1 czerwca w sali widowiskowej
Forum Inicjatyw Twórczych odbyła
się impreza dla najmłodszych
z okazji Dnia Dziecka. Imprezę
rozpoczął wójt gminy Ryszard
Nowakowski, składając dzieciom
życzenia i włączając się do wspólnej
zabawy. Podczas imprezy dzieci
brały udział w warsztatach
czekolady, podczas których każdy
uczestnik mógł zrobić własnego
czekoladowego lizaka. Dzieci brały
udział w licznych konkursach
z nagrodami, które prowadził
animator – Maciej Janecki,
w śmiesznym przebraniu clowna.
W imprezie uczestniczyło ponad
siedemdziesięcioro dzieci wraz
z opiekunami.
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Obchody Święta Konstytucji
3 maja br. w Wartkowicach odbyły się
uroczystości związane z obchodami
Święta Narodowego Trzeciego Maja i 70.
Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Wyraz patriotyzmu i szacunku dla jej twórców,
obrońców i spadkobierców potwierdzili swoją
obecnością: Piotr Polak Poseł na Sejm RP, Przemysław Błaszczyk Senator RP, Ireneusz Pajor,
reprezentujący Panią Elżbietę Nawrocką Posła
na Sejm RP, Zbigniew Kręcisz Dyrektor Biura
Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa reprezentujący Marszałka Województwa Łódzkiego
Witolda Stępnia, Pan Piotr Binder Wicestarosta
Powiatu Poddębickiego wraz z radnymi, Chorąży

Marcin Michalak reprezentujący Dowódcę I Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej, Chorąży
Tomasz Kupis i Mariusz Zarębski reprezentujący
Dowódcę I Dywizjonu Szwoleżerów Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Leźnicy Wielkiej, kie-

rownicy służb powiatu poddębickiego, Krystyna Kwapisz Prezes ZK RP i BWP Koło Gminne
w Wartkowicach, Przewodniczący Rady Gminy
wraz z radnymi, kierownicy jednostek organizacyjnych i zakładów pracy z terenu Gminy
Wartkowice, sołtysi, druhowie jednostek OSP,
pedagodzy, w licznej grupie młodzież szkolna,
mieszkańcy gminy i goście.
W Kościele Parafialnym w Wartkowicach odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny
koncelebrowana przez Ks. Janusza Szeremetę,
natomiast homilię wygłosił Ks. Kanonik Marian
Kilichowski Proboszcz Parafii p.w. Bożego Miłosierdzia w Dzierżawach. Po zakończeniu mszy
św. uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry
Dętej z Poddębic wraz z pocztami sztandarowymi
Jednostek OSP udali się pod pomnik w Wartkowicach gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty.
W uroczystej części obchodów z programem
okolicznościowym pt: „Pochylmy się dziś nad

przeszłością...” wystąpiły dzieci i młodzież ZS
w Wartkowicach, SP w Kłódnej, Publicznego
Przedszkola w Wartkowicach. W trakcie przedstawienia wielokrotnie rozbrzmiewały brawa.

LKM MAXIM 08/15, RKM Browning wz. 28, CKM
Browning wz. 30, KB Mauser, pistolet VIS, RKM
Bren, stanowiska broni, strzelnica broni pneumatycznej ASG z obsługą licencjonowanych in-

Grupa Historyczna im. II/ 18 pp z Sochaczewa: pt.: „Armia Polska 1939-44 r. – mundur
i broń”, w ramach której znalazły się dioramy,
dotyczące broni i umundurowania używanego
przez żołnierzy polskich w 1939 r., repliki broni

mości i zrozumieniu mieszkańców naszej gminy,
którym w imieniu organizatorów dziękujemy
za zaufanie.

Wydarzeniu towarzyszyły również zorganizowane na terenie Zespołu Szkół stoiska Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
w Łodzi, gdzie można było zobaczyć repliki militariów, używanych w czasie misji pokojowych,
stoisko promocyjne Narodowych Sił Rezerwy,
przygotowane przez Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Łodzi, stoisko historyczne Muzeum Regionalnego z Kutna z wystawą oryginalnego wyposażenia żołnierzy z 1939 roku, oraz
wystawa plenerowa Stowarzyszenia Muzealna

struktorów strzelectwa sportowego i bojowego.
Zainteresowaniem cieszyła się również wystawa pamiątek rodzinnych w postaci zdjęć,
listów od najbliższych, gazet, dokumentów
obowiązujących w czasie wojny, którą przygotowały wspólnie Gminna Biblioteka Publiczna,
Biblioteka ZS w Wartkowicach i Biblioteka SP
w Kłódnej. Na wystawie zaprezentowane były
także pozycje książkowe, niektóre egzemplarze
unikatowe, a także monety z okresu wojennego.
Wystawę udało się przygotować dzięki uprzej-

