSP Parzęczew, OSP Orła, 
OSP Opole, OSP Chociszew oraz OSP 
Solca Wielka.

Po wciągnięciu flagi państwowej na 
maszt i odegraniu hymnu państwowe-
go komendant ochrony przeciwpoża-
rowej Grzegorz Stegliński złożył mel-
dunek Prezesowi Oddziału Gminnego 
Związku OSP w Parzęczewie Ryszar-
dowi Nowakowskiemu.

Krótką historię OSP Śliwniki 
przedstawił Janusz Pisera. Założycie-
lami jednostki byli: Wacław Gieraga, 
Adam Wawrzyniak, Kazimierz Sadok.

Najbardziej zasłużeni druhowie zo-
stali udekorowani medalami i odzna-
kami. Złotym medalem za zasługi dla 
pożarnictwa został uhonorowany Hen-
ryk Kalkowski z OSP Parzęczew, srebr-
nym – Włodzimierz Pietruszewski z 
OSP Śliwniki; brązowym – Andrzej 
Przybysz, Zdzisław Pietruszewski, Ja-
nusz Pisera, Józef Przybysz z OSP Śliw-
niki, Piotr Mysiński i  Grzegorz Ste-
gliński z OSP Parzęczew. 16 członkom 
OSP z terenu gminy Parzęczew wrę-
czono odznaki Strażak Wzorowy. Po 
dekoracji druhów w imieniu odznaczo-
nych podziękowanie złożył Wojciech 
Włodarczyk z OSP Śliwniki.

W części artystycznej wystąpiły ze-
społy śpiewacze z: Orłej, Kowalewic i 
Parzęczewa przy akompaniamencie ka-
peli Parzęczewiacy. Dla młodszej pu-
bliczności grał zespół REVERS z mło-
dą i utalentowaną solistką Wiktorią 
Kończarek.

Obchody 40-lecia założenia OSP w 
Śliwnikach uświetniła swoim wystę-
pem Orkiestra Dęta OSP z  Aleksan-
drowa Łódzkiego pod batutą Szymo-

na Janikowskiego. Kierownikiem or-
kiestry, która obchodziła w tym roku 
100-lecie istnienia jest Pan Henryk 
Ruda.

Uroczystość zakończyła się majów-
ką przy dźwiękach śliwnickiego zespo-
łu „Secam”.

Wszyscy uczestnicy zostali poczę-
stowani gorącą grochówką.

Imprezę prowadził Zastępca Wój-
ta Gminy Parzęczew Adam Świniuch.

40-lecie 

OSP Śliwniki

Wiceprezes OSP Śliwniki Włodzimierz Pietruszewski podczas odznaczenia

Wręczenie odznaczeń druhom strażakom

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Szczawinie rozpoczęło działalność 
w 1959 r. 

Jego założycielką i pierwszą prze-
wodniczącą była Stanisława Ślaw-
ska, która postanowiła urozmaicić ży-
cie wiejskich kobiet. Do 2002 r. Kołu 
przewodniczyły panie: Jadwiga Goź-
dzik, Stefania Kaleta, Stanisława Mar-
kiewicz, Urszula Pacześ, Maria Błasz-
czyk, ponownie Urszula Pacześ, Gra-
żyna Nowicka, Ewa Królikowska. Od 
początku działalności Koła panie roz-
prowadzały kurczęta, kaczki i indy-
ki, zajmowały się również dystrybucją 
pasz. Organizowały także spotkania 
przy kawie, herbacie i ciastach domo-
wego wypieku, wyjeżdżały na wyciecz-
ki turystyczno-krajoznawcze, organi-
zowały zabawy taneczne oraz prowa-
dziły kursy gotowania, kroju i szycia.

W 2002 r. przewodniczącą Koła zosta-
ła Alicja Jędrzejczak. W tym samym roku 
członkinie Koła odtworzyły jego kroni-
kę, założyły również zespół ludowo-bie-
siadny „Szczawinianki”, którego kierow-
nikiem jest obecnie Renata Niszczak. Ze-
spół uświetnia wszystkie imprezy gmin-
ne, m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Matki, An-
drzejki. Znany jest w województwie.

Panie prezentowały również swo-
je potrawy na święcie „Baba Wielka-
nocna” w Warszawie oraz na Targach 
Agrotechnicznych i Wystawie Zwie-
rząt Hodowlanych w Bratoszewicach. 

Koło jest bardzo aktywne, uczestniczy 
w różnych konkursach tj.: „Najaktyw-
niejsze Koło w Gminie”, „Czysta Za-
groda - Piękniejsza Wieś”, „Konkurs 
Kronik”, „Tradycje Bożonarodzenio-
we” i „Tradycje Wielkanocne”. Wspól-
nie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
Dzierżąznej panie z KGW w Szczawi-
nie organizowały Gminny Dzień Ko-
biet, Dzień Matki, Andrzejki, Ostat-
ki. W kalendarz Koła wpisała się piesza 
pielgrzymka, wyruszająca z Głowna 
na Jasną Górę. Członkinie podejmują 
ją obiadem i ciastem własnego wypie-
ku oraz kawą i herbatą. Biorą udział w 
Dożynkach Gminnych i Powiatowych 
oraz Parafialnych, na które wyplatają 
wieńce, pieką ciasto i chleb.

Współpracują ściśle ze szkołą, pa-
rafią i strażą pożarną w Szczawi-
nie. Organizują wycieczki turystycz-
no-krajoznawcze, wyjazdy do teatru i 
kina. Współpracują z sąsiednimi koła-
mi gospodyń wiejskich w Białej, i Ła-
giewnikach Nowych. Podjęły również 
współpracę z Fundacją Rozwoju Gmin 
„PRYM”. Były na targach „Na Styku 
Kultur” w Łodzi, gdzie serwowały pysz-
ne jedzonko. Brały udział w szkoleniach, 
które odbyły się w Śniatowej, Parzęczewie 
i Spale. Zwiedziły również Wioskę Garn-
carską w Nidzie. Obecnie budują „Chatę 
szczawińską - wiejski kącik rekreacji”. 
Bardzo ofiarnie pomagają im w tym 
druhowie strażacy.

Koło  
w Szczawinie

 Podczas targów w Bratoszewicach
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Po narodzinach Grzesia Piątkowskiego z Wól-
ki (gmina Wartkowice) nic nie wskazywało, 
że chłopiec może być chory. Po dziesięciu dniach stwier-
dzono u niego zapalenie płuc. Gdy miał półtora roku przez 
chlorki w pocie lekarze z Łagiewnik  wykryli  u niego mu-
kowiscydozę. Jesz-
cze wtedy  mama 
chłopca nie zda-
wała sobie spra-
wy, co oznacza to 
groźne słowo. 

- Kiedy pani 
doktor wytłu-
maczyła mi, na 
czym polega 
choroba, z jaki-
mi problemami 
się wiąże i na co 
mam być przy-
gotowana, całe 
moje życie za-
waliło się. Na-
wet nie wiem, 
jak dotarłam na 
Dworzec Północny, 
a stamtąd do Gostkowa skąd odebrał mnie zaniepokojony 
mąż. Po drodze wszystko mu opowiedziałam. Potem zaczę-
ło się nieustanne szukanie informacji  w książkach dotyczą-
cych choroby. I ciągłe pytanie dlaczego właśnie mojego syna 
to spotkało? Najmniejsza infekcja powodowała u niego dusz-
ności i potrzebę drenażu i antybiotykowej kuracji. Dziś na-
uczyliśmy się żyć z tą chorobą, ciągłymi pobytami w szpita-
lach, inhalacjami i nadzieją ... - opowiada Małgorzata Piąt-
kowska, mama chorego Grzegorza. 

Grześ w lutym wraz z mamą pojechał na dwa dni do Wied-
nia  na zwykłe konsultacje. 

Kiedy już mieliśmy zbierać się do domu, przyszła do mnie 
lekarka z trzema kartkami do podpisu. Poprosiłam tłumacz-
kę o pomoc. Ta ze spokojem wytłumaczyła mi, że proszą 
mnie o... zgodę na przeszczep! Druga miała być potwier-
dzeniem, że jesteśmy katolikami, a trzecia ...nie pamiętam – 
mówi ze smutkiem pani Małgosia. Kobieta sama z synem w 
dalekiej Austrii miała podjąć tak ważną decyzję. Wiedziała, 
że z jednej strony jest to szansa, ale z drugiej ogromne ryzyko.  
Zadzwoniła do  męża, podjęli wspólnie decyzję.

Grześ położył się na łóżku, bardzo płakał. „Mama mnie 
na śmierć wysyła” – krzyczał. Serce kołatało mi jak szalo-
ne, ale po kwadransie doszłam do siebie. I złożyłam podpis. 
Grzegorz  zrozumiał moją decyzję po przeszczepie swojej ko-
leżanki z Łodzi. Powiedział wówczas do mnie: „Mamuś to 
jest coś pięknego”.

Zgoda pani Małgorzaty oznacza, że Grześ ma szansę być 
dwunastym polskim dzieckiem chorym na mukowiscydozę, 

który  miałby mieć wykonany przeszczep. Jednak tu zaczy-
nają się schody...

Powodem jest wycofanie się anonimowego sponsora, któ-
ry najpierw zgodził się zapłacić 150 tysięcy euro za przedłu-
żający życie chłopcu zabieg w klinice w Wiedniu, a potem 

nagle zmienił zda-
nie. Zdesperowana 
mieszkanka Wól-
ki  chwyta się wszel-
kich sposobów, by 
pomóc swojemu 
dziecku. Jednym z 
pomysłów jest za-
łożenie strony in-
ternetowej, w któ-
rej będą apelować 
o pomoc, kolejnym 
jest uruchomienie 
sms-owej pomocy. 
Polskie Towarzy-
stwo Walki z Mu-
kowiscydozą wspie-
rając starania Mał-
gorzaty i Zbigniewa  
Piątkowskich o jak 

najdłuższe życie dla synka udostępniło rachunek bankowy. 
Darowizny mogą być wpłacane na konto: PKO BP  SA  O/R 
49 10203 466 0000 9302 0002 3473 z dopiskiem „Grzegorz 
Piątkowski” w tytule wpłaty.

Na koncie  znajduje się obecnie 32 tys. zł. Specjalnie dla 
Grzesia organizowano zbiórki pieniężne   podczas imprez 
okolicznościowych w Wartkowicach, Poddębicach oraz  w 
Sakowie.

Piątkowska wie wszystko o przeszczepie, który miałby 
odbyć się w Wiedniu. Medycy z Wiednia są osobami wierzą-
cymi.  Dlatego w wywiadzie dopytywali  mamę małego pa-
cjenta z  Wólki, czy są katolikami. Kiedy kobieta przytaknę-
ła, ucieszyli się.

- Powiedzieli mi, że na sali jest krzyż, który na czas 
operacji zdejmują ze ściany i kładą na łóżku pod nogami 
pacjenta - opowiada Piątkowska. Cóż, pozostaje mi teraz 
czekać na decyzję z Narodowego Funduszu Zdrowia, do 
którego zwrócił się szpital im. Kopernika w Łodzi z proś-
bą o dofinansowanie  przeszczepu i pobytu w klinice w 
Wiedniu. 

Obecnie Grześ przebywa w szpitalu im. Kopernika w Ło-
dzi. Udało się nam porozmawiać z nim telefonicznie.

Czuję się dobrze, jednak bardzo tęsknię za domem i naj-
bliższymi – mówi Grześ. - W następnym tygodniu będę  
miał założoną drogę centralną, dzięki której lekarze nie będą 
musieli za każdym razem mnie kłuć w celu podania leków. 
Zabieg przeprowadzony zostanie w Uniwersyteckim Szpita-
lu Klinicznym przy ulicy Spornej. 

Marta Kubis – Mikołajczyk

Grzesiowi 
trzeba pomóc
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Strażacy 
na sportowo

W miejscowości Pełczyska (gmina 
Wartkowice) odbyły się Gminne Zawo-
dy Sportowo - Pożarnicze, podczas któ-
rych swoje predyspozycje i stopień spraw-
ności bojowej sprawdzały jednostki OSP 
z terenu całej  gminy. W zawodach wzię-
ło udział 14 drużyn w tym: 2 młodzieżo-
we grupy chłopców (Sędów i Pełczyska), 
jedna drużyna seniorek (Zelgoszcz) oraz 
11 drużyn seniorów. Odprawę drużyn 
przeprowadził druh Władysław Bączyk. 
Poszczególne drużyny rywalizowały 
ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafe-
cie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwi-
czeniach bojowych. 

- Po kilkuletniej przerwie organiza-
cja zawodów przypadła właśnie nam, 
gdyż w ubiegłym roku zajęliśmy I miej-
sce.- mówi Arkadiusz Paprocki, prezes 
OSP w Pełczyskach. - Zawody były na 
wysokim poziomie. Drużyna gospo-
darzy zajęła III miejsce. Popełniliśmy  
dwa błędy w sztafecie, przez co otrzy-
maliśmy 6 punktów karnych. 

Po zaciętej rywalizacji wśród se-
niorów wygrała drużyna OSP Bier-
nacice, drugie miejsce zajęła drużyna 
OSP Zelgoszcz, natomiast trzecie miej-
sce wywalczyła drużyna OSP Pełczy-
ska - tegoroczni gospodarze. Seniorki 
z OSP Zelgoszcz nie miały konkuren-
cji i ich występ był tylko pokazem, któ-
ry wykonały sprawnie i z gracją. Wśród 
chłopców wygrała drużyna z Sędowa.

Po zakończeniu zmagań o zwycię-
stwo, nastąpiło wręczenie dyplomów 

i pucharów oraz nagród pieniężnych 
i rzeczowych. Zawody przyciągnęły 
dużą rzeszę mieszkańców gminy oraz 
sąsiednich miejscowości. Uwieńcze-
niem imprezy była zabawa taneczna.

Klasyfikacja końcowa drużyn:
Drużyny młodzieżowe chłopców:

1.Sędów – I miejsce z wynikiem 109 pkt. karnych,
2.Pełczyska – II miejsce z wynikiem 123 pkt. 
karnych,

Drużyna seniorek:
1. Zelgoszcz – 140 pkt.  karnych,

Drużyny seniorów:
1.OSP Biernacice – I miejsce z wynikiem 100 
pkt. karnych,
2.OSP Zelgoszcz – II miejsce z wynikiem 102 
pkt.  karnych,
3.OSP Pełczyska – III miejsce z wynikiem 105 pkt.  
karnych,
4.OSP Tur – IV miejsce z wynikiem 109 pkt.  
karnych,
5.OSP Biała Góra – V miejsce z wynikiem 110 pkt.  
karnych,
6. OSP Wartkowice – VI miejsce z wynikiem 113 
pkt.  karnych,
7. OSP Sędów – VII miejsce z wynikiem 120 pkt.  
karnych,
8. OSP Grabiszew – VIII miejsce z wynikiem 121 
pkt.  karnych,
9. OSP Truskawiec – IX miejsce z wynikiem 125 
pkt.  karnych,
10. OSP Powodów – X miejsce z wynikiem 128 pkt.  
karnych,
11. OSP Kłódno – XI miejsce z wynikiem 150 
pkt.  karnych.

Marta Kubis – Mikołajczyk

Strażak myszy się nie boi
Ochotnicza Straż Pożarna w Białej za-

prasza do udziału w realizowanym kursie 
komputerowym, skierowanym do człon-
ków OSP. Projekt w stu procentach fi-
nansowany jest przez Unię Europejską 
z programu Kapitał Ludzki, a zakwalifi-
kowany został do realizacji przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi. 

Projekt ruszył 1 lipca, w trakcie  jego 
realizacji uczestnicy będą mogli doskona-
lić swoje umiejętności pracy z kompute-
rem, edycji tekstu, przeprowadzać obli-
czenia przy pomocy arkusza kalkulacyj-
nego oraz korzystać z sieci internetowej. 

Kurs przeprowadzony zostanie w 
trzech grupach dziesięcioosobowych 
w okresie od lipca do września. Zajęcia 
odbywać się będą w Publicznym Punk-

cie Dostępu do Internetu w Dzierżą-
znej, który wyposażony jest w najnow-
szy sprzęt komputerowy wraz z opro-
gramowaniem. Oczywiście nauka dla 
uczestników jest w pełni darmowa, a 
na kursantów czekają także przekąski 
i napoje.

Bliższe informacje można uzyskać 
w biurze projektu (strażnica OSP Bia-
ła) w piątki i soboty oraz pod numera-
mi  telefonu 0-42 717-84-88, 0-608-
587-347.

W wyniku realizacji projektu zo-
stanie również stworzona strona inter-
netowa OSP Biała, na której znajdą się 
informacje nie tylko dla  strażaków ale 
również wieści z życia społeczności lo-
kalnej.  Arkadiusz Głowacki
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Dalików najlepszy 
w gminie

W niedzielę 12 lipca 2009 roku na 
stadionie w Dalikowie odbyły się zawo-
dy sportowo-pożarnicze. Organizatorem 
zawodów był Zarząd Gminny Związku 
OSP RP w Dalikowie oraz Wójt Gmi-
ny Dalików Paweł Szymczak. Sędzią 
głównym był kpt. Wiesław Grzybowski 
(Komenda Powiatowa PSP w Poddębi-
cach). Wśród zaproszonych gości znaleź-
li się m. in. członek prezydium Oddzia-
łu Zarządu Powiatowego Związku OSP 
RP w Poddębicach i jednocześnie Wójt 
Gminy Zadzim – Włodzimierz Owcza-
rek, ks. Krzysztof Gliniany, proboszcz 
parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela  
i Trójcy Świętej w Budzynku oraz dyrek-
tor Zespołu Szkół w Dalikowie – Zbi-
gniew Osowski. 

 Zawody rozgrywano w czterech 
grupach: grupa I – sekcje żeńskie i mę-
skie (tzw. Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze), grupa A – seniorzy oraz gru-
pa C – drużyny kobiece. Łącznie w za-
wodach wzięło udział 12 drużyn. 

Rywalizacja na stadionie była bar-
dzo zacięta, bowiem pogoda sprzyjała 
rozegraniu dwóch konkurencji: biegu 
sztafetowego i ćwiczeń alarmowo-bo-
jowych. W sztafecie liczyła się przede 
wszystkim szybkość i precyzja wykona-
nia zadania. Do pokonania była m. in. 
ściana o wysokości 180 cm, równoważ-
nia, płotek lekkoatletyczny oraz tycz-
ki, pomiędzy którymi trzeba było wy-

konać slalom. Odrębną konkurencją 
była tzw. bojówka - w niej wygrywa ten 
zespół, który jako pierwszy poda dwa 
prądy wody. 

Końcowe wyniki zawodów przed-
stawiają się następująco:

Grupa I żeńska:
MDP Dalików – 116 pkt. karnych,

Grupa I męska:
MDP Dalików – 101 pkt. karnych,
MDP Wilczyca – 106 pkt. karnych,

Grupa A: 
OSP Dalików – 106 pkt. karnych,
OSP Krzemieniew – 109 pkt. karnych,

OSP Wilczyca – 113 pkt. karnych,
OSP Budzynek – 124 pkt. karnych,
OSP Krasnołany – 141 pkt. karnych,
OSP Kuciny – 145 pkt. karnych,
OSP Domaniewek – 159 pkt. karnych,
OSP Marcinów – 167 pkt. karnych,

Grupa C:
OSP Krzemieniew – 128 pkt.  karnych.

Uczestników i zwycięzców uhono-
rowano pamiątkowymi dyplomami i 
nagrodami pieniężnymi.

Agnieszka Goszcz 
nauczycielka j. polskiego  

w ZS w Dalikowie

Trzy zwycięskie drużyny OSP z Dalikowa
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Mamy wielką przyjemność poinformowania, że decyzją Komisji Oceny 
Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – Instytucji Pośredniczą-
cej 2 stopnia dla Priorytetów VI i VII POKL, z dnia 8 lipca 2009 r. Gminny 
Ośrodek Kultury w Dzierżąznej otrzymał dofinansowanie do realizacji pro-
jektu „, ”Chleb Ziemi Zgierskiej”- impreza integracyjna dożynkowa”, w ra-
mach konkursu nr 1/POKL/7.3/2009.

Święto plonów rolników gminy Zgierz odbędzie się 30 sierpnia 2009 roku 
(niedziela) na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Dzierżązna 4, 95-001 Biała.