Karolina Banaszkiewicz

Kalendarium pierwszych wydarzeń
po wyborach samorządowych 27 maja 1990 r.
Gmina Wartkowice
7 czerwca 1990 r – I inauguracyjna sesja Rady
Gminy w Wartkowicach zwołana przez Radnego
Seniora Pana Zenona Kuźniaka w której uczestniczyli m.in.: Ks. Dziekan Józef Nikiel – Proboszcz
Parafii w Wartkowicach, Jerzy Kończak – Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, Jan Czerwiński – Przewodniczący GZRKiOR,
Jan Kubiak – Prezes Zarządu Gminnego PSL, Jan
Błaszczyk – Naczelnik Gminy, Gminna Komisja
Wyborcza. Rozpoczęła pracę Rada w 20-osobowym składzie:
Przewodniczący – Zbigniew Grabarczyk,
Z-ca Przewodniczącego – Stankiewicz Wacław
Wojciech, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– Frontczak Andrzej, Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania
Przestrzennego – Janiak Leon, Przewodnicząca
Komisji Spraw Obywatelskich Zdrowia, Młodzieży, Wychowania, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Chudzik Elżbieta, Przewodniczący Komisji
Handlu, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Królak Henryk oraz pozostali
członkowie: Andrzejczak Wiesław, Anielak Stani-

sław, Bednarek Czesław, Drynkowski Kazimierz,
Grabowski Marek, Katusza Genowefa, Klimczak
Józef, Kuźniak Zenon, Mierzejewski Bogdan, Przydrożny Wojciech, Sekura Andrzej, Szopa Jerzy,
Świątek Jan, Janowski Roman został Delegatem
do Sejmiku Województwa Sieradzkiego.
20 czerwca 1990 r. – wybór na Wójta Gminy Wartkowice Piotra Kuropatwy, absolwenta
SGGW w Warszawie (Wydział Techniki Rolniczej
i Leśnej) i złożenie ślubowania.
Powołanie Komisji:
Inwentaryzacyjnej z Przewodniczącym Wacławem Stankiewiczem,
Statutowej z Przewodniczącym Zbigniewem
Grabarczykiem,
Powołanie Kierownika USC Ryszarda
Balcerzaka.
30 czerwca 1990 r. – wybory Zarządu Gminy.
Skład Zarządu: Janiak Leon, Klimczak Józef, Królak Henryk, Kuźniak Zenon, Stankiewicz Wacław
15 września 1990 r. – powołanie Anny Jagielskiej na Sekretarza Gminy
28 września 1990 r. – powołanie Teresy
Łopacińskiej na Skarbnika Gminy
Karolina Marciniak-Banaszkiewicz

Rada Gminy I kadencji
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25 lat samorządu terytorialnego... wspomnienia
Gmina Wartkowice
Rok 1990 niewątpliwie zapisał się trwale w historii przemian ustrojowych polskiej demokracji, również tej w gminie Wartkowice. Kierując
te słowa do czytelników niniejszego artykułu,
pragnę zastrzec, że nie jest moim zamierzeniem,
abym swoją narracją przysłonił doniosłość tamtego czasu i związanych z nim wydarzeń. Pragnę
jedynie przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, rolę ludzi mojego otoczenia, których potem
imiennie wymienię. Razem staraliśmy się jak
najlepiej kształtować rodzącą się samorządową
demokrację. Będąc wówczas Przewodniczącym
Komitetu Obywatelskiego ‚’Solidarność’’ i wiceprzewodniczącym KO ‚’Solidarność ‚’ woj. sieradzkiego, razem z moimi koleżankami i kolegami
związkowymi wzięliśmy na swoje barki główny
ciężar przeprowadzenia pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w naszej gminie. Niemal wszyscy liderzy już odeszli, dziś chylę
przed nimi czoła. Już tylko we wspomnieniach
pozostali panowie: Zenon Kuźniak, Jan Józwiak,
Adam Wawrzyniak, Władysław Rosiak czy Zamojscy z Drwalewa oraz wielu, wielu innych. By dać
świadectwo tamtych dni wspominam i serdecznie dziękuję za współpracę Janowi Świątkowi,
Ireneuszowi Zamojskiemu, Janowi Tomczykowi
czy Bożenie Janiak oraz ich rodzinom.
O tym powinno wiedzieć młode pokolenie
mieszkańców naszej gminy, niech to będzie namiastką lekcji historii. Dramatyczne losy naszej
Ojczyzny, doświadczenia rozbiorów, tragedia Na-

rodu czasu II wojny światowej oraz lata po jej
zakończeniu nie dawały szans na normalność.
W rzeczywistości Państwo nasze nie istniało,
poza wspaniałym okresem 20 lat II Rzeczpospolitej. Jeszcze po II wojnie straciło rzesze swoich
obywateli oraz znaczną część swojego terytorium,
łącznie z suwerennością państwową i narodowościową. Władzę sprawowali ludzie z nadania systemu totalitarnego. Trzeba było wielu narodowych
zrywów, pochłaniających życie Polaków, by nastał
rok 1980, wielka Solidarność Narodu pragnącego
żyć normalnie, jak inne narody Europy i świata.
Ten zryw dotarł i do naszej małej Wartkowickiej
Ojczyzny. Niestety ówczesne władze skutecznie
utrudniały te działania. Nastał czas bardzo smutny, gdyż wielu Rodaków musiało opuszczać swoją
Ojczyznę. W tej sytuacji przyszło nam dążyć do
namiastki demokracji w postaci czerwcowych
wyborów parlamentarnych roku 1989, by następnie móc cieszyć się w pełni demokratycznymi,
pierwszymi wyborami samorządowymi w 1990r.
Nie wnikam w szczegóły, ale powiem, iż był
to czas bardzo trudny, żeby nie powiedzieć kuriozalny. Proszę zważyć, że ustawy podejmował
Parlament zdominowany przez ludzi starego systemu, a Prezydentem był Wojciech Jaruzelski.
Tylko upór najodważniejszych ludzi doprowadził
do powstania systemu samorządowego.
Ogromne zasługi w kształtowanie młodej
demokracji wnieśli proboszczowie ks. Jan Ordan
z Dzierżaw, ks. Edmund Grabowski z Wartkowic, ks. Krzysztof Krześlak z Turu, pomagając ze
wszech miar. Udostępniali progi swoich plebanii
na spotkania, albowiem dostęp do lokali publicz-

Przemarsz na uroczystości pod obelisk (archiwum prywatne)

Po lewej: Odtwarzanie zniszczonego napisu – usunięta tablica zamontowana przez władze
komunistyczne – od lewej: A. Wawrzyniak, M. Wiktorski, J. Tomczyk, prac. zakł. kamieniarskiego,
J. Jóźwiak, Z. Kuźniak. Po prawej: pomnik po pracach renowacyjnych (archiwum prywatne)

nych był nadal niemożliwy. Żaden z nich już nie
żyje, a niewątpliwie należą się im ogromne podziękowania. O dużym wspólnym zaangażowaniu
niech świadczą dwa autokary działaczy udających
się po porady i błogosławieństwo na Jasną Górę
do tronu Królowej Polski, przyjaźnie wynajęte
w przedsiębiorstwie Zamek w Uniejowie.
Budując przyszłość staraliśmy się pamiętać
o naszej historii i wartościach patriotycznych.
Ważnym wydarzeniem wówczas, a ogromnie
ryzykownym dla jego inicjatorów, było przywrócenie pierwotnego kształtu miejscu pamięci poświęconemu walkom stoczonym w rejonie Wartkowic przez oddziały Legionów J. Piłsudskiego
29 października 1914 r, wzniesionemu przez
naszych mieszkańców w roku 1937.
Tutaj ponownie przywołać należy osobę Zenona Kuźniaka, głównego inicjatora i fundatora
tego przedsięwzięcia. Sprawowana na tę okoliczność przez ks. Józefa Nikiela msz. św. polowa stała
się również okazją do zaprezentowania kandydatów na radnych i na wójta gminy, którym był
Piotr Kuropatwa – urzędujący do chwili obecnej
Wójt Gminy Wartkowice, co potwierdza trafność
naszego wyboru.
Tutaj pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż wcześniej rozważaliśmy również kandydaturę Jerzego
Chwiałkowskiego na wójta gminy, który jednak