„CHLEB ZIEMI ZGIERSKIEJ”

- IMPREZA INTEGRACYJNA DOŻYNKOWA 

program:
godz. 12.30 – Korowód dożynkowy
godz. 13.00 – Msza św. polowa
godz. 14.00 – Uroczystości dożynkowe:
- część obrzędowa
- część artystyczna
Ponadto:
- prezentacja dorobku społeczno –gospodarczego sołectw gminy Zgierz
- prezentacja twórczości artystów ludowych
- wesołe miasteczko
- kiermasze, stoiska, bufety

Program Dożynek Gminnych w Parzęczewie – 23 sierpnia 2009 r.
11.30 – Msza św. w kościele N.M.P. w Parzęczewie
12.40 – tradycyjny korowód dożynkowy
13.00 – dożynkowy spektakl obrzędowy 
14.00 – część oficjalna: przemówienia, wręczenie odznak 
             „Zasłużony dla rolnictwa”
14.30 – występ TADEUSZA DROZDY
15.30 – występy lokalnych zespołów  śpiewaczych
16.30 – koncert  zespołu REVERS
17.00 – konkursy z nagrodami dla publiczności 
             (do wygrania m.in. rower górski)
17.30 – występ kapeli podwórkowej BARTY
19.00 – recital Marcina Kołaczkowskiego
20.00 – koncert zespołu SAMOKHIN BAND
22.00 – zabawa taneczna (dj Marek Baluta)
Uroczystości dożynkowe są elementem realizowanego projektu 

„Plon niesiemy plon... 
Integracja w Gminie Parzęczew” 

Gmina Łęczyca
Rada Gminy Łęczyca oraz Wójt 

Gminy serdecznie zapraszają wszystkich 
mieszkańców Gminy Łęczyca na „Piknik 
Dożynkowy”, który odbędzie się w dniu 
30 sierpnia 2009 r. (niedziela) na placu 
przy remizie OSP w Lubieniu. 

Uroczystość rozpocznie się mszą 
świętą o godz. 13.00.

Program „Pikniku Dożynkowe-
go” przedstawia się następująco:

12.30 Zbiórka gości przy budynku 
komunalnym (obok Agrofaktory)

12.40 Przemarsz korowodu na plac 
przy remizie OSP w Lubieniu

13.00 Uroczysta Msza Święta przy 
oprawie Orkiestry Dętej działającej 
przy OSP w Pruszkach

14.00 Uroczystości dożynkowe
14.30 Część artystyczna w wykona-

niu Zespołu Folklorystycznego „Ma-
rysie i Jaśki z Łyncyckiego” ze Szkoły 
Podstawowej w Wilczkowicach

14.45 Recital Haliny Kunickiej z 
udziałem Czesława Majewskiego

15.45 Występ „Kapeli Bałuckiej” – 
kapela podwórkowa

17.00 Występ Orkiestry Dętej 
działającej przy OSP w Błoniu

17.30 – 20.00 Zabawa taneczna na 
powietrzu.

Gmina Dalików 
06 września 2009 roku na stadionie 

sportowym przy Zespole Szkół w Dali-
kowie – ul. Łęczycka 3

Program:
12.00 – Msza Święta w kościele 

Świętego Mateusza w Dalikowie
13.00 – uroczysty przemarsz koro-

wodu dożynkowego na stadion
13.15 – rozpoczęcie uroczystości dożyn-

kowych: wystąpienie Wójta Gminy Dalików, 
wręczenie chleba i wieńców dożynkowych

14.00 – część artystyczna uroczy-
stości dożynkowych

- występy Kapeli Ludowej „Dali-
kowiacy” oraz Zespołu Śpiewaczego 
„Biała Róża”

- występy Zespołu Ludowego Dzie-
ci i Młodzieży Zespołu Szkół w Dali-
kowie „Dalikowiacy”

14.30 – Powiatowy Festiwal Pieśni i 
Muzyki Ludowej

16.30 – konkursy dla dzieci
17.30 – wybór „Chłopa Roku” i 

„Gospodyni Roku”
18.30 – zabawa taneczna
22.00 – zakończenie
Imprezy towarzyszące:
- ciepły posiłek, stoisko Funda-

cji „PRYM”, stoiska wystawców, plac 
zabaw, konie huculskie, przejażdżki 
bryczką

Gmina 
Wartkowice

Samorząd Gminy Wartkowice za-
prasza na Gminne Święto  Plonów, któ-
re odbędzie się 13 września  2009 r. w 
parku w Starym Gostkowie.

15.00 Uroczyste rozpoczęcie  
Gminnego Święta Plonów.

Obrzęd Dożynkowy w wykonaniu 
Zespołu Ludowego ,,Polesianki”.

Wręczenie odznak ,,Zasłużony dla 
Rolnictwa”.

Rozstrzygnięcie konkursu na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy.

16.00 Występy artystyczne dzieci i 
młodzieży z Gminy Wartkowice.

17.00 Koncert Zespołu D-BOMB.
18.00 Zabawa taneczna – zespół Oxford.
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�� W nawiązaniu do artykułu  
z poprzedniego numeru „Do Rzeczy” 
dotyczącego kościoła w Giecznie 
chcę przedstawić ród, który przyczynił 
się do utworzenia w tej miejscowości 
parafii. Jest to ród Toporczyków, który 
władał Giecznem od XIII w. do roku 
1440, kiedy to wieś ta przeszła w 
ręce rodziny Modlińskich. Kościół w 
Giecznie wzmiankowany jest w 1437 r. 
ale zapewne istniał już dużo wcześniej. 
Według wykazu świąt obchodzonych 
w archidiecezji gnieźnieńskiej w XIV 
w. kościół w Giecznie  nosił wezwanie 
„Wszystkich Świętych”, a jego patronem 
był św. Jakub Apostoł. 

Herb Topór zaliczany jest do grupy najstarszych 
polskich znaków rycerskich. Za protoplastów  łę-
czyckiej gałęzi Toporczyków dziedziczącej dobra gie-
czyńskie uważa się braci Sieciecha i Stefana. Gałąź 
ta miała wspólnych przodków z Toporczykami na 
Mazowszu płockim oraz z kręgiem Toporczyków z 
Sieciechowic w ziemi krakowskiej, gdzie dziedzice 
Gieczna posiadali też swoje działy. Obaj bracia byli 
bliskimi współpracownikami Konrada Mazowiec-
kiego, który trzeba przyznać od śmierci swego brata 
Leszka Białego w 1228 r. począł prowadzić ekspan-
sywną i awanturniczą politykę. Towarzyszyli mu oni 
we wszystkich ważnych wydarzeniach owego czasu. 
W latach 1228 – 29 uczestniczyli w walkach, w wy-
niku których Konrad zdobył ziemię łęczycką i sie-
radzką oraz Sandomierszczyznę. Po uzyskaniu zie-
mi łęczyckiej i sieradzkiej Konrad Mazowiecki osiadł 
w Łęczycy, którą początkowo traktował jako opar-
cie w walce o Kraków. W roku 1235 wybuchły wal-
ki o tron krakowski pomiędzy Henrykiem Broda-
tym i Konradem Mazowieckim. W 1236 obaj To-
porczykowie towarzyszyli księciu Konradowi na 
wiecu w Dankowie, podczas układów z Henrykiem 
Brodatym – konkurentem do władania Krakowem. 
Nic zatem dziwnego, że starszy z braci Sieciech, peł-
nił bardzo wysokie urzędy przy księciu Konradzie. 
W 1228 był sędzią dworu Konrada Mazowieckiego, 
a w 1236 cześnikiem łęczyckim. Nie znamy dokład-
nej daty jego śmierci. Sieciech zmarł pomiędzy 1236-
39. Stefan w roku 1241 wziął udział w wyprawie na 
Kraków zorganizowanej przez Konrada, który chciał 
wykorzystać zamieszanie po najeździe Mongołów i 
śmierć Henryka Pobożnego. Zapewne Stefan odzna-
czył się wówczas skoro  Konrad powierzył mu  urząd 
konarskiego krakowskiego. Twarda władza Konrada 
szybko stała się w Krakowskiem niepopularna. Jego 
przeciwnicy podnieśli bunt pod wodzą Klemensa z 
Ruszczy z rodu Gryfitów i w bitwie pod Suchodo-
łem w 1243 r.  pokonali Konrada. Wraz  z nim mu-
siał uchodzić i Stefan. Książę nadal go cenił i w roku 
1246 powierzył mu jeden z najważniejszych urzę-
dów – kasztelana łęczyckiego, później już po śmier-
ci księcia Konrada był również w latach 1248 - 1254 
kasztelanem sieradzkim. Urzędy nie były jedynym 
wyrazem szczodrobliwości książęcej, gdyż najpew-
niej wówczas Toporczykowie stali się właścicielami 
kompleksu dóbr wokół Gieczna. 

W pierwszych dniach września 1247 r., po śmier-
ci Konrada Mazowieckiego, księstwo Łęczyckie zo-
stało zajęte przez Kazimierza ks. kujawskiego, choć 
terytorium to miało należeć do młodszego brata Sie-
mowita, uczestniczącego wówczas w uroczystościach 
pogrzebowych. 

Większa część rycerstwa łęczyckiego pogodziła 
się z bezprawnym zajęciem Łęczyckiego przez Ka-
zimierza. Zapewne i Stefan z Gieczna zaakceptował 
ten fakt, a kto wie czy nowy książę nie wynagrodził 
dodatkowo przychylności kasztelana łęczyckiego.

Synem jednego z wyżej wspomnianych był Sie-
ciech, który w roku 1248 pełnił urząd łowczego łę-
czyckiego. Spośród przedstawicieli łęczyckiej linii To-
porczyków był on postacią najwybitniejszą i osiągnął 
też najwyższe urzędy. Od sierpnia 1254 roku pełnił 
urząd konarskiego łęczyckiego a w listopadzie 1257 

był wojewodą łęczyckim. Książę Kazimierz II, wów-
czas władający księstwem łęczyckim, prowadził poli-
tykę, która skonfliktowała go z wszystkimi sąsiada-
mi. Zawiązali oni sojusz i w pierwszych dniach paź-
dziernika 1259 r. najechali księstwo kazimierzowe. 
Wobec przygniatającej przewagi książę ograniczył 
się do obrony grodu w Łęczycy, a księstwo wydane 
było na łup zwycięzców. Wydarze-
nia te budziły niezadowolenie rycer-
stwa łęczyckiego. 6 II 1261 Sieciech, 
stanął na czele buntu rycerstwa, któ-
ry obalił w księstwie łęczyckim pa-
nowanie Kazimierza, wprowadza-
jąc na tron książęcy jego najstarsze-
go syna Leszka zwanego Czarnym. 
Podział dzielnicy łęczyckiej dokona-
ny przez obu tych książąt w wyni-
ku ugody po 4 X 1262 roku ograni-
czył władzę Sieciecha jako wojewody 
leszkowego, do powstałego w wyni-
ku tego podziału księstwa sieradzkie-
go. Jako posiadacz dóbr Gieczyńskich nadal był pod-
danym księcia Kazimierza, któremu ongiś się prze-
ciwstawiał. W czerwcu 1271 r. dowodził rycerstwem 
sieradzkim wysłanym przez Leszka Czarnego na po-
moc Bolesławowi Wstydliwemu w jego wyprawie na 
Śląsk. Sieciech zmarł pomiędzy rokiem 1279 a 1285. 

Jego synem był Sieciech, sędzia  łęczycki od 1287 
r. Zaliczany był do sześciu najwyższych urzędników 
łęczyckich. Wielokroć był świadkiem dokumentów 
wystawianych przez Kazimierza II, który ówcześnie 

władał księstwem łęczyckim. Od roku 1288 książę 
Kazimierz wspierał wraz ze swym rycerstwem dąże-
nie swego brata Władysława zwanego Łokietkiem 
do objęcia władzy w Krakowie. W roku 1292 do-
prowadziło to do konfliktu z królem czeskim Wa-
cławem, który również dążył do opanowania Kra-
kowa. Najazd czeski na Sieradz, zakończony kapi-

tulacją Łokietka 13 X 1292 spowodo-
wał wycofanie. Książę Kazimierz jako 
jedyny wraz z rycerstwem łęczyckim 
wspierał Władysława Łokietka w tych 
zmaganiach i brał udział w obronie gro-
du w Sieradzu. Sieciech brał udział w 
tych walkach wraz z przybocznym ry-
cerstwem Kazimierza. Sieciech, sędzia 
łęczycki zmarł po 1292 r. Jego śmierć 
może być związana z najazdem litew-
skim z roku 1294. Odział litewski w sile 
800 wojowników, pod wodzą później-
szego wielkiego księcia Witenesa, wy-
korzystując zgromadzenie okolicznej 

ludności w kolegiacie tumskiej pod Łęczycą z oka-
zji Zielonych Świątek (6 czerwca), pojawił się nie-
spodziewanie i dokonał rzezi wśród obecnych, paląc 
przy tym wnętrze kolegiaty i stojące w jej pobliżu do-
mostwa. Zabrano również kosztowności kościelne i 
inne łupy oraz wielu jeńców.

Czwartego dnia po tych wydarzeniach tj. 10 
czerwca, książę łęczycki Kazimierz na czele 1800 
zbrojnych dopędził najeźdźców przy przeprawie 
przez Bzurę pod Trojanowem, już w granicach Ma-

zowsza. Jednakże za pośrednictwem księcia płockie-
go Bolesława II zawarty został rozejm, podczas któ-
rego obie strony miały prawdopodobnie ustalić wa-
runki pokoju. W czasie jego trwania Litwini, wyko-
rzystując brak zabezpieczenia obozu polskiego przed 
napaścią, uderzyli na rycerstwo łęczyckie. W walce, 
która rozgorzała, poległ książę Kazimierz, a wraz z 
nim wielu spośród rycerstwa, także oddział został 
prawie doszczętnie zniszczony. Prawdopodobnie w 
bitwie tej poległ Sieciech z Gieczna h. Topór, sędzia 
łęczycki, oraz inni najznaczniejsi urzędnicy księstwa, 
m.in. Dzierżykraj, wojewoda łęczycki, Aleksy z Ja-
rochowa, h. Luba, kasztelan łęczycki, Wszebór, stol-
nik łęczycki, o których po tej dacie brak dalszych 
wiadomości. Według tradycji ocalał tylko jeden ze 
znacznych rycerzy. On to powiadomił przebywają-
cego wówczas w Sieradzu starszego brata łęczyckie-
go księcia, Władysława Łokietka o klęsce i śmierci 
Kazimierza.

W XIV w. Toporczykowie w Łęczyckiem nie 
mieli już takiego znaczenia, nie pełnili żadnych urzę-
dów, lecz nadal byli na tyle majętnym rodem by 
utworzyć w Giecznie parafię i ufundować kościół. 
O ich bogactwie może świadczyć podział dóbr jakie-
go w roku 1350 dokonali bracia Sieciech i Boguta, 
dziedzice Gieczna. W skład ich majętności wchodzi-
ły Gieczno, Besiekierz, Stoki, Rogi, Konarzew, Ro-
gaszyn w ziemi łęczyckiej oraz Sieciechowice w ziemi 
krakowskiej i Boguszyn na Mazowszu. Konarzew 
Rogi, Rogaszyn przypadły Bogucie. Sieciach otrzy-
mał Stoki.  Marek Kamiński

Toporczykowie z Gieczna

W związku z realizacją projektu pt. „Wrze-
sień 1939 r. – Ocalmy od zapomnienia!” współ-
finansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działa-
nie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej in-
tegracji, w placówkach oświatowych działających 
na terenie gminy Parzęczew, w miesiącach maj – 
czerwiec 2009 r., odbyły się spotkania ze „świad-
kami historii” na temat wojny obronnej 1939 r. ze 
szczególnym uwzględnieniem Bitwy nad Bzurą.

Na zajęciach przeprowadzonych w Szkole Pod-
stawowej im. Juliana Tuwima w  Parzęczewie, 
Szkole Podstawowej w Chociszewie oraz w Gim-
nazjum w Parzęczewie uczniowie mogli zapoznać 
się z  umundurowaniem, uzbrojeniem i wyposa-
żeniem żołnierza polskiego z Września 1939 r., a 
także z jego walkami w Bitwie nad Bzurą. Podczas 
11 spotkań osoby prowadzące zajęcia były ubrane 
w repliki mundurów z czasów wojny.

Kolejnym działaniem zrealizowanym w ra-
mach projektu była wycieczka do Muzeum Bitwy 
nad Bzurą w Kutnie oraz do Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie zorganizowana dla dzieci 
ze szkół oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej. 
Podczas wycieczki do placówek muzealnych, któ-
ra odbyła się 10 czerwca 2009 r. uczestnicy mo-
gli zapoznać się z  ekspozycjami wojskowo – hi-
storycznymi, a także zobaczyć sprzęt militarny. 
Wspólny wyjazd przyczynił się do wzrostu wie-
dzy historycznej i do integracji osób w nim uczest-
niczących oraz do zacieśnienia więzi społecznych.

Kontynuacją działań o charakterze historycz-
no-integracyjnym był quiz o wojnie obronnej 
1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy 
nad Bzurą, który został zorganizowany 15 czerw-
ca 2009 r. w budynku Centrum Odnowy Wsi w 
Parzęczewie. W quizie wzięło udział 21 uczniów 
ze szkół działających na terenie gminy Parzęczew. 
Quiz prowadzili: nauczycielka ze Szkoły Podsta-
wowej z Chociszewa Pani Agnieszka Wiśniew-
ska oraz Zastępca Wójta Pan Adam Świniuch. 
Uczniowie podzieleni na 7 drużyn wspaniale od-
powiadali na pytania dotyczące II wojny świato-

wej. Wszyscy uczestnicy quizu otrzymali nagro-
dy książkowe oraz płyty DVD nawiązujące swo-
ją treścią do II wojny światowej. Ponadto zwycię-
ska drużyna, w składzie: Anna Kurowska, Tomasz 
Paszkowski i Mateusz Bartoszek, otrzymała pu-
chary dla swoich szkół. W czasie trwania quizu, 
jak i po jego zakończeniu mogliśmy również obej-
rzeć wystawę „Pamięć musi trwać”. Podczas quizu 

obecni byli członkowie Grupy Rekonstrukcji Hi-
storycznej ubrani w repliki mundurów z czasów 
wojny zakupione w ramach projektu.

12 września br. w ramach projektu odbędzie 
się również rajd rowerowy szlakami bojowymi 
Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii, 
na który już dziś serdecznie wszystkich zaprasza-

my. Rajd jest sposobem na połączenie aktywnego 
wypoczynku ze zdobywaniem wiedzy historycz-
nej, poznawaniem własnego regionu oraz integra-
cji społecznej. Licząca 9 kilometrów trasa będzie 
przebiegała przez miejscowości związane z Bitwą 
nad Bzurą. Podczas rajdu będą omawiane wyda-
rzenia związane z wrześniem 1939 r. 

Podsumowaniem projektu będą obchody 
70-rocznicy bitwy w Orłej, które odbędą się w 
dniu 12 września 2009 r. w miejscowości Orła. 
Obchody uroczystości uświetnią swoją obecno-
ścią weterani walk Września 1939 r. Hołd bohater-
skim kawalerzystom złożą przedstawiciele stowa-
rzyszenia Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwo-
leżerów Rokitniańskich ze Starogardu Gdańskie-
go oraz 8 Pułku Strzelców Konnych z Chełmna. 
Podczas uroczystości przewiduje się defiladę pocz-
tów sztandarowych i kompanii honorowej 37 Dy-
wizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej. Ponadto 
uczestnicy uroczystości będą mogli zapoznać się 
z wystawą „Pamięć musi trwać” – dokumentacja 
zdjęciowa, obejrzeć sprzęt militarny i wyposaże-
nie żołnierza z Września 1939 r. oraz pokaz moto-
lotni. Uroczystość uświetni również występ orkie-
stry wojskowej i strażackiej. Będzie to jedna z naj-
ważniejszych lekcji patriotyzmu dla dzieci i mło-
dzieży uczestniczących w obchodach 70-rocznicy 
bitwy w Orłej.

Całkowity budżet projektu wynosi 43 170 zł. 
Projekt w 85 procentach jest finansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15 
procent Budżetu Państwa w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Malwina Lubczyńska

Środki unijne na upamiętnienie historii

W Muzeum Wojska Polskiego
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�� Jeżeli drewniane 
kościoły na obszarze Fundacji 
„PRYM” nazwałem perłami 
budownictwa, to kościółek 
w Budzynku pod wezwaniem 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela  
i Trójcy Świętej jak najbardziej 
zasługuje na nazwę perełki. 

Jest bowiem wśród parafialnych naj-
mniejszy, mając zaledwie 76m2 po-
wierzchni użytkowej, co przecież nie 
umniejsza jego walorów architektonicz-
nych. 

Wprost przeciwnie, ma ich  dużo, ale 
też i zamyka w sobie wiele tajemnic.

Zwiedzającego skłania do snucia do-
mysłów, zadawania pytań, na które nie 
daje odpowiedzi.