Jubileusz 25-lecia Samorządu
Gmina Parzęczew
28 maja 2015 r. w Gminie Parzęczew świętowano 25-lecie Samorządu. Z tej okazji w Forum
Inicjatyw Twórczych odbyło się uroczyste spot-

kanie, w którym uczestniczyły władze samorządowe na szczeblu wojewódzkim, powiatowym
i gminnym, m.in.: Radna Sejmiku Wojewódzkiego Ilona Rafalska, Wicestarosta Zgierski Krzysztof Kozanecki, radni gminy Parzęczew, sołtysi,

przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cezary Bohdan
Dzierżek. Wójt Ryszard Nowakowski zaprezentował multimedialną prezentację, w której przy-

wcześniej przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Wartkowicach został wybrany Prezesem Zarządu, obejmując tę funkcję od 1 kwietnia 1990
r. Podkreślić należy, że obydwaj kandydaci byli
już wówczas absolwentami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, posiadali
wykształcenie wyższe inżynierskie z tytułami
naukowymi, co było wtedy raczej rzadkością.
Jednoznacznie trzeba stwierdzić, że Komitet
Obywatelski „Solidarność” odniósł w wyborach
samorządowych w 1990 roku ogromny sukces
wprowadzając na 20 miejsc w Radzie Gminy 12
swoich radnych: S. Anielaka, E. Chudzik, K. Drynkowskiego, A. Frontczaka, L. Janiaka, R. Janowskiego, G. Katuszy, J. Świątka oraz nieżyjących już:
W. Andrzejczaka, Z. Grabarczyka Z. Kuźniaka, W.
Stankiewicza, co w konsekwencji dawała swobodę działania i możliwość wyboru wójta gminy
oraz objęcia kluczowych stanowisk samorządowych. Myślę jednak, że sukces tego czasu polegał
również na współpracy ponad podziałami politycznymi i za to wszystkim, którzy rozpoczynali
budować wówczas naszą samorządność należą
się słowa uznania.
Jerzy Kończak

pomniał jak powstał parzęczewski samorząd
i jak wiele dokonała Gmina Parzęczew w tym
okresie. – To już wcześniejsze inicjatywy mieszkańców tworzyły samorząd poprzez kółka rolnicze oraz ochotnicze straże pożarne i inicjatywy
społeczeństwa. Patrząc na rozwój Gminy Parzęczew jestem dumny, że możemy wam pomagać
– komentował Cezary Bohdan Dzierżek Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podczas uroczystości podziękowania otrzymały osoby, które zakończyły pełnienie funkcji
Sołtysa w roku bieżącym: Przewodnicząca Zarządu Osiedla – Maria Smolarczyk, Czesława Pisera, Józefa Przybylska, Eugeniusz Graczyk, Wincenty Matuszewicz, Jan Chyliński oraz Henryk
Głodek. Przewodniczący Rady Gminy Władysław
Krawczyk odczytał list gratulacyjny składany
na ręce Sołtysów.
Uroczystości towarzyszyły występy studentów z Akademii Muzycznej w Łodzi, reprezentujących Koło Miłośników – Wykonawców Muzyki Kameralnej. – Dziękuję wszystkim za wkład
w rozwój naszej Gminy, to nasz wspólny sukces –
podsumował Ryszard Nowakowski Wójt Gminy
Parzęczew, żegnając przybyłych gości.
Magdalena Borowska
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Jaki piękny świat…
3 czerwca w sali widowiskowej Forum Inicjatyw Twórczych odbył się
konkurs recytatorski pt. „Jaki piękny
świat...”.
Jury w składzie: Renata Nolbrzak (Przewodnicząca), Wiesława
Nowak, Renata Janiszewska po analizie wierszy konkursowych wyłoniło
zwycięzców:
Kategoria: klasy „0” - I
I miejsce – Patrycja Strószczyk
II miejsce – Mateusz Pisera
III miejsce – Milena Chmielecka

Wyróżnienia: Maria Banasiak, Julia
Chylińska, Krzysztof Likos
Kategoria: klasy II - III
II miejsce – egzekwo: Konstancja Kisser, Konrad Kudelski
III miejsce – Mateusz Modliński
Wyróżnienia: Antonina Nowak, Justyna Graczyk, Marcelina Graczyk
W konkursie wzięło udział 40
dzieci ze szkół podstawowych z Parzęczewa i Chociszewa.
Renata Janiszewska