Ta nasza perełka o gabarytach więk-
szej chaty wiejskiej tak skrywa się w kona-
rach otaczających ją drzew, że niewidocz-
na jest zupełnie z traktu od Poddębic do 
Parzęczewa, ale też i z drogi przebiegają-
cej wzdłuż wsi w stronę Leźnicy Wielkiej.

Przejeżdżający samochodem w tym 
kierunku musi uważnie patrzeć w lewo, 
żeby wyłonić z zieleni ciemny kontur tej 
małej świątyni. 

Nie błyszczy ona jasnością świeżo 
ociosanych bali, ani blaskiem olejnej far-
by.

Ściany nasycone środkami chemicz-
nymi, chroniącymi przed owadami, 
grzybami i czynnikami atmosferyczny-
mi, przybrały kolor ciemnobrunatny.

Ale to przecież dzięki nim kościółek 
ten stoi tu prawie 300 lat.

Jest poza tym jakby odwrócony tyłem 
do drogi, bo stawiano go zgodnie z  panu-
jącym od wieków obyczajem, żeby wier-
ni modlili się przed ołtarzem zwróceni w 
stronę, gdzie wschodzi słońce.

O takim położeniu mówi się, że jest 
orientowany, od słowa łacińskiego orien-
talia – wschodni.

Ale nawet, gdyby nasz kościółek stał 
zwrócony do drogi fasadą, to też nie rzu-
ciłby się od razu w oczy i nie oszołomił 
nas wystawnością, bo z każdej strony ce-
chuje go prostota i skromność w rozwią-
zaniach ornamentacyjnych. 

Wszystko jest w nim podporządko-
wane wymogom funkcjonalności i praw-
dopodobnie oszczędności .

Świadczyć o tym może choćby brak 
oszalowania ścian z desek i rezygnacja 
w pierwotnym założeniu z kruchty. Ten 
brak szalunku umożliwia nam zapozna-
nie się z konstrukcją ścian, które są tu 
zbudowane z poziomo ułożonych belek 
na całej długości nawy.

Mało, że na całej długości, występu-
ją tu rzadko spotykane tzw. statki, czy-
li nie obcięte, wystające końcówki be-
lek zwane również rysiami. Być może 
że pozostawienie ich związane było z 
jakimś przesądem. Bo jeśli związanym 
z obawą, że ich obcięcie skróci żywot 
budynku, to całkiem zasadną. Tę oba-
wę potwierdzają bowiem na narożni-
kach prezbiterium ściągnięte śrubami 
liśce, które chronią konstrukcje wień-
cową przed rozsunięciem właśnie na 
skutek zbyt krótkiego przycięcia koń-
cówek belek.

Tak więc zabieg o motywach estetycz-
nych zagroził spoistości budowy. Pewną 
ciekawostką jest pozostawienie, chyba dla 
zachowania tradycji ostatków w nowych 
belkach, które podczas remontu w znacz-

nie nam bliższych czasach zostały wsta-
wione w miejsce spróchniałych.

Po tych paru wstępnych spostrzeże-
niach przejdźmy do historii naszej świą-
tyńki.

Prawdopodobnie tu gdzie stoi obecny, 
już w II połowie XV wieku został posta-
wiony pierwszy kościół.

W tamtych czasach było to miejsce 
nieco wznoszące się nad otaczającym je 
zabagnionym terenem w widłach rzeki 
Gnidy i jej lewobrzeżnego bezimienne-
go dopływu.

Prawdopodobnie z tego położenia 
wzięła się nazwa miasta, które w 1454r 
powstało w wyniku starań Dadziboga, 
właściciela sąsiedniej wsi Woźniki i woli 
panującego wówczas Kazimierza Jagiel-
lończyka.

Nadany przywilej miejski był jednak 
mocno na wyrost. Miasto zaspokajające 
jedynie ambicje założyciela, a nie posia-
dające żadnych funkcji handlowych, czy 
rzemieślniczych, wkrótce upadło.

Pozostał po nim jedynie ów kościół, 
bo też trudno sobie wyobrazić nawet 
nędzne miasteczko bez świątyni, skoro 
posiadały je wsie.

Być może, że to usługi religijne były 
jedynymi, które oferowało Międzyrzecze.

Miasteczko zostało zdegradowane do 
wioski i to marnej skoro nazwano ją Bu-
dzynkiem, co podobno w gwarze ludo-
wej oznacza „lichszą część wsi”, tu do-
myślnie sąsiednich Woźnik.

Nie wiadomo jakiej wielkości i kształ-
tu był, powstały tu w XV wieku kościół i 
co się potem z nim stało.

W każdym razie przynależność Bu-
dzynka w 1520 r. do parafii w Leźnicy 
Wielkiej, a potem do Domaniewa wska-
zuje, że jeśli w ogóle była tu parafia, to nie 
funkcjonowała długo.

Obecnie stojący tu kościółek został 
postawiony tu w latach 1710-1711 z fun-
dacji właściciela wsi, starosty łęczyckie-
go, Stefana Szołdreckiego, ale dopiero w 
1926 r. uzyskał status parafialnego.

Zbudowano go z modrzewiowych 
belek z zastosowaniem konstrukcji wień-
cowej. Wnętrze składa się z dwóch po-
mieszczeń, z nawy na planie zbliżonym 
do kwadratu i oryginalnego, wręcz uni-

katowego, ośmiobocznego prezbiterium, 
jednym bokiem otwartego do nawy.

Jakby mało było nietypowych roz-
wiązań, w pierwotnym założeniu budo-
wy kościoła nie uwzględniono kruch-
ty. Dobudowana później od strony po-
łudniowej nie spełnia obecnie swej funk-
cji. Jest kościelnym magazynem. Tak 

więc do nawy wchodzi się bezpośrednio 
z cmentarza przykościelnego. 

Wchodząc do świątyni jej wnętrze 
chroni przed deszczem czy śniegiem pod-
cienie z nadwieszonego występu chóru 
muzycznego, wspartego na czterech słu-
pach i dwóch rysiach ścian bocznych.

Wejście na tak zmyślnie zaprojekto-
wany chór zapewniają organiście drabi-
niaste schody. Ale i one są rzadko wyko-
rzystywane, ponieważ parafia nie zatrud-
nia na stałe organisty. Podczas mszy opra-
wę muzyczną zapewnia dziewczęca scho-
la i rozśpiewani parafianie, wypełniający 
szczelnie malutką nawę. A parafian jest 
tu niewielu bo zaledwie około 370, scho-
dzących się tu na nabożeństwa z 7 wio-
sek: Woźnik, Janowa, Kosobud, Mary-
sławowa, Simonii, Stefanowi i oczywiście 
z samego Budzynia oraz trzech domostw 
w Idzikowie.

Przy tak małej liczbie wiernych trud-
no utrzymać się samemu proboszczowi, 
jak i  parafii, która jest najmniejsza w die-
cezji łódzkiej. 

Dlatego tutejszy proboszcz dorabiać 
musi kapłańskimi usługami poza Bu-
dzynkiem. Wróćmy jednak do zwiedza-
nia tego przeuroczego i zadziwiającego 
kościółka. Uderza w nim wyraźnie za-
znaczona odrębność głównych jego ele-
mentów, nawy i prezbiterium. Obie te 
części nie stanowią ciągłości w konstruk-
cji ściany a na miejscu ich połączeń od 

strony południowej widoczna jest wy-
raźnie wnęka, która każe się domyślać, że 
prezbiterium i nawa budowane były osob-
no i w różnym czasie. Całość kościoła po-
kryta jest wspólnym dwuspadowym da-
chem gontowym z zaokrąglonym szczy-
tem nad prezbiterium i z lekka wysunię-
tym okapem. Dach wieńczy wyrastająca 

z kalenicy  prostokątna drewniana wie-
życzka ma sygnaturkę, również pokryta 
gontem. Kończąc obchodzenie kościoła 
od północnej strony widzimy dobudowa-
ną do prezbiterium zakrystię o identycz-
nej co on konstrukcji, pokrytą wspólną 
połacią dachu.  Przed wejściem do świą-
tyni mijamy po prawej stronie dzwonni-
cę wybudowaną w 1978 r. na planie kwa-
dratu, murowaną, o dachu krytym bla-
chą. Gdy wchodzimy do wnętrza nasze-
go kościółka olśniewa nas jasność bijąca 
od bielonych ścian. Można odnieść wra-
żenie, że znaleźliśmy się w środku obszer-
nej izby w wiejskiej chacie. Przytulnie tu 
i swojsko.

Światło do prezbiterium wpada od 
południowej strony przez oryginalne 
bliźniacze okno przedzielone rzeźbioną 
kolumienką. Od wschodu natomiast nie 
tyle rozświetlają, co zdobią i ubarwiają 
absydę kolorowymi szybkami dwa małe 
okrągłe okienka przecięte krzyżowym 
szczeblowaniem. Płaskość ścian zarów-
no prezbiterium jak i nawy urozmaica-
ją i wzbogacają niby pilastrami piono-
we belki, spełniające faktycznie funk-
cje konstrukcyjne. Na tle białych ścian 
kontrastowo eksponują się trzy ołtarze 
utrzymane w naturalnym kolorycie su-
rowego drzewa, nieco tylko przyciem-
nionym, być może środkami impre-
gnacyjnymi. W głębi prezbiterium cen-
tralnie umieszczony ołtarz główny z XIX 

wieku, ze współczesnym obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Ołtarze boczne 
w nawie reprezentują styl rokokowy i po-
chodzą z XVII w. W lewym flankowa-
nym rzeźbami świętych znajduje się ob-
raz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ob-
raz w ołtarzu prawym w trakcie zwiedza-
nia świątyni przez autora tego tekstu był 
przysłonięty. 

Poza obrazami w ołtarzach wnętrze 
kościoła zdobią osiemnastowieczne obra-
zy św. Efrema i św. Antoniego. Trzeci in-
teresujący obraz wiszący w prezbiterium 
nad drzwiami do zakrystii nawiązuje do 
wezwania, pod którym figuruje kościół. 
Również i to wezwanie nie jest pozbawio-
ne niezwykłości, gdyż kościołom w więk-
szości patronują święci albo członkowie 
św. Rodziny, ewentualnie takie wyda-
rzenia ewangelijne jak Wniebowstąpie-
nie, Niepokalane Poczęcie, Przemienie-
nie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, 
Zmartwychwstanie, a w Budzynku eg-
zekucja.

Obraz przedstawia ucztę, podczas 
której tańczy Salomea Herod Antypas 
(syn Heroda I Wielkiego, obciążone-
go odpowiedzialnością za rzeź niewinią-
tek) na misie podaje ściętą głowę św. Jana 
Chrzciciela, której dla Herodiady, swej 
matki zażądał  Salome. 

Malowidło jest apoteozą wierności za-
sadom św. Jana Chrzciciela, konsekwent-
nie piętnującego grzechy współczesnych, 
którego nawet groźba skazania na ścię-
cie nie powstrzymała od publicznego po-
tępienia Heroda  za małżeństwo z Hero-
diadą, jego szwagierką. 

Rzucającym się w oczy elementem 
wystroju kościółka jest belka tęczowa na 
granicy między prezbiterium a nawą.

Zwykle ozdobna, tutaj zwieńczona po-
środku tylko krzyżem i na końcach maleń-
kimi, gotyckimi figurkami świętych. 

Belka tęczowa w naszym kościółku 
wydaje się być bardziej poziomym ele-
mentem konstrukcyjnym niż dekora-
cyjnym, jakby częścią bramy flankowa-
nej drewnianymi słupami, prowadzącej z 
nawy do prezbiterium. Belka tęczowa za-
wiera intrygujący tekst z XVIII w. głoszą-
cy, że fundatorem kościoła jest P. B. Scho-
lowski.

A więc mamy dwóch fundatorów 
Scholowskiego i Szołdreckiego, co nie 
jest przecież czymś niezwykłym. Tylko, 
że w przypadku naszego kościółka, każ-
dy z fundatorów mógł budować inną jego 
część i to w różnym czasie, co potwier-
dzałoby wcześniej już wyciągnięty wnio-
sek przy opisie konstrukcji budynku.

Na podstawie tych danych  można 
byłoby się pokusić o wysunięcie tezy że 
Scholowscy będąc do XVIII w. właścicie-
lami Budzynka zbudowali dzisiejsze pre-
zbiterium, które mogło być zaczątkiem 
planowanego kościoła, a którego nie zdą-
żyli dokończyć, albo już z założenia mia-
ło być tylko kaplicą.

Natomiast Szołdreccy po odkupie-
niu wsi do istniejącej kaplicy postanowi-
li dobudować nawę, pokryć obie części 
wspólnym dachem, stawiając w ten spo-
sób obecny kościół.

Na belce tęczowej po tekście o Scho-
lowskich jest data 1148, którą nie sposób 
zinterpretować. 

Jest to jeszcze jeden znak zapytania 
wśród wielu niespodzianek i nierozwikła-
nych tajemnic, które ten kościółek w so-
bie kryje. Stanisław Frątczak

Perełka architektury
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Kamień
Renata Nolbrzak: - Trochę niechętnie się pan ze mną 
umówił. Nie lubi pan dziennikarzy?

Aleksy Matczak: - Nie za bardzo, nie chcę mieć 
z mediami nic wspólnego. Na rozmowę zgodziłem 
się, bo jesteście z Parzęczewa, nasze gminy są powią-
zane. Nie wypadało odmówić. Czasem jestem zado-
wolony z artykułów, ale często piszą głupoty, chodzą, 
pytają sąsiadów co robię, jakie potrawy lubię... Taka 
dziecinada…
Więc porozmawiajmy o poważnych sprawach.  Czy 
sprzedaje Pan swoje dzieła?

Nie, nie interesuje mnie to. Sprzedaż obrazów to 
jest biznes, a ja nie mam ochoty zajmować się biz-
nesem. Zresztą po to budowałem tę kamienną gale-
rię, żeby więcej było miejsca na ekspozycję. Gdybym 
zajął się sprzedażą to nie byłoby tej galerii, chociaż 
dużo wcześniejszych moich prac rozeszło się po świe-
cie. Te, które tutaj widać powstały w ostatnim dwu-
dziestoleciu. Niechętnie pozbywam się obrazów, bo 
chcę, żeby jak najwięcej było ich tutaj. 
Ale żeby sztuka mogła zaistnieć to musi być zacho-
wana ta relacja artysta - odbiorca, prawda?

Tak, to prawda. Często mówi się, że robi się coś 
dla siebie.  Jeśli człowiek w ten sposób rozumuje, to 
błąd. Cokolwiek byśmy robili, robimy dla innych.  
To jest moja życiowa  maksyma. Przecież człowiek 
wszystkiego nie przeżyje, nie zabierze ze sobą. Nie-
którzy artyści traktują malarstwo jako sposób na za-
rabianie pieniędzy.  Wiadomo, że każdy szuka sposo-
bu, żeby jakoś egzystować, ale sztuka tylko dla pie-
niędzy, to nie jest sztuka.  Natomiast ja sobie żyję 
skromnie, mam inne możliwości, mam emeryturę, 
pracowałem przez długie lata jako listonosz. Nie mu-
szę sprzedawać tego, co  namaluję. Co prawda płót-
na, ramy są  bardzo drogie, ale jakoś daję sobie radę. 
Zamówień mam dużo, ale teraz absorbuje mnie bar-
dzo rozbudowa galerii.  Kiedy się z tym uporam to 
na pewno coś tam w świat poślę. Nie unikam po-
kazywania swoich obrazów. Teraz interesują mnie 
wystawy, chociaż mam mało czasu. Przede wszyst-
kim jednak moim osobistym marzeniem jest stwo-
rzenie tutaj czegoś w stylu „prowincjonalnego cen-
trum sztuki”. Tworzę na wsi, mieszkam na wsi, więc 
chciałem tym ludziom ubogim, nie w sensie mate-
rialnym, a w sensie poznawania prawdziwej sztuki, 
sprawić taki podarunek. Niejednokrotnie ktoś prze-
żył 50, 60 lat a nigdy nie był w muzeum, nie widział 
prawdziwej galerii. 

Ma pan emocjonalny stosunek do swoich prac? 
Właśnie o to chodzi, że ja zbyt mocno kocham 

sztukę. Bo rzeczywiście uprawianie sztuki musi 
być emocjonalne, tak jak pani powiedziała. Jeśli 
będziemy traktować sztukę zbyt płytko, to two-
rzenie nie ma sensu. Ja, kiedy coś tworzę, maluję, 
czy rzeźbię to wkładam w to wiele serca, dlatego 
trudno jest mi się z tym później rozstać. Ale prze-
cież tak jak mówiłem, udostępniam swoje prace. 
Przyjeżdżają nawet z Kanady, z Francji, ze Stanów 
Zjednoczonych. Jest to może paradoks - stworzy-
łem to z myślą o społeczności wiejskiej, a przyjeż-
dżają ludzie z miasta. Również paradoksem jest to, 
że nie wszyscy ludzie ode mnie z wioski już tu byli.  
Miejscowi po prostu mnie nie znają. Znają mój 
wizerunek taki zewnętrzny tylko, natomiast nie 

znają mojego wnętrza. Trudno się dziwić. Ja sam 
po sobie wiem, że kiedy chcę kogoś namalować, 
to muszę poznać tę osobę. Tak samo sąsiad jeden, 
drugi czy dziesiąty, żeby zrozumieć moją sztukę  
musiałby zrozumieć co robię, kim jestem, co ko-
cham. Ale to jest trudne, bo społeczeństwo wiej-
skie jest zbyt ubogie intelektualnie...
Może nie jest po prostu przygotowane na obcowa-
nie ze sztuką...

Nieprzygotowane to raz, a dwa, że człowiek ze 
wsi nie ma czasu, żeby z tą sztuką obcować. Dlate-
go zbudowałem tę kamienną galerię. Sądzę, że moje 
marzenie się właśnie zrealizowało. Jestem bardzo 
szczęśliwy z tego powodu, cieszę się bardzo, że dzię-
ki tej wytrwałej pracy osiągnąłem to, co chciałem.
Co pana zainspirowało, żeby podjąć ten wysiłek?

To przyszło niespodziewanie. Bo kiedy podej-
mowałem decyzję, żeby zbudować jakieś pomiesz-
czenie na moje prace, nie myślałem o kamieniu. 
Pomysł z kamieniem przyszedł jakoś nagle. W koń-
cu kamień to coś najtrwalszego,  kamień to jest ory-
ginał. Służył człowiekowi od tysięcy lat. 
Kiedy pana słucham, nasuwa mi się analogia z Szy-
monem Pietruszką z powieści „Kamień na kamieniu” 
Myśliwskiego. Chodzi mi tu o symboliczne znacze-
nie kamienia. On co prawda nie budował galerii tyl-
ko grobowiec. Mam nadzieję, że nie uraziłam Pana 
tym porównaniem...

Nie, nie... Pamiętam tę książkę, była kiedyś dru-
kowana w gazecie w odcinkach.. Tak, ten bohater 
książki, on rzeczywiście grobowiec budował z ka-
mienia... 
Szymon też był obdarzony taką mądrością, nieko-
niecznie wypływającą z wykształcenia, a raczej 
taką, która się bierze z jakiejś przenikliwości, obser-
wacji świata. A poza tym on też chciał sobie w pew-
nym sensie zapewnić nieśmiertelność, zostawić po 
sobie jakieś świadectwo życia. Bo to także jeden z 
pana celów, prawda? Czy nie po to przez 25 lat bu-
duje pan te kamienną galerię i wypełnia ją swoimi 
obrazami, rzeźbami z drewna, kamienia?

To prawda, mam świadomość, że w przyszłości to 
obrośnie legendą.  Za 50 czy 100 lat będą mówić, że taki 
a taki człowiek, wybudował tę galerię, zameczek z ka-
mienia, znosił kamienie w torbie listonosza lub w bagaż-
niku. Już teraz zresztą mówią w ten sposób, ale wiele w 
tym prawdy nie ma. Rzeczywiście, kiedy spodobał mi 
się jakiś kamień, to wsadzałem go na bagażnik albo do 
torby, ale to jest przecież nie do pomyślenia żeby te setki 
ton kamieni przywieźć na rowerze. 
Został pan obdarzony ogromnym talentem. Czy to 
wystarczy, żeby odnieść sukces?

Jest wielu bardzo zdolnych ludzi na świecie, ale 
talent musi być poparty solidną pracą, wtedy są efek-
ty. Sam talent to za mało, trzeba go oszlifować, tak 
jak kamień, pracować nad nim, poszukiwać różnych 
rozwiązań. Trzeba dotrzeć do sztuki, chcieć ją ko-
chać. Często niestety płytkie jest podejście do sztu-
ki, a człowiek musi mieć jakiś cel w tym tworzeniu, 
jak bohater książki, o której pani mówiła, w budowa-
niu grobowca... Musi dążyć do tej nieśmiertelności.
Zanim wrócimy do pana twórczości, porozmawiajmy 
o pana życiu. Jakie ma pan najwcześniejsze wspo-
mnienie z dzieciństwa?