Mama i ja

26 maja w sali widowiskowej FIT
odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Matki, którą zorganizowały:
Forum Inicjatyw Twórczych
oraz Szkoła Podstawowa
w Parzęczewie. W imprezie
uczestniczyły dzieci, które
brały udział w ogłoszonym
i rozstrzygniętym wcześniej
konkursie plastycznym „Mama
i ja” dla szkół podstawowych
z terenu Gminy Parzęczew.
Na imprezę zaprosiliśmy także
mamy małych artystów.
Jury w składzie: Bogna Stępień (przewodnicząca), Donata Bugajska, Renata
Janiszewska, po analizie prac konkursowych wyłoniło zwycięzców:
Kategoria: klasy „0” – I
I miejsce – Mateusz Nowakowski
II miejsce – Ewelina Kacprzak
III miejsce – Aleksandra Kierzek
Wyróżnienia: Marysia Banasiak,
Natalia Oleska, Kornelia Chojnacka

Żywa lekcja
języka angielskiego

Kategoria: klasy II – III
I miejsce – Konstancja Kisser
II miejsce – Amelia Kupis
III miejsce – Mateusz Modliński
Wyróżnienia: Wiktoria Filipiak, Oliwia
Woźniak, Julia Zabilska
Imprezę wzbogaciła znakomita
oprawa muzyczna. Na początku
kilka utworów instrumentalnych
wykonała na pianinie Zuzanna Pęgowska, potem piękną piosenkę
o mamie zaśpiewała Zuzia Kawecka, a na koniec pierwszej muzycznej części utwory ze znanego serialu
dla młodzieży „Wioletta” zaśpiewała Ania Gończar. Gości, po słodkim
poczęstunku domowymi ciastami,
pożegnaliśmy pięknymi pieśniami
o matce z repertuaru Wioletty Willas i Marka Grechuty w znakomitym
wykonaniu Anny Szoszkiewicz z towarzyszeniem klarnecisty Marcina
Seweryńskiego.
Renata Janiszewska

W drugim tygodniu maja do Szkoły Podstawowej w Parzęczewie
przybyli wolontariusze z zagranicy:
Linda z Kanady, która na co dzień
mieszka w Toronto i Shone z Tajlandii, który mieszka w Bangkoku. Studenci brali udział w licznych spotkaniach, prowadzili także lekcje języka
angielskiego. Zaskarbili sobie serca
naszych uczniów – dzieci i młodzież
nie odstępowały ich na żadnej przerwie. Zagraniczni goście przybliżyli
uczniom symbole, zwyczaje i kulturę
swoich krajów. Spędzili z naszą młodzieżą cały tydzień, zapoznając się
ze zwyczajami i kulturą Polski. Bezpośredni kontakt z obcokrajowcami
powodował konieczność korzystania
z języka angielskiego w praktyce, co było ogromną wartością dla wszystkich
uczniów. Możliwość tego typu spotkań
daje organizacja AIESEC, która prowadzi różnego rodzaju programy dla
studentów na całym świecie, mające
na celu łączenie różnych kultur i po-

szerzanie horyzontów obydwu stron
projektu. Wymiana kulturowa możliwa była także dzięki Radzie Rodziców
szkoły i władzom Gminy. Realizacja
tego typu projektu daje obustronne korzyści. Uczniowie mieli okazję nie tylko
skorzystać z możliwości bezpośredniego kontaktu z językiem angielskim,
którego na co dzień uczą się w parzęczewskiej szkole, ale także poszerzenia
swojej wiedzy na temat otaczającego
nas świata, innych krajów, kultur oraz
podobieństw i różnic między nimi.
Przez gry i zabawy oraz samą
interakcję ze studentami, uczniowie odkrywali swoje pochodzenie,
poszerzali wiedzę na temat Polski,
a także mogli dokonać porównania
między ojczyzną a innymi krajami.
Linda i Shone podczas wolnego czasu chętnie zwiedzali okolice, smakowali polskiej kuchni i poznawali
tutejsze zwyczaje oraz uczestniczyli
w codziennym życiu polskich rodzin,
które ich gościły.