Pamiętam, byłem małym chłopcem, mieszka-
liśmy na Ziemiach Odzyskanych, tam było bardzo  
dużo asfaltów. Ja na tym asfalcie rysowałem czerwo-
ną cegłą i białą kredą. Tworzyły one doskonałą har-
monię. Ja wtedy zamalowywałem całe setki metrów 
tej powierzchni. Rysowałem, pamiętam, sceny wo-
jenne, chciałem oddać okrucieństwo wojny, Hitlera 
i Stalina, czołgi, bomby itd.
Znał to pan raczej z opowieści niż z własnych do-
świadczeń?

No tak, w trakcie wojny byłem jeszcze mały, uro-
dziłem się w 1939 roku. Pewnego razu, kiedy ryso-
wałem podszedł do mnie oficer radziecki (ich woj-
ska tam stacjonowały), pochylił się nad rysunkiem i 
powiedział: „budiesz chudożnikiem, malcziku…”. I 

pamiętam, wyjął kawałek kartki i ołówek z kieszeni 
i narysował jakąś postać - to był dobry, fachowy ry-
sunek. Czasem więc żartuję,  że odkryli mnie Rosja-
nie, może stąd właśnie ten mój sentyment do naro-
du rosyjskiego... 
A czy nauczyciele w szkole zwrócili uwagę na pana 
talent?

Był taki nauczyciel, który uczył mnie rysunku. 
Zwracał na mnie szczególną uwagę, bo rzeczywi-
ście się wyróżniałem. Pamiętam np. jak mi tłuma-
czył, jak osiągnąć perspektywę drogi. Pamiętam to 
jak dziś. Już wtedy dużo rysowałem, pociągała mnie 

także bardzo literatura. Trudne jednak było to moje 
dzieciństwo. Żyłem w bardzo ubogiej rodzinie, sa-
motna matka, trójka dzieci, lata 50. - ciężkie czasy. 
Dzieciństwa, można powiedzieć, to nie miałem. Od 
najmłodszych lat byłem zaprzęgnięty do pracy. Cho-
dziłem po służbach, krowy pasałem. Pamiętam, że 
służyłem pewnemu gospodarzowi z Solcy. Był bar-
dzo religijnym człowiekiem, miał też dużo książek. 
Podbierałem mu je i wyczytywałem te wszystkie hi-
storie związane z Biblią, z Pismem Świętym. Bardzo 
garnąłem się do  książek. 
Teraz sam pisze pan wiersze. Zebrał je pan w jakiś to-
mik? 

Nie.... nie przywiązuję do tego wagi. Jak zejdę z 
tego świata, to będą ich łowcy szukać... Ja teraz od 
wierszy odchodzę, prozą będę pisał. Przez zimę już 
napisałem sporo, a teraz przygotowuję się do wysta-
wy „Kampania wrześniowa 39 roku”. Myślę, że na 
tej kolekcji zakończę wątek historyczny, batalistycz-
ny w swoich pracach. Chcę tworzyć coś spokoj-
niejszego, radośniejszego, bo te okrucieństwa woj-
ny człowiek wciąż przeżywa. Chcąc wyrazić ten ból, 
rozpacz, tę determinację walczącego czy pokonane-
go człowieka, to trzeba te uczucia wydobyć z siebie. 
Chciałbym spróbować tworzyć awangardowo. Cho-
ciaż mi to odradzają koledzy plastycy, mówią: „tej 
współczesności to my mamy dość”.
Wróćmy jeszcze do pana twórczości pisarskiej. Co 
pan pisze?

To jest powieść, a czy mi starczy siły, żeby ja 
dokończyć, nie obiecuję. Najtrudniej znaleźć 
na wszystko czas: malowanie, budowla, praca w 
gospodarstwie. Poza tym jestem sołtysem, rad-
nym…. Wszędzie trzeba coś z siebie dać. Chociaż 
wiem, że to, co piszę jest dobre, wartościowe, to 
kawał historii, wielu ludzi tam jest wkomponowa-
nych, wielu znajomych, chociaż także wiele fikcyj-
nych postaci. 
Czy powieść będzie dotyczyła tego miejsca?

Tak, po drodze oczywiście będzie także i to miej-
sce. Każdy artysta, czy to pisarz, czy malarz, opiera 

się na swoich doświadczeniach, obserwacji drugiego 
człowieka i samego siebie. Na tym to wszystko pole-
ga, malarstwo niczym się nie różni w tym względzie 
od poezji. Namalowałem np. obraz przedstawiający  
pastuszka. Jest tutaj chłodny pomarańczowy kolor, 
niebo, poranek i tak dalej… Napisałem też wiersz o 
pastuszku, w tym wierszu też czuć chłód, te zmarz-
nięte stopy dzieciaka, te bose nóżki, które się cisną, 
żeby się ogrzać. Ale ja to sam przeżyłem. Nieraz było 
zimno do tego stopnia, że jak człowiek boso stał na 
tej rosie, to szukał miejsca, gdzie krowa mocz odda-
ła, stawało się tam, żeby się ogrzać. To są takie smut-
ne sprawy i może nie powinienem… Zresztą swo-
jego ubóstwa się nie wstydzę. Ubóstwo na pewno 
nie jest jakimś negatywnym zjawiskiem. Dzięki nie-
mu wyrobiłem w sobie hart. Wiele było przeciwno-
ści losu, ale pokonywałem je. Przeciwności hartują 
człowieka. Dzięki temu stałem się takim Syzyfem, 
że nie bałem się ciężaru kamienia, nie przejmowałem 
się, że odłamki skały raniły ręce. Po prostu dążyłem 
do wytyczonego celu. Niektórzy mówią, że powinie-
nem żyć gdzieś tam w Warszawie, ale to nieprawda, 
to tu mam idealne warunki. Przyjechał tu kiedyś je-
den pan, oglądał to wszystko, oglądał, a na koniec 
skwitował, że musiałem się chyba kilka razy urodzić, 
żeby to wszystko zrobić. Piękne to było sformułowa-
nie, wielce wymowne..
Wróćmy do pana dzieciństwa. W jaki rejon Ziem Od-
zyskanych wyjechaliście?

Postawiłem sobie za punkt honoru, że zrobię wszystko sam, własnoręcznie. Galerię też 
zbudowałem sam
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To było koszalińskie, okolice Wałcza. Tam 
najpierw pojechał mój wujek i dziadek, który jest 
na portrecie. Później dołączyła moja matka, któ-
ra zabrała mnie oczywiście ze sobą. Wujek tam 
się ożenił, nie żyje już.  Dziadek natomiast zgi-
nął w wypadku. Cała szkoła z  wioski wybrała się 
na pochód pierwszomajowy do Wałcza. I ja bym 
pewnie pojechał, ale już nas tam wtedy nie było. 
Wszystkie dzieci jechały na... przyczepie traktoro-
wej. Mój dziadek zawsze był ciekaw wszystkiego, 
a pochód pierwszomajowy to było jakieś wydarze-
nie, więc pojechał z nimi.  Traktorzysta, kiedy do-
jechał na miejsce, tak nonszalancko, z taką fan-
tazją zakręcił, że przyczepa się wywróciła, a dzia-
dek, starszy człowiek, uderzył głową w bruk i na 
miejscu zmarł. Z nauczycielką też było ciężko, 
ale przeżyła. Dzieciakom nic się nie stało, leciut-
kie były, to posypały się z tej przyczepy, ale nic im 
nie było. Tylko dla dziadka tragicznie się skończył 
ten pochód pierwszomajowy… Gospodarstwo po 
wujku przejął jego syn – mój kuzyn. Wcześniej 
pracował w Niemczech przez 20 lat i wielkiego 
majątku się dorobił.  Ma tam syna i córkę, pożeni-
li się i w Niemczech mieszkają, pracują. A on tu-
taj emeryturę dostał i przejął to gospodarstwo po 
swoim ojcu. Bardzo dobrze stoi. Za czasów „Soli-
darności”, kiedy trwało to szaleństwo wyprzeda-
ży, wykupił sobie, najprawdopodobniej za niewiel-
kie pieniądze,  3 czy 4 - piętrowy blok, który był 
hotelem robotniczym. Kiedy byłem na pogrzebie 
wuja już 23 rodziny tam mieszkały. Poza tym far-
mę ma, gospodarstwo – to pracowity, mocny czło-
wiek. Ułożyło im się na tych Ziemiach Odzyska-
nych…
Pan nie żałuje czasem, że nie zostaliście tam z mat-
ką?

Nie, niczego nie żałuję w swoim życiu. Gdybym 
miał powtarzać swoje życie to chyba nie zmieniał-
bym w nim nic. Jestem szczęśliwym człowiekiem, 
osiągnąłem w życiu swój cel.  
Podejmuje pan w swoich pracach wątki historyczne. 
Sam przeżył pan  kilka transformacji ustrojowych. W 
jaki sposób wpływały one na pana życie? 

Jestem człowiekiem o poglądach zdecydowanie 
lewicowych, chociaż to nie znaczy, że niewierzący je-
stem, tylko nie wszystko mi się podoba, co się teraz 
dzieje. Nieraz, jak się obserwuje tę politykę, polity-
ków to naprawdę woła to wszystko o pomstę do nie-
ba. Dobrze, że Rosjanie wyszli, pewno, niech tam so-
bie idą do siebie, tak należało, ale te nasze wzajem-
ne relacje… Tutaj dobry stosunek sąsiedzki powinien 
być utrzymany. Pewnie, że istnieją zawiłości dawne, 
drastyczne, Katyń, wydarzenia naprawdę brutalne, 
wiemy doskonale co się działo.
Sądzi pan, że nie powinno to determinować przyszło-
ści?

Właśnie, a nasz prezydent wiele krzywdy zrobił 
narodowi polskiemu przez swoją politykę, dotyczącą 
kontaktów z Rosją. Powinniśmy unormować, zwe-
ryfikować umowy handlowe i trzymać się Rosjan. 
Zachód  doprowadził do wielkiej niezgody z Rosja-
nami, a potem to wykorzystał.  Źle się dzieje, nasze 
kontakty nie powinny w ten sposób wyglądać. Może 
jestem człowiekiem starszego pokroju, ale młodzi 
przejrzą kiedyś na oczy, zrozumieją, że rzeczywiście 
nie tędy droga prowadziła. Nie powinniśmy się od-
cinać. Poza tym wszystkim, ja jako człowiek, który 
zajmuje się sztuką, literaturą, cenię Rosjan za prze-
piękną literaturę. W Rosji powstały wspaniałe dzieła. 
Weźmy choćby Tołstoja. To dla mnie wielki autory-
tet. Tak samo Dostojewski czy Czechow. Wielka jest 
kultura rosyjska. Owszem, pewien prymitywizm 
tam u nich jest, ale gdzie go tak naprawdę nie ma? W 
Ameryce czy w Niemczech też jest. Oni twierdzą, że 
mają wyższą kulturę, niż Rosjanie, ale to nieprawda.
W kwestii literatury rosyjskiej zgadzam się z panem 
najzupełniej. Ostatnio po raz kolejny, chyba trzeci 
czy czwarty czytałam „Wojnę i pokój”. Do tej pleja-
dy nazwisk, które pan wymienił dorzuciłabym jesz-

cze parę, np. Josifa Brodskiego, którym jestem nie-
zmiennie od lat zafascynowana.

Nie znam go, powiem szczerze. Owszem 
wiem, że to głośny poeta rosyjski, ale jeszcze go 
nie czytałem.  Szymborską sobie niedawno kupi-
łem, słabo ją znałem dotąd. Muszę  przyznać, że 
jestem pod wrażeniem poezji Poświatowskiej, tę z 
kolei bardzo dobrze znam. Znam też dobrze Her-
berta. Mam mało czasu, ale i tak, muszę się po-
chwalić, że ostatniej zimy przeczytałem kilka ksią-
żek: „Jądro ciemności” Korzeniowskiego, „Ludzi 
bezdomnych”, których po raz pierwszy przeczy-
tałem 50 lat temu, „Annę Kareninę”. Przeczyta-
łem też „Ziemię obiecaną” Reymonta. Jestem pod 
wrażeniem. Ten Reymont to niesamowicie by-
stry obserwator człowieka. A jak znakomicie opi-
sał te relacje między Żydami, Polakami i Niem-
cami, stworzył taki realny obraz ówczesnej Ło-
dzi. A wracając do Poświatowskiej, jakiż wzrusza-
jący jest ten dramat młodej, umierającej kobiety. 
Mimo walki z chorobą zdobywa się na  stwierdze-
nie: „cóż ja będę robić, jak nie będę umierać kil-
ka razy na dobę, czym wypełnię ten czas?” Dla 
niej umieranie było codziennością. To naprawdę 
wzruszające. Twórczość wypływająca z żalu, bólu,  
osobistego cierpienia. To tak jak u mnie – dzieciak 
borykał się z biedą, z kamieniami, z tym ciężarem 
ogromnym, bez pomocy niczyjej. Ale dzięki temu 
hartowi zdobyłem siłę. 
Wróćmy do pana twórczości malarskiej. Ile czasu 
zajmuje panu przeciętnie namalowanie obrazu?

Malowanie to bardzo szybko, tylko później  
poprawki... Wszystko zajmuje około 2 lub 3 mie-
sięcy. Czasem siedzę tak wpatrzony w obraz przez 
długi czas i myślę jak  pokazać to, co chcę wyrazić. 
Czasem miałbym też ochotę poprawić te obrazy, 
które namalowałem wcześniej. Tutaj np. jest por-
tret mojej matki, a tam historia parzęczewskiego 
skarbu. Skoncentrowałem się tu na powstańcach, 
chciałem oddać ten popłoch, strach i determina-
cję. Tam też jest powstaniec, postać autentyczna, 
z rodziny Komiczów. Został rozstrzelany w Gor-
licach. Tam dalej motyw biblijny: Abraham wy-
pędza swoje nałożnice. Kolejny obraz przedstawia 
śmierć Piotrowiczowej, kobiety która walczyła w 
powstaniu. Ja tutaj celowo zatrzymałem ten uła-
mek sekundy, kiedy jeszcze nie upadła od dźgnię-
cia bagnetem. Chciałem wyrazić  ten ból straszli-
wy i niepokój o dziecko, bo w ciąży była. Jedną 
ręką ranę podtrzymuje, a drugą trzyma kosę, któ-
rą walczyła do końca. Ten żołnierz na kolejnym 
obrazie to jest mamy brat, był moim chrzest-
nym, poległ na wojnie w 45 roku pod Socha-
czewem. To naprawdę wzruszające, ten czło-
wiek umarł 70 lat temu, a ciągle żyje na obrazie. 
Ciężko mi było go malować, bo fotografia jest 
stara. On był ładnym mężczyzną, zawsze ogolo-
ny i w garniturze, natomiast tutaj, w tym zno-
ju i w tej bitwie musiałem go inaczej pokazać. 
A tutaj zupełnie inny obraz - postać wioloncze-
listki. Ja bardzo lubię muzykę, szczególnie kla-
syczną, lubię bardzo skrzypce i wiolonczelę, dlate-
go skrzypaczki czy wiolonczelistki często sa boha-
terkami moich obrazów.
A kim jest człowiek z tego portretu? 

To jest reżyser filmowy, który nakręcił o mnie 
film, dzięki któremu Kanada i Ameryka o mnie 
usłyszały. Tutaj jest bitwa kosynierów pod Dobrą, 
w tej bitwie właśnie Piotrowiczowa poległa. A ten 
wielki obraz to bitwa pod Dalikowem.
Robi niesamowite wrażenie...  

No tak, ale od tych historycznych, batalistycz-
nych obrazów chcę odejść. Chciałem coś abstrak-
cyjnego malować, ale czuję trochę presję społe-
czeństwa wiejskiego. Bo oni muszą na obrazie zo-
baczyć coś konkretnego, żadne abstrakcje do nich 
nie przemawiają. Wszystko musi być dosłownie, 
jak jest koń to koń, jak jest żołnierz to żołnierz. 
Piękny jest ten obraz z niebieskim tłem..

Tak, jest piękny, chociaż teoretycy sztuki prze-
strzegają przed nadmiarem niebieskiego, bo on 
potrafi zdominować. Ale mi to tak sprytnie wy-
szło, czerwienią i bielą kwiatów doprowadziłem 
do równowagi, więc ta niebieskość wcale nie do-
minuje.
Jestem zachwycona pana obrazami. Chętnie wy-
eksponowalibyśmy jakieś pana prace w Forum Ini-
cjatyw Twórczych w Parzęczewie ...

Z tej kolekcji nie ma nic do sprzedania, ale 
można by coś  wymyślić, jakiś temat, może zwią-
zany z historią Parzęczewa, np. z okresu powstania 
styczniowego.  Z tych tutaj, to nie da rady...
No rozumiem, to stała  ekspozycja.

Właśnie, na przykład Piotrowiczowej to by 
mi tutaj brakowało… No, a ten obraz z chatką, 
w której się zresztą urodziłem, muszę przenieść 
gdzieś indziej, nie pasuje tu. Muszę też powycią-
gać trochę starych obrazów i powywieszać je. 
Przydałaby się panu jakaś pomoc.

Ale ja nie chcę żadnej pomocy. Postawiłem so-
bie za punkt honoru, że zrobię wszystko sam, wła-
snoręcznie. Galerię też zbudowałem sam.
A tu widzę piękne rzeźby, motywy matki z dziec-
kiem... 

No tak, macierzyństwo to jest wdzięczny te-
mat. Kiedy byłem na wystawie Chagalla, (prze-
piękna to była wystawa!) widziałem tam między 
innymi obraz zatytułowany „Macierzyństwo”. I 
nie było na nim bynajmniej matki i dziecka, tyl-
ko... krowa z cielakiem. Ale ileż w tych krowich 
ślepiach było macierzyńskiej miłości! To bardzo 
przejmujący obraz.  Porównują mnie czasem do 
Chagalla...
A pan sam do kogo by się porównał? 

Nie wiem, może do Olgi Boznańskiej. Ona co 
prawda nie malowała wojny, żołnierzy, tematem 
jej prac był człowiek w codziennym, spokojnym 
życiu. Innym moim artystycznym mistrzem był 
profesor Krystyn Zieliński, były rektor Akademii 
Sztuk Pięknych, zmarł 2 lata temu. Od niego wie-
le się nauczyłem.
No tak, ale prof. Zieliński był przecież przedsta-
wicielem awangardy. Zajmował się malarstwem 
abstrakcyjnym, tworzył jakieś instalacje z metalu, 
struktury przestrzenne.  Nie widać jego wpływu ar-
tystycznego w pana sztuce. Panu chyba bliżej do 
impresjonistów?

Ma pani rację, Krystyn Zieliński to awangardzi-
sta w każdym calu, a mi faktycznie bliski jest im-
presjonizm. Nigdy nie wzorowałem się na profeso-
rze, ale wiele mu zawdzięczam, uczyłem się od nie-
go kompozycji, rysunku, to były poważne zajęcia. 
Dzięki niemu  wstąpiłem do klubu, w którym zrze-
szają się artyści, intelektualiści. Fotograf z tego klu-
bu zrobił dokumentację moich prac.  Napisałem na-
wet wiersz pamięci profesora Zielińskiego, w którym 
wykorzystałem skojarzenie kamienia (profesor rzeź-
bił także w kamieniu) z przemijaniem. 
Więc jednak tematy egzystencjalne. I znów ta 
symbolika...

Końcówka tego wiersza brzmi: „w głazie tym 
Mistrz wykuwał ostatnie swoje pragnienie, ale 
pod uderzeniem Jego dłuta, głaz już nie krwawił. 
Teraz wiem dlaczego...” 
Pana głazy wciąż jednak żyją. Ciągle ulepsza pan 
to swoje wspaniałe, kamienne dzieło. Zadbał pan 
nawet o otoczenie. Te drzewa wokół wyglądają jak 
malarska kompozycja. 

Tu wszędzie było pole. Nakupiłem różnych 
drzew, pięknie wszystko rośnie. Park się rodzi na 
moich oczach, od podstaw, wszystko tutaj robię 
sam i właśnie o to chodzi. Jestem takim Syzyfem 
XXI wieku, tylko, że mnie bogowie obdarowali 
tym, że swój kamień na szczyt wtoczyłem, że mój 
wysiłek nie poszedł na marne. 25 lat ciężkiej pra-
cy, ale udało się. Życia nie zmarnowałem.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała Renata Nolbrzak

na kamieniu
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Przez życie 
śpiewająco ...

Z Edytą Bartosik, 
uczennicą II klasy gim-
nazjum w Wartkowi-
cach rozmawia Marta 
Kubis – Mikołajczyk.
Wartkowiczanie mó-
wią zgodnie, że pięknie 
śpiewasz. Podziwiają Twój głos podczas 
imprez okolicznościowych. Czym jest  dla 
Ciebie śpiewanie?

Śpiewanie jest dla mnie ucieczką od sza-
rej rzeczywistości, oderwaniem się od codzien-
nych trosk i zajęć. Jest moim marzeniem, któ-
re chcę rozwijać. 
Kiedy po raz pierwszy zaśpiewałaś na 
scenie?

Śpiew zawsze był obecny w moim 
życiu. Jednak na scenę wyszłam po raz  
pierwszy uczęszczając do klasy szóstej. 
Wówczas zajęłam II miejsce podczas Fe-
stiwalu Piosenki Ekologicznej w 2008 
r., którego organizatorem była Funda-
cja Rozwoju Gmin PRYM, potem była 
„Solla 2009” oraz dyplom „Młode Talen-
ty 2008”. Od tej pory  nabrałam więcej 
pewności siebie. 
Gdzie można Cię teraz usłyszeć?

Często śpiewam w kościele, pan orga-
nista pozwala mi, abym towarzyszyła mu 
podczas mszy świętej. Lubię jak inni słu-
chają mojego głosu. Moi koledzy i kole-
żanki z klasy bardzo mi dopingują pod-
czas  wszystkich występów.
Jakie masz plany na przyszłość?

Zamierzam zgłosić się na warsztaty 
śpiewu do Poddębickiego Domu Kultu-
ry i Sportu, które poprzedzone będą elimi-
nacjami. Chciałabym, aby znalazła się taka 
osoba, która pomogłaby mi rozwijać mój 
talent i wskazała mi odpowiednią muzycz-
ną drogę.  Marta Kubis – Mikołajczyk

Nauczycielka z pasją
Z Anitą Stelmach, nauczycielką języ-

ka polskiego z Zespołu Szkół w Wartko-
wicach rozmawia Marta Kubis – Miko-
łajczyk
Skąd wzięło się zamiłowanie do gry na gi-
tarze u nauczycielki języka polskiego?

Jeszcze w liceum zaczęłam intere-
sować się grą na gitarze. Zawsze robił 
na mnie wrażenie dźwięk gitarki, taki 
ciepły, niosący ukojenie. Wtedy posta-
nowi łam, 
że spróbu-
ję. Zaczyna-
łam od tek-
stów Sta-
chury, co 
z u p e ł n i e 
nieźle przy-
gotowa ło 
mnie do od-
bioru utwo-
rów „Sta-
rego Do-
brego Mał-
żeńst wa”. 
Czasy stu-
diów roz-
budziły we 
mnie tę pa-
sję. Później, 
kiedy pod-
jęłam już 
pracę i zajęłam się córeczką, gitara poszła do 
lamusa. Po latach spróbowałam po-
nownie. Z powodzeniem. I tak sobie 
brzdąkam, czasem dla poprawy nastroju, 
dla przyjaciół.
Czy ktoś w rodzinie był uzdolniony mu-
zycznie?

Moi rodzice z wykształcenia byli ma-
tematykami, ale mama kochała muzykę. 
Uwielbiała skrzypce, grała na akordeonie, 

śpiewała. Była zawsze duszą towarzystwa. 
Być może to zamiłowanie do muzyki wy-
ssałam z mlekiem matki.
Korzysta Pani z porad fachowców?

Jestem samoukiem. Czasem, 
gdy nie radzę sobie, proszę o po-
moc przyjaciół, którzy są muzykami  
z wykształcenia. Trzeba trochę chcieć, no 
i wierzyć w siebie. Tak zawsze mówi moja 
psiapsióła Jadzia. I coś w tym jest. 

Czy warto mieć 
pasje, marzenia? 
Czym jest dla 
Pani szczęście?

Warto mieć 
pasje, war-
to mieć marze-
nia. Bo szczęście 
jest niczym mo-
tyl, gdy gonisz 
za nim, szyb-
ko umyka, lecz 
skoro zwrócisz 
się ku innym 
sprawom, nadej-
dzie cicho i sią-
dzie na ramie-
niu.  Przy oka-
zji wspomnę, że  
przed laty prze-
czytałam w cza-
sopiśmie „Clau-

dia” o spotkaniu czytelniczek tejże gaze-
ty z J. Kwaśniewską. Należało napisać list 
i przedstawić siebie, swoje marzenia, pra-
gnienia i oczekiwania. Pomyślałam wte-
dy, że spróbuję. I oto z 3000 listów wy-
brano  tylko 25, wśród nich i mój. I takim 
sposobem znalazłam się wśród 25 kobiet 
z całej Polski, które spotkały się z Panią 
Prezydentową przy  kawie i ciasteczkach. 

Marta Kubis – Mikołajczyk
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W naszej szkole selektywną zbiórkę 
odpadów propagujemy od lat.

To, że prowadzimy selektywną zbiór-
kę odpadów wynika z naszej wiedzy, któ-
rą staramy się poszerzać.

Możemy poszczycić się I miejscem  w 
Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekolo-
gicznej dla Gimnazjalistów.

- I miejsce  zajęła Magdalena Grano-
sik – uczennica klasy III b gimnazjum

- Wyróżnienie zdobył Radosław Ma-
tusiak – uczeń klasy III b gimnazjum

Gratulujemy naszym uczniom za-
szczytnych miejsc i życzymy dalszych 
sukcesów 

Swoją wiedzę i działania ekologiczne 
przenosimy też poza szkołę .

Współpracujemy z Fundacją Rozwo-
ju Gmin „PRYM”. Wspólnie wykonali-
śmy na zajęciach warsztatowych pojem-
niki potrzebne do segregacji odpadów 
.Wymieniamy się spostrzeżeniami i wie-
dzą ekologiczną.

Aktualnie przygotowujemy się do 
udziału w II Festiwalu Piosenki Ekolo-
gicznej sponsorowanym przez Fundację 
„PRYM”, II Olimpiadzie Ekologicznej 
PRYM oraz do udziału w Konkursie Fo-
tograficznym „Między Bzurą a Nerem”.

Bierzemy także udział w projekcie: 
Tesco dla szkół - „Dbajmy o środowisko - 
to takie proste!”

Opracowujemy własny projekt wspie-
rający działania na rzecz ochrony środo-
wiska w naszej okolicy.

Okazuje się, że możemy zrobić dużo w 
swoim najbliższym otoczeniu, w domu, 
w szkole, na osiedlu, czy w naszym mie-
ście, a także na wycieczce, aby nie nisz-
czyć własnego zdrowia życia roślin i zwie-
rząt, wody, gleby i powietrza.

Mamy świadomość, że efekty naszych 
działań nie zawsze przychodzą od razu 
.Pozostaje nam cierpliwość.

Aby zmienić świat trzeba konsekwen-
cji i wytrwałości. Nie zrobimy od razu 
czegoś wielkiego nie powstrzymamy dy-
mów z fabrycznych kominów, nie oczy-
ścimy wszystkich ścieków, nie zapobie-
gniemy wszystkim potencjalnym kata-
strofom ekologicznym, nie zmniejszymy 
z dnia na dzień ilości środków chemicz-
nych, przenikających do wody, gleby, po-
wietrza…ALE ZROBIĆ COŚ MOŻE-
MY I TO WCALE NIE TAK MAŁO! 
WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ . 

 Aneta Mirowski

kronika

listy do rzeczy

SOS dla przyrody
Gmina Zgierz położona w centralnej Polsce, kilkanaście kilometrów na północ 

od Łodzi jest miejscem aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców oko-
licznych miast. Przyroda, walory krajobrazowe, czyste powietrze i woda w rzekach, 
liczne zabytki, ciekawa i bogata historia tego terenu spowodowały, że rozwinęła się 
tutaj podmiejska agroturystyka, powstały także wyspecjalizowane ośrodki rekreacyj-
no-wypoczynkowe w Grotnikach, w Dzierżąznej nad zalewem rzeki Ciosenki, czy 
w Kotowicach k/Rogóźna nad rzeką Moszczenicą. W ostatnich latach coraz wię-
cej ludzi opuszcza miasto i buduje masowo na wsiach swoje siedliska. Tak się dzieje                     
w Zdzisławowie, Kwilnie, Rogóźniu, Kęblinach, Białej, Dzierżąznej, Kaniej Gó-
rze, Rosanowie, Grotnikach czy Smardzewie.

Właśnie troska o zachowanie bogactwa przyrody, dziedzictwa kulturowego i hi-
storii sprawiły, że Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej podjęło działa-
nia zmierzające do wykorzystania tych wartości w sposób zrównoważony dla roz-
woju wsi i jej mieszkańców. W okresie dziesięciolecia działalności we współpracy 
partnerskiej z samorządem gminy, jej mieszkańcami i organizacjami pozarządowy-
mi powstały produkty turystyczne, cieszące się dzisiaj dużą popularnością w bran-
ży turystycznej regionu oraz uznaniem samorządów wszystkich szczebli, a także in-
stytucji zajmujących się turystyką, jak: Regionalna Organizacja Turystyczna Woje-
wództwa Łódzkiego, Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, Fundacja Rozwo-
ju Gmin „Prym”, której priorytetem jest właśnie rozwój turystyki, także na terenie 
gminy Zgierz, PTTK, ZHP, Biura Turystyczne w Łodzi.

Atrakcyjne miejsca położone na terenie gminy Zgierz jako stały element oferty 
agroturystycznej, programów edukacji regionalnej, ekologicznej, wzbudzają zainte-
resowanie turystów, mieszkańców Łodzi i okolicznych miast, zwłaszcza młodzieży. 
Osobliwości przyrodnicze są przedmiotem obserwacji i badań naukowych.

Do najciekawszych z nich należą:
Źródła rzeki Ciosenki w Ciosnach - kompleks źródeł o największej wydajności 

w Polsce środkowej, należy do najcenniejszych obiektów przyrody naturalnej Ziemi 
Zgierskiej. Nisza źródliskowa jest miejscem występowania oryginalnej flory i fauny. 
Ekosystem źródliskowy jest ostoją ważnych dla nauki i edukacji przyrodniczej orga-
nizmów chronionych zagrożonych wyginięciem. Ze źródeł wypływa woda o klasie 
czystości I B,  temperaturze 9 stopni C, dając początek rzece Ciosence, która wpro-
wadza wody do Moszczenicy, ta zaś do Bzury, a Bzura do Wisły.

Rezerwat „Grądy nad Moszczenicą” położony jest w północnej części uroczyska  
Szczawin. Obejmuje obszar lasu o powierzchni 42 ha; Rezerwat Dąbrowa Grot-
nicka – powierzchnia ponad 100 ha. W rezerwacie ochroną objęty jest  najcenniej-
szy w regionie łódzkim fragment dąbrowy świetlistej. Szczególnie cenny pod wzglę-
dem krajobrazowym i florystycznym jest system hydrologiczny, torfowiska, strumie-
nie, nisze źródliskowe;

Rezerwat jałowców „Ciosny” w Rosanowie – unikatowe skupisko jałowców pora-
stających śródlądowe wydmy i wywołany nim zdrowy mikroklimat. Stawy rybne w 
Ciosnach, Dzierżąznej, Kotowicach i Wiktorowie.

 Atrakcyjne miejsca, ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, gospodarstwa agrotury-
styczne zostały połączone szlakami turystycznymi zbudowanymi przez Stowarzysze-
nie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej na terenie gminy Zgierz:

Łącznikowy Ągroturystyczny  Szlak Rowerowy (żółty) ok. 9 km z Łagiewnik (te-
ren Łodzi) do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Malinka” obok Dąbrówki 

Wielkiej, skąd bierze początek szlak zielony;
Agroturystyczny Szlak Rowerowy (zielony) ok. 33 km;
Agroturystyczny Rowerowy Szlak Śladami Kresowej Brygady Kawalerii (czerwo-

ny) ok. 20 km z Grotnik do Kęblin;
Agroturystyczny Szlak Pieszy Śladami 28 pułku Strzelców Kaniowskich (żółty) z 

Lućmierza do Białej, ok. 16 km;
Agroturystyczny Szlak Konny (pomarańczowy) ok . 15 km.
Ponadto przez tereny gminy Zgierz przebiega 5 szlaków pieszych zbudowanych 

przez PTTK.  Szlaki porządkują ruch turystyczny i zachęcają do przebycia pieszo,  
rowerem i konno specjalnie oznakowanej trasy. Toteż bardzo często na drogach po-
jawiają sie turyści piesi, rowerowi, w pojazdach zaprzęgowych i na koniach z licz-
nych stajni gęsto rozlokowanych na terenie gminy Zgierz.

Bogactwo przyrody, malownicze tereny, zabytkowe budowle, ważne miejsca 
historyczne i system czystych rzek, połączone trasami turystycznymi, to atuty  
podmiejskiej gminy, dobrze przygotowanej do przyjęcia turystów rodzimych i 
zagranicznych. Takie tereny nie tylko nie mogą być nieumyślnie niszczone, ale 
powinny być wręcz chronione.  Integralną całość wsi tworzą przecież ludzie, 
zwierzęta, przyroda. Oczekujemy  na  turystów,  którzy rozumieją  te wzajem-
ne uwarunkowania. Mają szacunek i respekt dla otaczającego ich świata, w 
którym poszukują odpoczynku, rekreacji, sportu i wrażeń poznawczych. Jed-
nakże jest pewna grupa niechcianych i nieakceptowanych przez większość spo-
łeczności lokalnej „gości” na motocyklach krosowych i quadach. Pojazdom tym 
towarzyszy  obrzydliwy hałas, wywołujący przerażenie ludzi, a u zwierząt le-
śnych i domowych na pastwiskach ucieczkę w popłochu na oślep. Amatorzy wy-
rafinowanych wrażeń nierozpoznawalni w jednakowych kaskach i kombine-
zonach mkną pojazdami bez oznakowań. Niektórzy z nich wjeżdżają, gdzie 
im się tylko podoba, kręcą wiraże, zrywają nawierzchnię dróg nieutwardzo-
nych, duktów leśnych, polan, poszycia leśnego, grądów, torfowisk źródlanych 
oraz pól, często uprawnych. Stowarzyszenie otrzymuje sygnały od mieszkańców 
wsi o brutalnym rozjeżdżaniu źródeł rzeki Ciosenki, rezerwatów leśnych, gro-
bli przy stawach na rzece Moszczenicy, np. w okolicach Kotowic. Także z gmin 
ościennych: Aleksandrowa, Strykowa, Parzęczewa napływają  informacje o po-
dobnych uciążliwościach i dewastacjach przyrody. Motocykliści i kierowcy qu-
adów pędzący z ogromną szybkością zagrażają bezpieczeństwu innych praw-
nych użytkowników dróg i szlaków turystycznych: pieszych (często starszych lu-
dzi i dzieci), rowerzystów, jeźdźców na koniach i pojazdów w zaprzęgach kon-
nych. Sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, gdyż z roku na rok przy-
bywa miłośników tego uciążliwego dla otoczenia sportu.

Służby leśne także wyrażają  zaniepokojenie i bezradność wobec takiego stanu 
rzeczy. Może przyszedł więc czas, aby administracja samorządów szczebla gmin i 
powiatu we współdziałaniu z policją podjęła stosowne działania w kierunku iden-
tyfikacji  anonimowych grup zmotoryzowanych, nękających najczęściej podczas 
weekendów mieszkańców i przyrodę wsi powiatu zgierskiego.  Czy ostra jazda jest 
świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu z dawką adrenaliny, czy bezmyśl-
nym niszczeniem środowiska? Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem jest decyzja o 
skierowaniu niebezpiecznych pojazdów na tory krosowe.
  Zbigniew Hauke 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej

Ekologicznie
w Słowiku

Inwestycje 
drogowe

W ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011 Gmina Wartkowice zrealizowała 
kolejny etap przebudowy drogi Truska-
wiec –Plewnik II-Ujazd. Wykonaną w 
2006 roku jezdnię wzbogacono o war-
stwę bitumiczną ścieralną grubości 4 
cm na odcinku długości 3093,5m. W 
ramach inwestycji dokonano również 
oznaczenia pionowego miejsc niebez-
piecznych .  Koszt inwestycji zamknął 
się kwotą 385.380,19 zł. Z budżetu 
państwa otrzymaliśmy dotację w wyso-
kości 192.690,00 zł. Kolejne 50% war-
tości inwestycji  udało się pozyskać z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
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Informacje uzyskane z Państwowej Komisji Wyborczej

Lp Wyszczególnienie Dalików Łęczyca Parzęczew Wartkowice Zgierz Polska
1 Liczba mieszkańców 3744 8817 4865 6433 11481 38 135 000

2 Zaludnienie 33 os/km2 58 os/km2 46 os/km2 45 os/km2 57 os/km2 -

3 Liczba uprawnionych 2998 7868 3944 5048 9500 30 565 272

3 Liczba ważnych kart/frekwencja 555/ 18,51% 1293/ 16,43% 705/ 17,88% 617/ 12,22% 2222/ 23,39% 7 497 296/ 24,53%

4 Liczba ważnych głosów 536 1235 696 601 2174 7 364 763

5 Unia Polityki Realnej 8 - 1,49% 10- 0,81% 7 - 1,01% 8 - 1,33% 18 - 0,83% 81 146 - 1,1%

6 Polskie Stronnictwo Ludowe 141 - 26,31% 241 - 19,51% 97 - 13,94% 118 - 19,63% 76 - 3,5% 516 146 - 7,01%

7 Samoobrona  
Rzeczypospolitej Polskiej

50 - 9,33% 187 - 15,14% 33 - 4,74% 65 - 10,82% 51 - 2,35% 107 185 - 1,46%

8 Polska Partia Pracy 3 - 0,56% 7 - 0,57% 2 - 0,29% 7 - 1,16% 11 - 0,51% 51 872 - 0,7%

9 Komitet Wyborczy Libertas 8 - 1,49% 20 - 1,62% 6 - 0,86% 11 - 1,83% 15 - 0,69% 83 754 - 1,14%

10 Sojusz Lewicy Demokratycznej 
Unia Pracy

40 - 7,46% 59 - 4,78% 87 - 12,5 % 77 - 12,81% 221 - 10,17% 908 765 - 12,34%

11 Porozumienie dla Przyszłości 9 - 1,68% 28 - 2,27% 29 - 4,17% 14 - 2,33% 59 - 2,71% 179 602 - 2,44%

12 Prawica Rzeczypospolitej 3 - 0,56% 14 - 1,13% 7 - 1,01% 8 - 1,33% 4 - 0,18% 143 966 - 1,95%

13 Platforma Obywatelska RP 104 - 19,4% 300 - 24,29% 233 - 33,48% 105 - 17,47% 938 - 43,15% 3 271 852 - 44,43%

14 Prawo i Sprawiedliwość 170 - 31,72% 369 - 29,88% 195 - 28,02% 188 - 31,28% 787 - 35,92% 2 017 607 - 27,4%

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Tegoroczne Dni Parzęczewa moż-
na zaliczyć do jak najbardziej udanych, 
dopisała pogoda i... mieszkańcy. Pierw-
szy dzień zabawy rozpoczął się koncer-
tem pabianickiego zespołu Thunderhe-
ad, grającego bluesa z domieszką roc-
ka. Następnym zespołem, który sta-
nął na scenie był łódzki band Alego-
rya. Artyści „poczęstowali” nas wiel-
kim i soczystym kawałkiem dobrej  
muzyki. Szczególną uwagę zwracały na 
siebie dwie filigranowe wokalistki z fa-
scynująco wysokim głosem. Bez wąt-
pienia wielką atrakcją dla wszystkich, 
którzy przybyli nad parzęczewski zalew 
był pokaz ekstremalnej jazdy na moto-
cyklach. W  finale pokazu wszystkich 
imprezowiczów pokryła wielka biała 
chmura, bowiem stunterzy (ludzie zaj-
mujący się ekstremalną jazdą na jedno-
śladach) zaprezentowali nam tak zwane 
„palenie gumy”. 

W międzyczasie odbyły się dwa 
konkursy. Pierwszym z nich był bieg 
piwosza, w którym do wygrania był 5 
- litrowy keg piwa ufundowany przez 
Wójta Gminy Parzęczew, Ryszarda 
Nowakowskiego. Drugi konkurs, w 
którym zwyciężyła drużyna z Ozorko-
wa, to przeciaganie liny. Ostatnią so-
botnią atrakcją była dyskoteka, któ-
rą poprowadził Marek Baluta. Następ-
ny dzień nad zalewem zaczął się już o 
14.00 od występów dzieci ze SP w Pa-
rzęczewie oraz   działających przy FIT.
Następnie Wójt, Ryszard Nowakowski 
wręczył odznakę „Zasłużony dla Gmi-
ny Parzęczew” Wojsławowi Rodackie-
mu – redaktorowi Radia Łódź. Jest on 
autorem, między innymi stałej audycji 
radiowej „Ziemia Łódzka - znana i nie-
znana”, do udziału, w której zapraszał 

wielokrotnie przedstawicieli władz oraz 
mieszkańców Gminy Parzęczew.  Wie-
lokrotnie na antenie Radia Łódź Woj-
sław Rodacki prezentował nasze zespo-
ły folklorystyczne, opowiadał o gminie 
oraz zapowiadał i relacjonował ważne 
dla nas imprezy, między innymi Dni 
Parzęczewa i Dożynki. Dzięki niemu 
Gmina Parzęczew jest znana w re-
gionie łódzkim jako gmina atrakcyj-
na pod względem przyrodniczo - tu-
rystycznym, wyróżniająca się aktyw-
nością kulturalną oraz społecznym 
zaangażowaniem jej mieszkańców i 
władz. 

Po wręczeniu odznaki, na scenie po-
jawiła się Daniela Zabłocka, która sama 
o sobie mówi: „w roku 1994 miałam 
największe piersi w Polsce”. Jej piosenki 
i komentarze rozgrzały wszystkich nie-
malże do czerwoności, niektórzy więc 
udali się pod parasole, aby ochłodzić się 
zimnym piwem. Po koncercie Danie-
li wystąpiła młoda artystka obdarzo-
na niebanalnym i ciekawym głosem, 
laureatka Jazz Forum 2008, studentka 
kulturoznawstwa, Daria Wojciechow-
ska. Kolejnym punktem programu był 
koncert zespołu Dwa Tygodnie. Arty-
ści z Łęczycy przyciągnęli nawet naj-
większych sztywniaków. 

O godzinie 20.00 na scenie poja-
wiły się cztery urocze artystki z łódz-
kiego zespołu Sweet Rebel, które po-
rwały wszystkich do zabawy, a pa-
nom zafundowały szybsze bicie serca.  
Uwieńczeniem całej imprezy nad pa-
rzęczewskim zalewem była zabawa ta-
neczna przy zespole Avers, przy któ-
rym bawili się wszyscy, bez względu na 
wiek.                Daniel Michalski
fotoreportaż: www.fundacjaprym.pl

Dni Parzęczewa Turski pomysł
Członkowie Stowarzyszenia Miłośni-

ków Ziemi Turskiej i Okolic (gmina Wart-
kowice) miło spędzają wakacyjny czas. Od-
wiedzili bowiem Ogród Botaniczny w Ło-
dzi oraz zwiedzili kompleks rozrywkowy 
w Manufakturze. Doskonałym pomy-
słem było także spotkanie środowiskowe 
przy ognisku i piosence biesiadnej, w któ-
rym uczestniczyli mieszkańcy Turu, No-
wej Wsi, Wilkowic, Plewników, Ujazdu, 
Truskawca i Sędowa. Uczestnicy letniego 
pikniku mieli do wykonania powierzone 
im zadania. Jedni piekli ciasta, robili sma-
lec, kwasili ogórki, inni wykonywali ozdob-
ne wianki, a także przygotowywali montaż 
muzyczno – taneczny. Najmłodsi bawili się 
na placu zabaw.

- W letni nastrój spotkania wpro-
wadził uczestników młodzieżowy ze-
spół instrumentalno-wokalny, działają-
cy przy stowarzyszeniu. Następnie  mło-
dzież zaprezentowała swoje umiejętno-
ści artystyczne. Ponadto wspólnie śpie-
waliśmy znane polskie piosenki biesiadne 
oraz przeprowadziliśmy liczne gry i kon-
kursy sportowo-rekreacyjne - dodaje 
Krystyna Olczyk, prezes stowarzyszenia. 

- Było naprawdę fajnie i rodzinnie. 
Można było przejechać się bryczką, a tak-
że pojeździć quadami.- mówi Jadwiga z 
Wilkowic. - Mieszkańcy postarali się o 
najsmaczniejsze przysmaki turskie, a tak-
że ognisko z kiełbaskami. Bawiliśmy się 
do późnych godzin wieczornych przy 
akompaniamencie amatorskiego zespo-
łu muzycznego.

Mieszkańcy Turu zamierzają jeszcze w 
te wakacje przeprowadzić 2-tygodniową 
akcję „Pożyteczne Wakacje”, której celem 
będzie porządkowanie centralnego miejsca 
we wsi. Planowane jest także Święto Lataw-
ca oraz spotkanie z piosenką  związaną te-
matycznie z okresem II wojny światowej.
 Marta Kubis – Mikołajczyk

Sukcesy uczniów
Uczniowie z dwóch zespołów szkół, 

działających na terenie gminy Dalików, 
godnie reprezentują swe macierzyste 
placówki podczas różnych konkursów. 
Swą postawą udowadniają innym ko-
legom, że warto rozwijać swe zaintere-
sowania, pogłębiać wiedzę i doskona-
lić umiejętności. Rozstrzygnięcia kon-
kursów i wręczenie nagród odbyło się 
w ostatnich tygodniach nauki szkolnej.

W dniu 16 maja 2009 r. w Izbie Re-
gionalnej Ziemi Uniejowskiej rozstrzy-
gnięto i  wręczono nagrody laureatom 
tegorocznej - V edycji - konkursu „Stro-
ny piękniejsze niż inne”. Jury oceniało 
prace w takich dziedzinach jak: formy 
literackie (dominowały w tej kategorii 
listy, opisy miejsc i reportaże) oraz pio-
senka o  stronach rodzinnych. Uczest-
nicy startowali w  trzech kategoriach 
wiekowych: szkoły podstawowe (kla-
sy I –III, klasy IV – VI) oraz gimnazja. 
W kategorii klas I  –III szkół podsta-
wowych w dziedzinie literackiej, dzieci 
przedstawiły w formie listu swoje małe 
ojczyzny. Jury za najciekawsze uzna-
ły prace: Wojciecha Wilczyńskiego 
ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie, 
Justyny Doniak ze Szkoły Podstawowej 
ze  Śpicimierza oraz Kamila Sobczaka 
ze  Szkoły Podstawowej w Dalikowie.  
Na zakończenie zaprezentowano pra-
ce finalistów w poszczególnych katego-
riach oraz wykonanie najładniejszych 
piosenkach o rodzinnych stronach. 

Ostatnie konkursy rozstrzygnięto 5 
czerwca w Starostwie Powiatowym w Pod-
dębicach,. Aż 65 uczniów ze  wszystkich 
szkół z terenu powiatu poddębickiego - fi-
nalistów etapów gminnych, a także 4 oso-
by dorosłe -  wzięło udział w tej edycji kon-
kursu. „Powiatowe Potyczki Ortograficz-

ne” mają na celu przede wszystkim promo-
wanie poprawnej polszczyzny, rozbudza-
nie motywacji do pogłębiania wiedzy oraz 
rozwijanie  umiejętności ortograficznych.  
Uczniowie Tomasz Sobczak – ZS Dalików, 
Piotr Marcinkowski – ZS Dalików, Mate-
usz Olejnik – ZS Domaniew zostali laure-
atami tego konkursu w kategorii klas II-III 
szkół podstawowych. W kategorii gimna-
zjum laureatką została Justyna Lewandow-
ska z Zespołu Szkół w Dalikowie. 

Podziękowano wszystkim na-
uczycielom, którzy przygotowywali 
uczniów do konkursu. Pamiątkowe dy-
plomy otrzymały nauczycielki klas II 
i  III szkół podstawowych: Ewa Kuła-
kowska (Dalików), Małgorzata Kędzia 
(Dalików), Ewa Płoszyńska (Doma-
niew) oraz Ewa Bugajna (nauczycielka 
Gimnazjum w Dalikowie). 

Tego samego dnia wręczono nagro-
dy laureatom konkursu „Wiedzy o Po-
wiecie Poddębickim”. Wzięło w  nim 
udział 16 uczniów ze szkół gimnazjal-
nych i  ponadgimnazjalnych powia-
tu poddębickiego. Komisja konkurso-
wa pod przewodnictwem Janiny Pu-
cek wyłoniła zwycięzców w dwóch ka-
tegoriach.

W kategorii szkół gimnazjalnych po-
szczególne miejsca zajęli: I miejsce - Łukasz 
Iwański – Gimnazjum w Poddębicach, II 
miejsce - Kamil Tymieniecki – ZS w Da-
likowie , III miejsce – Tomasz Modrzejew-
ski – ZS w Zygrach.

Ucznia z Dalikowa do konkursu 
przygotowywały Agnieszka Goszcz i 
Aneta Wypyszyńska. Wszyscy laureaci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody książkowe.

Agnieszka Goszcz  
nauczycielka w ZS w Dalikowie
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 � Złożony w dniu 31.03.2009 r. przez 
Gminę Parzęczew wniosek o dofinanso-
wanie projektu „Upowszechnianie eduka-
cji przedszkolnej w gminie Parzęczew po-
przez utworzenie Punktu Przedszkolne-
go w Chociszewie” (Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierów-
ności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki) na łączną kwo-
tę 1 085 133 zł (z czego dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Społecznego wy-
nosi 1 068 856 zł) przeszedł pozytywnie 
ocenę merytoryczną i uzyskał rekomenda-
cje do dofinansowania. Otrzymał on 76,5 
pkt. i zajął 11 miejsce spośród 73 projek-
tów złożonych do Urzędu Marszałkowskie-
go, z czego tylko 28 oceniono pozytyw-
nie. Lista rankingowa opublikowana zo-
stała 14.07.2009r. przez Urząd Marszał-
kowski w Łodzi. W Punkcie Przedszkol-
nym gmina zapewni bardzo dobre warun-
ki dla rozwoju dzieci poprzez wyposażenie 
oraz zatrudnienie wykwalifikowanej ka-
dry m.in. logopedy, psychologa, pedagoga, 
nauczycieli języka angielskiego i gimnasty-
ki korekcyjnej. Ponadto prowadzone będą 
warsztaty teatralne, z papieroplastyki oraz 
zajęcia z rytmiki i przyrody. Wszystkie za-
jęcia w Punkcie Przedszkolnym w Choci-
szewie będą bezpłatne. Rekrutacja skiero-
wana jest do dzieci  w wieku 3-5 lat z terenu 
gminy Parzęczew, z czego  przyjętych zosta-
nie 25 dzieci w naborze na rok 2009/2010 i 
25 dzieci w naborze na rok 2010/2011. W 
związku z tym serdecznie zapraszamy za-
interesowanych rodziców  do wypełnienia 
kart zgłoszeniowych dostępnych od dnia 10 

sierpnia w Urzędzie Gminy w Parzęczewie 
w pokoju nr 3. 

 �Dzieci i młodzież z terenu gminy Wart-
kowice podczas wakacji mogą uczestni-
czyć w warsztatach dziennikarskich orga-
nizowanych przez Urząd Gminy Wartko-
wice.  Uczestnicy warsztatów mogą bliżej 
poznać poszczególne gatunki dziennikar-
skie oraz zawód dziennikarza. W ramach 
warsztatów przewidziane są wyjazdy, ma-
jące na celu przybliżenie dzieciom sposobu 
pracy dziennikarza w poszczególnych sek-
torach medialnych. Dzieci odwiedziły  już 
studio Radia Parada, gdzie mogły zapoznać 
się z pracą dziennikarza radiowego oraz po-
zdrowić na antenie swoich najbliższych 
oraz siedzibę TVP Oddział w Łodzi. Za-
jęcia odbywają się w każdy wakacyjny pią-
tek  w szkołach leżących na terenie gminy.  
- Zajęcia bardzo mi się podobają. Nie 
nudzę się przynajmniej podczas waka-
cji. Dzięki wyjazdom odwiedziłem stu-
dio radia i telewizji oraz poznałem wie-
le ciekawych i znanych osób - mówi 
Kacper Machowski uczeń kl. V Szko-
ły Podstawowej w Parądzicach 
 Zajęcia prowadzi p. Agnieszka Kiejnich 
- młodszy referent ds. kultury w Urzędzie 
Gminy Wartkowice, kontakt tel. (43) 678-
51-05 wew. 57

Marta Kubis - Mikołajczyk 
zdjecie Agnieszka Kiejnich

 � II miejsce zajął Zespół Ludowy Dzieci 
i   Młodzieży Zespołu Szkół w Dalikowie 
„Dalikowiacy” podczas Wojewódzkiego 

Przeglądu Dziecięcych i   Młodzieżowych 
Zespołów Ludowych. Drugi dzień trwania 
IX Dni Partnerskich Powiatu Poddębickie-
go, na które składał się m. in. Międzynaro-
dowy Przegląd Polonijnych Zespołów Lu-
dowych oraz Wojewódzki Przegląd Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Zespołów Ludo-
wych, odbywał się pod hasłem Wojewódz-
kiego Przeglądu Dziecięcych i   Młodzie-
żowych Zespołów Ludowych. Zorganizo-
wany został dzięki Stowarzyszeniu Kultu-
ry Ludowej Powiatu Poddębickiego i Sta-
rostwa Powiatowego w Poddębicach. Jury 
w składzie Dorota Kubiak, Zofia Dębow-
ska, Krystyna Pomiećko i  Agnieszka Pię-
got przyznało I nagrodę Zespołowi Śpiewa-
czemu „Dzieciaki z Boguszyc”, dwa równo-
rzędne II miejsca zespołom „Dalikowiacy” 
z Dalikowa i „Zduńskowolanie”, trzeciego 
miejsca nie przyznano. 

Agnieszka Goszcz
nauczyciel j. polskiego  

w ZS w Dalikowie
 � Już po raz trzeci - tym razem z oka-

zji 10 rocznicy powstania powiatu łęczyc-
kiego - w dniach 9-18.06.2009 r. spotka-
li się artyści plastycy z różnych stron kraju 
na plenerze pn. „Piękno ziemi łęczyckiej”. 
Miejscem, które swym urokiem i gościn-
nością sprzyjało natchnieniu i pracy twór-
czej był - tak, jak poprzednio - Dom Po-
mocy Społecznej w Karsznicach, gdzie 
przez 10 dni powstawały dzieła plastycz-
ne, upamiętniające najpiękniejsze zakątki  
i pamiątki kultury regionu oraz jego trady-
cji wojskowych. Klub Garnizonowy w Leź-
nicy Wielkiej, który od wielu lat współpra-
cuje z DPS, biorąc udział w imprezach in-
tegracyjnych dla jego mieszkańców był po-
mysłodawcą imprezy.  Honorowy patronat 
nad plenerem objęli Starosta Powiatu Łę-
czyckiego - Wojciech Zdziarski oraz Do-
wódca Garnizonu - ppłk pil. Mieczysław 
Orłowski.  Komisarzem Pleneru był Jerzy 
Trymbulski - malarz i rzeźbiarz z Klubu 
Garnizonowego w Leźnicy Wielkiej, który 
zadbał o atmosferę sprzyjającą pracy twór-
czej, materiały dla artystów i całą stronę or-
ganizacyjną przedsięwzięcia. Plener miał na 
celu nie tylko popularyzację piękna regionu  
i utrwalenie go w twórczości plastycznej ale 
był przede wszystkim próbą integracji śro-
dowisk lokalnych. W programie impre-
zy oprócz wykonywania określonych form 
plastycznych i wymiany doświadczeń, od-
była się wystawa powstałych prac, zwie-
dzanie regionu oraz  zajęcia integracyjne  
z mieszkańcami DPS i warsztaty dla mło-
dzieży szkolnej. Organizatorzy mają na-
dzieję, że  plastycy przez długi czas wspomi-
nać będą gościnność i wspaniałą atmosfe-
rę, tego uroczego miejsca, w jakim dane im 
było tworzyć i chętnie wrócą tutaj w przy-
szłym roku.

Jacek Jaworski
kierownik Klubu Garnizonowego

Leźnica Wielka

 �Chociaż wakacje to czas odpoczynku i 
relaksu, Forum Inicjatyw Twórczych pra-
cuje pełną parą, aby zapewnić mieszkań-
com gminy wakacyjną rozrywkę. Od po-
czątku wakacji odbyły się: Dni Parzęcze-
wa, półkolonie dla dzieci, festyn z udzia-
łem zagranicznych zespołów folklorystycz-
nych oraz Dzień Seniora we współpra-
cy z PKPS. Przed nami natomiast dożyn-
ki gminne. W pierwszym tygodniu waka-
cji odbyły się półkolonie dla dzieci z Gmi-
ny Parzęczew, zapisało sie 45 osób. Pierw-
szego dnia zawitaliśmy do Safari Zoo w Bo-
rysewie. Pobyt był nie tylko dobrą zabawą, 
ale też lekcją przyrody, gdyż najmłodsi mo-
gli zobaczyć zwierzęta, które żyją w warun-
kach, takich jakie panują w ich naturalnym 
środowisku. Następnego dnia udaliśmy się 
do Ozorkowa na basen, gdzie dzieci czuły 
się jak...  ryby w wodzie. Trzeciego dnia w 

Centrum Odnowy Wsi odbyły się warsz-
taty wokalne, prowadzone przez Aleksan-
drę Sochacką, i chociaż zgodnie z przysło-
wiem „śpiewać każdy może, czasem lepiej, 
czasem trochę gorzej” to dzieciom szło na-
prawdę dobrze, a najlepsi wokaliści zapre-
zentowali się w koncercie na koniec warsz-
tatów. Następnego dnia, z samego rana wy-
jechaliśmy do Zgierza aby bawić się na sali 
zabaw KRASNAL. Najmłodsi zakopywali 
się po uszy w plastikowych kulkach, a trosz-
kę starsi pokonywali wiszący w powietrzu 
tor przeszkód. Piątego dnia zawitaliśmy do 
Łodzi, gdzie udaliśmy się do kina i chociaż 
termometry tego dnia pokazywały ponad 
30 stopni to dzieci przeżyły... Epokę Lo-
dowcową. Trzecia część przezabawnej baj-
ki rozśmieszyła wszystkich do łez, a o przy-
godach Manfreda i leniwca Sida dzieci roz-
mawiały jeszcze w autobusie. Prosto z kina 
udaliśmy się do ozorkowskiej pizzerii, któ-
ra przeżyła wielkie oblężenie, w końcu zro-
bienie pizz dla blisko 50 osób nie jest ła-
twe. Na szczęście kucharz podołał zadaniu, 
a dzieci po całym dniu, szybko uwinęły się 
z konsumpcją włoskiego dania. Ostatni 
dzień to warsztaty taneczne, które  popro-
wadziły instruktorki z PEMUSIC. „Jeszcze 
trochę treningu i młodzi tancerze bez wąt-
pienia będą  mogli występować w tańcu z 
gwiazdami...” - śmieje się jedna z instrukto-
rek.  W ten właśnie sposób minęły półkolo-
nie z Forum Inicjatyw Twórczych, pozosta-
je mieć tylko nadzieję, że wszyscy bawili się 
wyśmienicie. Dzieci, którym spodobały sie 
warsztaty taneczne lub wokalne zaprasza-
my we wrześniu do udziału w stałych zaję-
ciach. Wszystkich natomiast, którym nudzi 
się w wakacje zapraszamy do FIT, gdzie do 
godziny 20.00  jest codziennie czynna bez-
płatna kawiarenka internetowa, są do dys-
pozycji gry planszowe, można też w charak-
terze widza uczestniczyć w próbach zespo-
łów muzycznych. 

Daniel Michalski
 �W ostatnią niedzielę przed wakacjami – 

14 czerwca br. – w obu szkołach z terenu 
gminy Dalików odbyły się Festyny Rodzin-
ne. Te coroczne spotkania służą nawiązywa-
niu jeszcze lepszych kontaktów na linii ro-
dzice - społeczność szkolna - środowisko lo-
kalne. Wspólnie spędzony czas jest bezcen-
ny. Atrakcji, przygotowanych przez społecz-
ności obu szkół, nie brakowało. W Daliko-
wie impreza w plenerze rozpoczęła się o go-
dzinie 13°°. W czasie jej trwania prowadzo-
no loterię fantową, a do wygrania w loso-
waniu głównym było 10 atrakcyjnych na-
gród specjalnych. Sponsorami, którzy nie-
jednokrotnie wspierali loterię, byli i w tym 
roku: Sławomir Antczak, Wojciech Sylwe-
strzak, Mariusz Wojtczak, Katarzyna Wój-
cik-Powłoka, Danuta Walczak, Wieńczy-
sław Kazimierczak, Krzysztof Tomaszew-
ski, Krzysztof Ciecierski, Wojciech Ciecier-
ski, Sławomir Gut, firma EMAR (Mariusz 
Ciepłucha), firma PPHU KERM-PLUS  
z Dalikowa, Bank Spółdzielczy w Poddębi-
cach o/Dalików, OSP Dalików, Rada Ro-
dziców przy ZS w Dalikowie, nauczycie-
le i pracownicy szkoły. Zgromadzonym 
na stadionie czas umilały występy Orkie-
stry Dętej OSP Dalików, występ artystycz-
ny Zespołu Ludowego Dzieci i  Młodzie-
ży Zespołu Szkół w  Dalikowie „Daliko-
wiacy”, program wokalny absolwentki ZS  
w Dalikowie – Justyny Łomnickiej. Na sce-
nie zaprezentowali się także laureaci kon-
kursów wokalnych – także uczniowie z 
Dalikowa: Paulina Bilska, Marcin Wal-
czak, Kinga Rochowczyk, Paulina Bedna-
rek, Joanna Wilaszko, Kamil Tymieniec-
ki. W czasie trwania festynu były też atrak-
cje dla ciała: można było spróbować po-
traw z grilla, zjeść ciasto, wypić kawę lub 
herbatę. Nie zabrakło też konkursów i za-
wodów sprawnościowych – chętni wzię-
li udział w meczach piłki nożnej (wy-

stąpiły drużyny nauczycieli, rodziców i 
uczniów), młodsze dzieci uczestniczyły  
w konkursach sprawnościowych lub ko-
rzystały z atrakcji dla nich przygotowanych 
(zjeżdżalnia, trampolina, przejażdżka na 
kucyku). Wspólna zabawa trwała do póź-
nego popołudnia. Piknik w Domaniewie 
rozpoczął się o godzinie 15°° i trwał aż do 
21°°. Pierwszym punktem programu był 
musical pt. „Rodzina, ach rodzina” przy-
gotowany przez członków Kółka Teatralno-
Wokalno-Tanecznego pod kierownictwem 
Edyty Klimkowskiej-Stempień. Ucznio-
wie ZS w Domaniewie własnoręcznie przy-
gotowali scenografię i potrzebne kostiu-
my. Później chętni wzięli udział w konkur-
sach i zabawach przygotowanych dla dzie-
ci i rodziców – były więc konkursy tanecz-
ne, mecze piłki nożnej, konkursy sprawno-
ściowe. Inne atrakcje to także pokazy kucy-
ków, dmuchany zamek dla najmłodszych, 
stoiska ze słodyczami i daniami z grilla. Fe-
styn rodzinny w Domaniewie zakończyła 
zabawa taneczna. 

Aneta Mikołajczyk, bibliotekarz 
i Agnieszka Goszcz

nauczyciel j. polskiego
 �Mieszkańcy z terenu gminy Wartko-

wice mogą nieodpłatnie korzystać z po-
rad prawnika, psychoterapeuty, psycholo-
ga oraz doradcy zawodowego. Dzięki po-
zyskaniu środków  pozabudżetowych z Po-
akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich został uruchomiony Punkt Do-
radztwa Specjalistycznego, który mieści się 
w lokalu po byłej Bibliotece Publicznej w 
Wartkowicach przy  ulicy Legionów Pol-
skich 1. - Celem utworzenia takiego punk-
tu jest podniesienie świadomości prawnej 
oraz efektywności na rynku pracy  miesz-
kańców  gminy, a także nabycie umiejętno-
ści radzenia sobie z problemami codzien-
nymi. Pragniemy, aby zwiększyła się świa-
domość osób uzależnionych od alkoholu o 
możliwości wyjścia z nałogu oraz zdobycie 
wiedzy na temat choroby alkoholowej, po-
czucia pewności siebie oraz wiary we wła-
sne możliwości - informuje Jolanta Tur-
kowska, kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wartkowicach. Osoby zaintere-
sowane mogą uzyskać bliższe informacje w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Wartkowicach na miejscu lub telefonicznie 
pod numerem 043 678 58 68.

Marta Kubis – Mikołajczyk

 �Uzupełnienia do zestawienia ze str. 3 nr. 
2 „Do Rzeczy”.
Gmina Wartkowice: 
Drogi gminne ogółem: 74,5 km, w tym 
utwardzone  24 km
Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i 
leśnych – utwardzone 16,28 km.
Gmina Zgierz:
Liczba mieszkańców: 11748 – liczba 
mieszkańców, w tym: 11447 – zamel-
dowani na stałe,
301 – zameldowani tymczasowo 
(wszystkie dane z 4.03.2009 r.)
Największe miejscowości: Łagiewniki 
Nowe 713.
Długość wodociągów i kanalizacji w km: 
wodociągów  273,6 km (6562 przyłącza), 
kanalizacji 5 km (98 przyłączy).
Domy kultury – dotacja 2009 r.: 
210.700 zł. Biblioteki liczba/dotacja 
20009 r.: 3/185.000 zł.
Liczba uczniów: 1187 (r. szk. 
2008/2009). 
Koszty opieki i wyłapywania bezdom-
nych zwierząt: 98.064 zł.
Liczba chronionych zabytków: 58, w 
tym: 9 wpisanych do rejestru zabytków 
i 49 wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków.
Pomniki i rezerwaty przyrody:  4 rezer-
waty, 59 drzew pomnikowych, 4 aleje 
pomnikowe.

wieści gminne

„Zazwyczaj w nas gwar i gadanie
Dzisiaj starszaków jest pożegnanie
O jakże trudno rozstać się nam
A już najbardziej żal naszych pań
Lecz cóż poradzić czas wszystko zmienia
Nam pozostaną tylko wspomnienia.”
W dniu 31 lipca 2009r. zostały prze-

prowadzone ostanie zajęcia edukacyj-
ne w roku szkolnym 2008/2009 w 
Punkcie Przedszkolnym w Parzęcze-
wie. Jednak ze względu na okres wa-
kacyjny uroczystość związana z za-
kończeniem roku i pożegnaniem sze-
ściolatków odbyła się w czerwcu br.   
Uroczystość uświetnił występ dzieci 
biorących udział w zajęciach dodatko-
wych realizowanych w ramach projektu 
pt. „Punkt Przedszkolny w Parzęczewie 
miejscem przyjaznym wszechstronne-
mu rozwojowi dziecka”. Wszystkie dzieci 
wraz z nauczycielami przygotowały pięk-
ny program artystyczny, na który składa-
ły się wiersze i piosenki.

10 – osobowa grupa sześciolatków 
dziękowała serdecznie nauczycielom i 
całemu personelowi za wszystkie miłe 
chwile spędzone i przeżyte w Punkcie 
przez minione miesiące i lata. 

Kolejnym punktem uroczystości było 
wręczenie wszystkim dzieciom pamiątko-
wych dyplomów i skromnych  upominków. 

W uroczystości brał udział Ryszard 
Nowakowski - Wójt Gminy Parzęczew. 
Wszystkim zebranym podziękował za ca-
łoroczną współpracę, aktywność i zaanga-
żowanie. Szczególnie ciepłe słowa skierował 
do sześciolatków, życząc im wspaniałych 
osiągnięć w kolejnym etapie edukacji i suk-
cesów w dalszym życiu. 

Rok szkolny 2008/2009 był dobrym 
okresem dla Punktu Przedszkolnego w 
Parzęczewie. Dzięki realizacji projektu 

pt. „Punkt Przedszkolny w Parzęczewie 
miejscem przyjaznym wszechstronnemu 
rozwojowi dziecka” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, dzie-
ci mogły uczestniczyć w zajęciach dodat-
kowych, takich jak: „Ja i świat przyrody”, 
„Poznajemy nasz język ojczysty”, „Ma-
tematyka wokół nas”, „Umuzykalnie-
nie, śpiewy, pląsy i tańce”, „Gimnasty-
ka korekcyjna”, „Gry i zabawy ruchowe 
w plenerze” oraz w warsztatach: „Papie-
roplastyka”, „Nasze zdrowie i bezpieczeń-
stwo”, „Spotkanie z książką” i teatral-
nych. Ponadto dzieci były objęte opieką 
specjalistów – logopedy, psychologa, pe-
dagoga. Podczas zajęć dzieci wraz z na-
uczycielami korzystały z pomocy dydak-
tycznych oraz urządzeń rekreacyjnych 
zakupionych również w ramach projektu.

W roku szkolnym 2008/2009 w 
Punkcie odbyły się następujące uroczy-
stości: „Pasowanie na Przedszkolaka”, 
„Mikołajki”, „Wigilia”, „Bal Karnawa-
łowy”. W ramach Dnia Matki i Dnia 
Dziecka została zorganizowana wyciecz-
ka do Parku Jurajsko-Botanicznego „Di-
nopark” w Kołacinku. Tak więc minio-
ny rok szkolny był dla przedszkolaków 
atrakcyjny, pełen dodatkowych zajęć, po-
rad specjalistów oraz ciekawych wyda-
rzeń i uroczystości. 

Serdecznie zapraszamy rodziców dzie-
ci w wieku 3-5-lat, do uczestnictwa w 
ww. projekcie. Biuro projektu mieści się 
w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, w po-
koju nr 3.  

Wszystkim wychowankom uda-
nych i słonecznych wakacji  życzy per-
sonel Punktu Przedszkolnego w Parzę-
czewie!  Małgorzata Posiła 

koordynator projektu

Koniec roku

numer3.indd   13 2010-04-20   13:36:32



14 Do Rzeczy
napisz:  dorzeczy@gmail.comlipiec - sierpień 2009 informacje pod ręką

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dębicach, tel. 043 678 40 32, w UG w Daliko-
wie, pok. 28, 043 678 0183, wew. 24, pn. 8-15 
 

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

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

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

awarie wodociągów
�� tel. 024 388 34 44

utrzymanie dróg
�� tel. 024 388 43 55

policja
�� Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy ul. 

Ozorkowskie Przedmieście 4, telefon alarmo-
wy: 997 i 112, oficer dyżurny tel. 024 721, te-
lefon zaufania: 024 721 88 00,

�� Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy 
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w 
każdy wtorek godz. 15-17
urząd gminy
��  Wójt Gminy Łęczyca Andrzej Krzysztof 

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

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

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

Belwederska 69 , tel. 024 721 89 60, pn.-pt. 
godz. 7.30-15.30
�� Ośrodek Doradztwa Rolnicze-

go, ul. Przedrynek 8, tel. 024 721 24 15 

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

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

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

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

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

ciszewie, tel. 042 718 60 94, pn. 7.30-15.00, 
śr. 11.00-18.30, cz. 7.30-15.00, Pt. 11.30-
19.00
�� Biblioteka Klubu Garnizonowego w Leźni-

cy Wielkiej, tel. 042 750 33 66, wt.-pt. 15-20 
sob. 10-15
wywóz śmieci
�� RS II, tel. 042 716 25 80 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dniowa 5 tel. 042 718 60 40, 718 60 50
�� Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Parzęczew, 

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

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

pn.-pt, godz. 7.45–15.45

�� Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowi-
cach, ul. Legionów Polskich 1, pn. śr.
�� 8.00–15.30, wt., czw. 9.00–17.00, sob. 9–13 

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

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

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

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

wodociągi 
�� Wartkowice, Stary Gostków, Tur, tel. 697 200 

563
�� Kłódno, tel. 697 200 534
�� Wierzbowa, tel. 697 200 587

utrzymanie dróg 
�� UG Wartkowice, Stary Gostków 3D, tel. 043 

678-51-05 wew. 38, pn–pt 7.45–15.45
policja
�� Posterunek Policji w Wartkowicach, ul. Tar-

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

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

ków 3D, 99-220 Wartkowice, tel. 043 678 51 05 
w. 34, pn 9-11
zdrowie
�� NZOZ w Wartkowicach, ul. Legionów Pol-

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

apteka
�� W Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 1, 

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

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

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

UG w Wartkowicach w każdy wtorek 8-14, tel. 
043 678-51-05
�� Punkt poradnictwa - prawnik (środy), psy-

choterapełta (poniedziałki), psycholog, do-
radca zawodowy, informacje tel. 043 678 
58 68, Wartkowice, ul. Legionów Polskich 1 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nie 10, tel.: 042 717 95 15, wt.-śr 08.30-16.30, 
czw.-sob. 12-20

wywóz śmieci
�� 042 717 80 76 wew. 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

93
policja
�� Komenda Powiatowa Policji w 

Zgierzu, Długa 58/60, oficer dyżur-
ny – tel. 042 714 22 00,  0 42 714 22 01 
 

inne
�� Powiatowe Biuro Izby Rolniczej Woje-

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

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

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

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

Drobne

t� OGRODZENIA BRAMY AU-
TOMATYKA   duży wybór, sprzedaż 
montaż, 600 262 709

t� CERTYFIKATY ENERGE-
TYCZNE DLA BUDYNKÓW NIE-
ZBĘDNE DO UZYSKANIA PO-
ZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE 
BUDYNKÓW.TANIO. 506-95-38-
38

t� U NAS MOŻESZ UBEZPIE-
CZYĆ WSZYSTKO (KOMUNI-
KACYJNE, MAJATKOWE, ROL-
NE, TURYSTYCZNE I INNE), ZA-
DZWOŃ  TEL. 605-574-072- BIA-
ŁA UL. ZGIERSKA 19

  I N F O R M A C J A  

Wójt Gminy Wartkowice ogłosił w dniu 24 kwietnia 2009 r. konkurs nr 4/2009  na realizację 
usług integracji społecznej dla dzieci i młodzieży, rodzin i osób starszych w ramach 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich obejmujący: 

Zorganizowanie życia społeczno-kulturalnego z wykorzystaniem lokalnych zasobów  
poprzez organizowanie zajęć integracyjnych dla mieszkańców gminy Wartkowice. 

 
Na terenie Gminy Wartkowice w miesiącach sierpniu i wrześniu będą realizowane 
następujące usługi: 

 dla mieszkańców sołectw: Wartkowice, Stary Gostków, Ner, Spędoszyn, Spędoszyn-
Kolonia, Mrówna, Saków, Grabiszew, Kiki, Kłódno, Dzierżawy, Nowy Gostków: 

w miesiącu wrześniu Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy 
Wartkowice zorganizuje na terenie przy remizie OSP w Wartkowicach imprezę 
pn.„Pożegnanie lata połączone ze świętem pieczonego ziemniaka”; 

 dla mieszkańców sołectw: Biernacice, Zalesie, Polesie, Bronów, Bronówek, 
Zelgoszcz, Światonia, Wólki, Konopnica: 

w miesiącu sierpniu  Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach zorganizuje wyjazd na 
basen dla 50 mieszkańców oraz we wrześniu  zorganizuje i przeprowadzi imprezę 
okolicznościową pn. „Pożegnanie wakacji” (w programie: ognisko, zabawy i konkursy, 
zabawa taneczna); 

 dla mieszkańców sołectw: Tur, Sędów, Plewnik, Ujazd, Truskawiec, Nowa Wieś: 

w miesiącu sierpniu Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turskiej i Okolic zorganizuje 
„Święto latawca” natomiast we wrześniu zorganizuje wyjazd do teatru; 

 dla mieszkańców sołectw: Pełczyska, Chodów, Wola Dąbrowa, Krzepocinek, 
Parądzice, Sucha, Pauzew-Borek, Wólka: 

w miesiącu wrześniu Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach zorganizuje dwudniowe 
warsztaty kulinarne, obejmujące przygotowywanie potraw, urządzanie i dekorację stołu 
szwedzkiego oraz degustację potraw; 

 dla mieszkańców sołectw: Biała Góra, Starzyny-Orzeszków, Drwalew, Wierzbowa, 
Łążki, Powodów, Powodów Trzeci: 

w miesiącu sierpniu Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Górze zorganizuje i 
przeprowadzi spotkanie integracyjne dzieci i rodziców z przedstawicielami Policji 
Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach natomiast we wrześniu zorganizuje i 
przeprowadzi imprezę okolicznościową pn. „Święto Pieczonego Ziemniaka” (w 
programie: przygotowywanie potraw, udział w konkursach).  

 
Szczegółowe informacje o organizowanych spotkaniach i wyjazdach zostaną wywieszone na 
tablicach ogłoszeń w sołectwach i na stronie internetowej Urzędu Gminy Wartkowice 
www.wartkowice.pl. 
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t  IV LIGA (GRUPA ŁÓDZKA)
Miejsce w tabeli Orzeł Parzęczew 17
Pelikan II Łowicz - Orzeł Parzęczew 4:1      
Orzeł Parzęczew - Zawisza Rzgów 5:2
Kolejarz Łódź - Orzeł Parzęczew 2:0
Orzeł Parzęczew - Pilica Przedbórz 3:0
UKS SMS II Łódź - Orzeł Parzęczew 3:0
t�LIGA OKRĘGOWA (GRUPA ŁÓDŹ)
Miejsce w tabeli LKS Rosanów 16
LKS Rosanów - Sokół II Aleksandrów 5:1
MKS II Kutno - LKS Rosanów 3:2
LKS Rosanów - Górnik Łęczyca 0:5
LKS Rosanów - Stal Głowno 1:3
PTC Pabianice - LKS Rosanów 2:1
t�ŁÓDZKA KLASA A GRUPA 1
Miejsce w tabeli LKS Sarnów 7
Miejsce w tabeli Orzeł Parzęczew II
Jutrzenka Bychlew - Orzeł II Parzęczew 1:1
Iskra Dobroń - LKS Sarnów 3:1
LKS Sarnów - Burza Pawlikowice 2:4
Burza Pawlikowice - Orzeł II Parzęczew 3:2
GKS Ksawerów - LKS Sarnów 8:1
Orzeł II Parzęczew - GKS Ksawerów 2:3
t�ŁÓDZKA KLASA A GRUPA 3
Miejsce w tabeli Zryw Śliwniki 11
Dąbrowianka Dąbrowice - Zryw Śliwniki 7:3
Zryw Śliwniki - GKS Byszew 7:1
Bzura Młogoszyn - Zryw Śliwniki 4:2
Zryw Śliwniki - MGLKS Uniejów/Ostrowsko 2:6
t�ŁÓDZKA KLASA B GRUPA 1
Miejsce w tabeli LKS Dąbrówka 5
Victoria Łódź - LKS Dąbrówka 1:2
LKS Dąbrówka - Tornado Łódź 3:2
Hetman Łódź - LKS Dąbrówka 3:3
t�ŁÓDZKA KLASA B GRUPA 2
Miejsce w tabeli LKS Zamek Skotniki 3
Miejsce w tabeli LKS Gieczno 8
Miejsce w tabeli Start Szczawin 7
LKS Gieczno - Start Szczawin 3:3
Huragan Swędów - Zamek Skotniki 1:2
Zamek Skotniki - Fenix Wągry 3:0
LKS II Gałkówek - Zamek Skotniki 0:4
LKS Gieczno - Czarni Smardzew 1:4
t�KLASA GÓRSKI GRUPA D
Miejsce w tabeli Orzeł Parzęczew 5
Orzeł Parzęczew - LUMKS Tuszyn
LKS Ostrowia - Orzeł Parzęczew 6:1
Widzew Łódź - Orzeł Parzęczew 6:2
Orzeł Parzęczew - LKS Gałkówek 8:1
Zawisza Rzgów - Orzeł Parzęczew 6:3

GKS Ksawerów - Orzeł Parzęczew 0:16
Terminarz
t�Łódzka Klasa Okręgowa 
Kolejka 1: 15 sierpnia/16 sierpnia
Orzeł Parzęczew - Sokół II Aleksandrów
Kolejka 2: 22 sierpnia/23 sierpnia 2009)
GKS Pogoń Rogów - Orzeł Parzęczew
Kolejka 3: 26 sierpnia 2009 (Środa)
Orzeł Parzęczew - MKS Kutno
Kolejka 4: 29 sierpnia/30 sierpnia 2009
Start Brzeziny - Orzeł Parzęczew
Kolejka 5: 05 września/06 września 2009
Orzeł Parzęczew - GKS Bedlno
Kolejka 6: 09 września 2009 (Środa)
Stal Głowno - Orzeł Parzęczew
Kolejka 7: 12 września/13 września 2009
Orzeł Parzęczew - GLKS Burza Pawlikowice
t�Łódzka Klasa A gr. I
Kolejka 1: 22 sierpnia/23 sierpnia 2009
Tęcza Brodnia - Orzeł Parzęczew
LKS Orzeł Piątkowisko - LKS Sarnów
Kolejka 2: 29 sierpnia/30 sierpnia 2009
LKS Sarnów - Orlik Sobień
Orzeł Parzęczew - LKS Jutrzenka Bychlew
Kolejka 3: 02 września 2009 (Środa)
LKS Iskra Dobroń - Orzeł Parzęczew
Wola Zaradzyńska - LKS Sarnów
Kolejka 4: 05 września/06 września 2009
MGLKS Uniejów/Ostrowsko - LKS Sarnów
LKS Orzeł Piątkowisko - Orzeł Parzęczew
Kolejka 6: 19 września/20 września 2009)
GLKS Dłutów - LKS Sarnów
Orzeł Parzęczew - Orlik Sobień
t�Łódzka Klasa A gr. III
Kolejka 1: 29 sierpnia/30 sierpnia 2009
LKS Zryw Śliwniki - LKS Magnat Sierpów
Kolejka 2: 02 września 2009 (Środa)
LKS Zryw Śliwniki - LKS Sparta Leśmierz
Kolejka 3: 05 września/06 września 2009
GLKS Dąbrowianka - LKS Zryw Śliwniki
Kolejka 4: 12 września/13 września 2009
LKS Zryw Śliwniki - LKS Bzura Młogoszyn
t�Łódzka Klasa B gr. II
Kolejka 1: 02 września 2009 (Środa)
LKS II Gałkówek - Zamek Skotniki
Błękitni Dmosin - LKS Gieczno
LKS Sokół Popów - LKS Start Szczawin
Kolejka 2: 05 września/06 września 2009
LKS Gieczno - WKS Fenix Wągry
Zamek Skotniki - Błękitni Dmosin

Piłka nożna
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17 lipca zakończył się obóz dla dzie-
ci realizowany w ramach projektu „Leśni 
ludzie – letni obóz przetrwania w Cho-
ciszewie”. Projekt otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 50 000 zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej integracji. 

Obóz zorganizowany został dla 15 
uczniów Szkoły Podstawowej w Cho-

ciszewie. W ramach obozu na uczestni-
ków czekała 5 dniowa wycieczka tury-
styczno – wspinaczkowa do Jury Kra-
kowsko - Częstochowskiej oraz 7 dnio-
wy pobyt na terenie Szkoły Podstawowej 
w Chociszewie. Na potrzeby projektu na 
boisku szkolnym wykonano drewnianą 
wiatę biesiadną z miejscem na ognisko, w 
której uczniowie spożywali robione przez 
siebie śniadania i kolacje. Obiady i pod-
wieczorki przygotowywane były w for-

mie cateringu przez restaurację  „TAMA-
DA”. Uczestnicy nocowali w namiotach, 
których zakup, podobnie jak jednakowa 
odzież dla każdego uczestnika, finanso-
wane były z funduszy europejskich. Na 
młodzież czekała masa atrakcji i wycie-
czek, których podsumowaniem był kon-
kurs „Moje sprawności”. 

Uczestnicy niejednokrotnie korzysta-
li z pływalni „Wodnik” w Ozorkowie. 
Zabawę na basenie połączono z zajęcia-

mi z zasad udzielania pierwszej pomo-
cy, co pozwoliło uzyskać uczniom spraw-
ność  „Ratownika”. W celu zdobycia ko-
lejnej sprawności, tym razem „Rowerzy-
sty” zaplanowano dla nich wycieczkę ro-
werową po najbliższej okolicy. Nauczo-
no je dokonywać drobnych napraw rowe-
rów, poprawnego czytania mapy i prze-
strzegania  przepisów ruchu drogowego. 
W trakcie dwudniowego rajdu uczestni-
cy odwiedzili m.in. kąpielisko w Grotni-

kach oraz Ośrodek Jazdy Konnej „TA-
BUN” w Pustkowej Górze. Zdobywając 
umiejętność „Leśnika” dowiedzieli się jak 
ważną rolę odgrywają lasy w dzisiejszych 
czasach. Podczas wyjazdu na leśną ścież-
kę dydaktyczną do Lasu Łagiewnickie-
go dzieci spotkały leśniczego, który na-
uczył je rozróżniać gatunki drzew i krze-
wów po liściach owocach i korze. Od tej 
pory rozpoznawanie gatunków leśnych 
zwierząt, czy też rodzajów lasów nie bę-
dzie stanowić dla nich najmniejszego pro-
blemu. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się wycieczka pod nazwą „Od ziaren-
ka do bochenka” w ramach której dzieci 
udały się do młyna w Chociszewie. Tego 
dnia młodzież miała nietypową okazję 
wytworzenia własnymi rękoma ciasta na 
wiejski chleb, masła, a także poznania taj-
ników wyrobu sera w wiosce tematycz-
nej „Biesiadny Zakątek” w Śniatowej. 
W celu podniesienia poziomu sprawno-
ści i kondycji fizycznej zorganizowano dla 
nich wycieczkę do Jednostki Wojskowej 
w Leźnicy Wielkiej. Po zwiedzeniu jed-
nostki połączonym z prezentacją broni i 
sprzętu wojskowego czekał na nich po-
kaz samoobrony. Rezultatem tej wypra-
wy było zdobycie umiejętności „Żołnie-
rza”. Ostatnimi już umiejętnościami ja-
kimi mogą pochwalić się dzieci są prak-
tyczne i teoretyczne umiejętności „Węd-
karza”, takie jak rozróżnianie gatunków 
ryb i roślinności wodnej. 

Największe emocje wywołała jednak 
5-dniowa wycieczka do Mirowa. Wyjazd 
turystyczno - wspinaczkowy był konty-
nuacją, a jednocześnie podsumowaniem 
obozu przetrwania. Zajęcia strzeleckie, 
zabawy wspinaczkowe, zwiedzanie ja-
skiń, zjazdy linowe, jazda na quadach 
czy gra w paintballa to tylko niektóre z 
atrakcji, które czekały najdzielniejszych 
uczniów w Podlesicach.  

Dzięki realizacji projektu Szkoła Pod-
stawowa w Chociszewie zyskała sprzęt, 
który z pewnością posłuży jej uczniom 
przez długi czas. Zakupiono m.in. mi-
kroskopy i lupy, które były niezbędne 
do analizy miejscowej wody odczynni-
kami chemicznymi, noktowizory, latar-
ki i krótkofalówki bez których zabawy 
w nocne podchody nie byłyby tak uda-
ne i ciekawe,  oraz aparat cyfrowy, który 
na zawsze uwiecznił te wspaniałe chwile.

Obóz był nie tylko doskonałą for-
mą spędzenia wolnego czasu, ale przede 
wszystkim przygodą, do której niejedno-
krotnie powracać z uśmiechem na ustach 
będzie cała ekipa „Leśnych ludzi”.

Leśni ludzie

Uczestnicy projektu

Obóz przetrwania
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Na wstępie należy zaznaczyć, ze 
podjęte zagadnienia kulinarne odnoszą 
się zasadniczo do drugiej połowy XIX 
wieku i wyłącznie dotyczą posiłków 
codziennych. A zatem jadło obrzędowe 
zostało na razie pominięte. Pożywienie 
ludu łęczyckiego opierało się głównie 
na ziemniakach, mące, kaszach i nabia-
le. Niemniej ważną rolę odgrywa tu-
taj również kapusta i groch. Do rzad-
szych za to artykułów należało mięso i 
wędliny.

Pożywienie ludu łęczyckiego obejmo-
wało szereg pozycji i było na ogół bardzo 
proste. Z zup gotowano jagiełki na wo-
dzie z mlekiem, zalewajkę, ziemniaki z 
zacierkami, kaszą lub śwież kapustą. Tę 
ostatnią zupę nazwano „pazichą” albo 
dziadem (Witonia). 

W XIX wieku gotowano też zupę 
z pasternaku. Tj. rośliny której korzeń 
podobny był do małej marchwi. Pa-
sternak uprawiano najczęściej w ogród-
ku lub na zagonach w pobliżu zagrody. 
Miał on bardzo silny zapach (Marian 
Prawdzic, O uprawie pasternaku, Ga-
zeta Świąteczna, 1888 roku, nr 377. str. 
5). Zupę pasternakową przyrządzano w 
ten sposób: ugotowany pasternak od-
cedzano, po czym rozcierano go, a na-
stępnie mieszano z odlanym płynem i 
tłuczonymi ziemniakami  . Dość często 
dodawano do tego jeszcze mleko i za-
prawę z żytniej mąki. Pod koniec ubie-
głego stulecia zupa pasternakowa wy-
chodzi zupełnie z użycia . W tym czasie 
pojawia się zupa z brukwi. 

W tej grupie pożywienia nale-
ży omówić polewkę, barszcz kwasy 
i zupy owocowe. Polewkę gotowano 
podobnie jak krupniczek, z tym jed-
nak, że z serwatki i jaglanej kaszy. Po-
lewkę tę zaprawiano mlekiem i śmie-
taną. Do barszczu tak zwanego „za-
klepanego” dodawano cebule, mle-
ko słodkie i kwaśne. Barszcz ten jak 
twierdzi Kordula Nowakowska z Wi-
toni, zaprawiano jeszcze mąką. Dość 
często, zwłaszcza zimą gotowano 
kwas kapuściany, zmieszany z wodą, 
do którego dla dodania smaku wrzu-
cano kilka grzybków, cebule, liście 
bobkowe i pieprz. Kwas ten jedzony 
był najczęściej z kluskami lub ziem-
niakami. Razem z kluskami spoży-
wano również „kulis”. tj. kwas z ki-
szonych ćwikłowych buraków oraz 
zupę owocową, robioną ze śliwek lub 
wiśni. Jednocześnie należy dodać, 
że żupę ze śliwek nazywano „śliwco-
kiem”, a wiśni „wiśniokiem”. W po-
rze jesiennej bardzo chętnie gotowa-
no tzw. „Garus”, tj. zupę z gruszek 
ulęgałek, którą jedzono na „przybier-
kę” razem z „krychanymi” czyli  tłu-
czonymi ziemniakami.

Najbardziej jednak pożywne były 
potrawy mączne, a więc rozmaitego ro-
dzaju kluski, jak zacierki „rwoki”, kra-
jane kopytka, „przycieroki”, poza tym 
placki czyli tzw. „kołoce”. Pieczone na 
kuchennym trzonie oraz „prażucha” z 
żytniej lub tatarczanej mąki. Spośród 
wymienionych potraw na szczególna 
uwagę zasługują kluski, przecieroki, 
przyrządzane z żytniej mąki i tartych 
ziemniaków, które jedzono ze słoniną, 
mlekiem lub zupą z bani. Poza wymie-
nionymi pokarmami jedzono na sucho 
ziemniak, groch, groch z kapustą, kasze 
jaglaną, tatarczną i jęczmienną, a latem 
bób czyli „bon”.

Chętnie spożywano tez ser z koper-
kiem oraz gomułki zapiekane w piecu po 
upieczeniu chleba.

Za okrasę służyło sadło, słonina, olej, 
śmietana rzadziej masło.

Przeciętnie jedzono trzy razy dzien-
nie, a w okresach wzmożonej pracy pięć 
razy. Zwykle na śniadanie i kolację spo-
żywano barszcz lub polewkę z ziemnia-
kami. Latem na kolację dość często da-
wano na przybierkę maślankę lub  po-
lewkę z ziemniakami. Józef Grajnert 
zanotował na początku XX wieku, że 
ludność wsi Topoli jadła najczęściej 
na śniadanie i kolacje żur lub polewkę 
z ziemniakami ( Notatki o wsi Topo-
li Wisła, 1903 r., tom XVII, str. 657). 
Obiady były bardziej obfite i składa-
ły się najczęściej z dwóch dań. Jakość i 
ilość potraw zależną była od stanu ma-
jątkowego i pory roku. Najgorzej odży-
wiano się w wielkim poście i na przed-
nówku. W poście jedzono pokarmy 
tylko z olejem. Istniały wówczas jeszcze 
bardzo surowe przepisy średniowiecz-
ne, które zabraniały  w wielkim poście 
spożywać nie tylko tłuszczów zwierzę-
cych, ale i mleka. Toteż lud łęczycki za-
oszczędzone w ten sposób mleko obra-
cał wyłącznie na produkcję serów, które 
nie sprzedawał, lecz starannie magazy-
nował w komorze lub na strychu. Sery 
te spożywał dopiero późną wiosną, 
a niekiedy i w czasie żniw, wyrównu-
jąc w ten sposób  spiżarniane niedobo-
ry. Informatorzy zgodnie utrzymują, że 
w okresie wielkiego postu, oczywiście 
w dni słoneczne masowo zawieszano 
sery w nicianych siatkach na topolach 
rosnących w pobliży zabudowań go-
spodarczych. Znany rzeźbiarz ludowy 
, Ignacy Kamiński, był świadkiem jak 
w 1914 roku w Gledzianówku żołnie-
rze  rosyjscy rzucili się na tak rozwie-
szone sery i zrabowali je w ciągu krót-
kiego czasu. Zwyczaj suszenia i maga-
zynowania serów w okresie wielkiego 
został zarzucony na początku okresu 
międzywojennego. Najgorsza sytuacja 
żywnościowa na wsi powstawała zwy-
kle na tzw. Przednówku. Wtedy  pie-
czono chleb z mąki z domieszką mie-
lonego perzu lub tłuczonych ziemnia-
ków. Do potraw głodowych należa-
ły wówczas zupy gotowane z niedoj-
rzałego suszonego ziarna żytniego lub 
z tzw. „jarmużki”. Potrawy te przypra-
wiano jedynie mlekiem. Przyrządzano 
także barszcz, który jedzono nie z chle-
bem i ziemniakami, lecz z owym suszo-
nym serem. Według Oskara Kolberga, 
lud w  Łęczyckiem w latach głodu spo-
żywał rzeżuchę (Lud-Łęczyckie, Kra-
ków 1889r ., str. 9) wiadomość ta jed-
nak odnosi się już do czasów pańsz-
czyźnianych.

Starzy informatorzy twierdzą, że gdy-
by dzisiaj ludzie tak się odżywiali jak 
dawniej, byli by zdrowsi i silniejsi. Jedno-
cześnie podkreślają, że dawne jadło było 
głównie oparte na produktach roślin-
nych i nabiale. W dużym stopniu nale-
ży im przyznać rację. Od siebie dodam, 
że w miarę jednak polepszania się sytu-
acji gospodarczo społecznej wsi, zachodzą 
także radykalne zmiany między innymi i 
na odcinku kulinarnym. Część tradycyj-
nego jadła zostaje zastąpiona nowymi po-
trawami, przeważnie pochodzenia miej-
skiego. Jan Piotr Dekowski
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Pożywienie ludu łęczyckiego

Szyjemy

również

dla najpięknieszych

 - suknie ślubne

- komunijne

- dodatki itp.

Szycie na miarę

Ozorków
ul. Stypułkowskiego 1
(przy Urzędzie Pracy)

www.sukniedaga.pl

R E K L A M A

11 lipca  gościliśmy  w Parzęczewie ze-
społy folklorystyczne z Sardynii, Tajwa-
nu i Ukrainy, które przyjechały do Polski 
w ramach  XXVIII Międzynarodowych 
Warsztatów Folklorystycznych. Dla pa-
rzęczewskiej publiczności była to unikal-
na okazja do poznania folkloru i kultury 
ludowej innych narodowości. Warsztaty 
odbywają się co dwa lata, a Parzęczew jest 
stałym punktem trasy koncertowej ze-
społów uczestniczących w imprezie. Tym 
razem podziwialiśmy trzy zespoły: Nura-
xi z Sardynii, Hon – Wa z Tajwanu i Vo-
lynianka z Ukrainy.

Największe zainteresowanie wzbudził 
w Parzęczewie egzotyczny dla nas folk-
lor chiński w wykonaniu Hon Wa. Szcze-
gólnie spodobał się publiczności taniec ze 
wstążką w wykonaniu grupy młodych 
dziewcząt w charakterystycznych strojach i 
mocnym scenicznym makijażu, podkreśla-
jącym oryginalny chiński typ urody. 

Zespół Volynianka z kolei prezen-
tował całkiem odmienny typ folkloru. 
W przeciwieństwie do wystudiowane-
go, pełnego precyzji tańca chińskiej gru-
py, Ukraińcy emanowali na scenie ener-
gią i żywiołowością. Zespół zaprezento-
wal tańce ludowe, m.in.: Skakunets, Ku-
palsky, Kladochka, Hupaly, Wołyński. 
Trzeci z zespołów: Nuraxi z Sardynii po-
wstał w 2002 roku. Funkcjonuje on jako 
grupa folklorystyczna i równocześnie 
jako szkoła tańca. W wykonaniu grupy 
mieliśmy okazję zobaczyć narodowe tań-
ce włoskie: m.in. tarantelę i saltarello.

Na scenie mogliśmy także oglądać i 
niezmiennie podziwiać artystów z Ze-

społu Pieśni i Tańca „Anilana”, którzy 
jak zwykle pokazali swój kunszt, pre-
zentując z kolei polskie tańce narodo-
we, między innymi wykonanego bra-
wurowo krakowiaka. ZPiT „Anilana” 
jest głównym organizatorem XXVIII 
już warsztatów.

Zagraniczni goście bardzo ciekawie 
opowiadali o swoich wrażeniach z wi-
zyty w Polsce redaktorowi Gazety Wy-
borczej: „Zachwycił mnie nie tylko kra-
kowiak, ale i Manufaktura, a dokładniej 
pomysł, by starą fabrykę przekształcić w 
centrum kultury i symbol miasta. To nie-
zwykły pomysł” - mówi Ming-Jen Liu, 
lider grupy Hon-Wa z Tajanu. Wszyscy 
goście podziwiają naszą polską gościn-
ność i serdeczne przyjęcie. Nieoficjalnie 
dotarły do nas informacje, że koncert w 
Parzęczewie był jednym z najmilej wspo-
minanych przez zagranicznych gości z ca-
łego polskiego turnee. Być może sprawiła 

to staranna oprawa imprezy, a może pięk-
ne kosze kwiatów, które artyści otrzymali 
z rąk samego wójta gminy... Tak czy ina-
czej bardzo nas cieszy ta opinia i juz dziś 
z  niecierpliwością czekamy na kolejne 
warsztaty. Reanata Nlobrzak
fotoreportaż: www.fundacjaprym.pl

Folklor po chińsku...

70. rocznica 
3 września - 18.00 – Otwarcie wy-

stawy „28 pułk  Strzelców Kaniow-
skich w Kampanii Wrześniowej 1939 
roku”. Muzeum Miasta Zgierza, ul. 
Dąbrowskiego 21.

13 września - 11.00 – Zgierz: msza św. 
polowa na Placu Stu Straconych z udziałem 
ks. biskupa Ireneusza Pękalskiego. 12.00-
12.15 – Zgierz: start honorowy grupy rowe-
rowej III Rajdu Edukacyjnego „Szlakiem 
walk wrześniowych 28 pułku Strzelców 
Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawale-
rii w gminie Zgierz”. 13.00 – Ustronie: start 
grupy rowerowej  III Rajdu Edukacyjne-
go na trasę Agroturystycznego Szlaku Ro-
werowego „Szlakiem Bojowym Kresowej 
Brygady Kawalerii  z września 1939 r.” - tra-
sa do Kęblin. 14.00 – Kębliny: uroczystość 
pod obeliskiem upamiętniającym nocny 
bój 28 pSK z 7 września (złożenie kwiatów i 
zapalenie zniczy). 14.15 – Kębliny: start gru-
py pieszej  III Rajdu Edukacyjnego „Szla-
kiem walk wrześniowych 28 pułku Strzel-
ców Kaniow-skich i Kresowej Brygady Ka-
walerii w gminie Zgierz” - przejście trasą: 
Kębliny  -Biała-Jeżewo oraz przejazd na tej 
trasie wozami drabiniastymi.

Jeżewo 13.09. - poligon jednostki 
wojskowej. 16.15 – pokaz pojazdów mi-
litarnych z okresu II wojny światowej, – 
grochówka wojskowa. 17.30 – widowi-
sko historyczne związane z bitwą pod 
Kęblinami przygotowane przez Stowa-
rzyszenie Historyczne „Strzelcy   Ka-
niowscy” w Łodzi oraz Jednostkę Woj-
skową Nr 4474 w Zgierzu. W widowi-
sku wykorzystane zostaną elementy pi-
rotechniczne.

Parafiada 2009
W  sobotę, 15 sierpnia 2009 roku, o 

godzinie 17.30 na XII Festynie Parafial-
nym w Grotnikach wystapią Krzysztof 
Krawczyk z rodziną oraz jego goście: 
Ryszard Rynkowski, Sławek Kowalew-
ski i Marian Lichtman.

Jak co roku przewidzana jest lote-
ria fantowa, bigos i ciasta. Około godz. 
22.45 „AURA” uruchomi autobusy do 
Ozorkowa i do Łodzi. Wszelkie infor-
macje: 042 717 90 19.
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