Gościem jednego ze spotkań studentów z naszymi uczniami był Wójt
Gminy Parzęczew. – Dziękuję za wasze
zaangażowanie i otwartość. Radość na
twarzach naszych uczniów potwierdza,
że te pięć dni było dla nich wspaniałą
przygodą i już nie trzeba ich przekonywać do nauki języka angielskiego
– podsumował lekcję Ryszard Nowakowski, składając upominki na ręce
Lindy i Shone’a.
Zorganizowano także ognisko
szkolne, na którym dzieci i opiekunowie mogli skosztować amerykańsko-kanadyjskich smakołyków S’MORES
oraz wziąć udział w tanecznych zabawach, poprowadzonych przez
Shone’a. Studenci promujący organizację AIESEC są bardzo zadowoleni
z pobytu w Parzęczewie i nie mogą się
doczekać następnych wrażeń w kolejnym miejscu, do którego wybiorą się
w weekend.
Magdalena Borowska
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Sukces osiągnięty!
Wraz z końcem czerwca
zakończy się realizacja
projektu pt. „Droga do sukcesu”,
współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej.
Projekt, prowadzony przez
Gminę Parzęczew, skierowany
był do uczniów klas IV-VI Szkoły
Podstawowej w Parzęczewie
i w Chociszewie oraz uczniów
klas Gimnazjum w Parzęczewie.
W trakcie roku szkolnego 2014/2015
191 uczniów uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach dodatkowych.
W ramach projektu zrealizowano
łącznie w trzech szkołach 1110 godzin zajęć, rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie języka
polskiego, matematyki, języków obcych i informatyki. Ponadto, dla grupy gimnazjalistów, dwa razy w tygodniu organizowane były warsztaty
w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery, ukierunkowane na zwiększenie
wiedzy uczniów na temat zasad panujących na rynku pracy oraz własnych predyspozycji zawodowych. –
W ramach zajęć Szkolnego Ośrodka
Kariery prowadzone były m.in. zajęcia
z przedsiębiorczości – relacjonuje Pani Małgorzata Rakowska, opiekunka
SZOK’u działającego w Gimnazjum –
Uczniowie zgłębiali wiedzę, dotyczącą gospodarki rynkowej oraz innych
systemów gospodarczych, poznali
podstawowe cechy, funkcje i rodzaje
rynków, najważniejsze terminy i wybrane zagadnienia, dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poznali
także zagadnienia dotyczące problemów ekonomicznych, takich jak inflacja, bezrobocie. Przy pomocy ankiet
uczestnicy zajęć mogli sprawdzić jakie są ich obecne preferencje i predyspozycje do wykonywania pracy
oraz jakiego rodzaju zawody mogliby
ewentualnie rozważać dla siebie na
przyszłość. Mówiliśmy również o zagadnieniach związanych z komunikacją, funkcjonowaniem w zespole,
rozpoznawaniem zachowania asertywnego, uległego czy agresywnego.
Wsparciem zostali objęci również
uczniowie wymagający terapii pedagogiczno – psychologicznej. Zorganizowane dla nich zajęcia warsztatowe
miały na celu m.in. zniwelowanie zaburzeń zachowań, podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich
oraz rozwój umiejętności uczenia się.
Pedagog Izabella Kudelska, prowadząca zajęcia, tak mówi o projekcie:
„Projekt dał szansę dzieciom i młodzieży na lepszy rozwój i zwiększył
ich szanse edukacyjne. Uczniowie,
biorący udział w projekcie wykształcili u siebie ważne cechy charakteru,
które w przyszłym życiu mogą pomóc
im pokonywać trudności w osiągnięciu sukcesu zawodowego i osobistego. Młodzi ludzie wzmocnili wiarę
we własne siły, poznali swoje zalety
i ograniczenia, nauczyli się pracować
w grupie w celu rozwiązania postawionego przed nimi problemu, czy
też przezwyciężania trudności. Do
osiągnięcia powyższych celów przyczyniła się praca w małych grupach
warsztatowych oraz atmosfera panująca w trakcie zajęć.”
Projekt „Droga do sukcesu” to nie
tylko zajęcia dodatkowe, ale również

bogate doposażenie szkół w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Wartość zakupionych pomocy
to kwota blisko 85 tysięcy złotych.
W ramach tych środków wszystkie
szkoły z terenu gminy Parzęczew zostały wyposażone w wysokiej jakości
sprzęt multimedialny w postaci tablic
interaktywnych ze specjalistycznym
oprogramowaniem oraz projektory
i laptopy. Zakupiono również szereg
materiałów edukacyjnych, a wśród
nich m.in.: artykuły papierniczo – piśmiennicze, zeszyty ćwiczeń, książki,
słowniki, programy komputerowe,
plansze i tablice edukacyjne oraz
flipcharty. Wszystko to wpłynęło
na efektywniejszą realizację zajęć,
a w połączeniu ze sprzętem multimedialnym pozwoliło na wykorzystanie
innowacyjnych metod nauczania skupiających większą uwagę uczniów na
realizowanych tematach.
Na sukces projektu realizowanego przez Gminę Parzęczew złożyły się
głównie trzy czynniki: wiedza prowadzących zajęcia, zaangażowanie
Dyrekcji szkół oraz chęć i sumienność nauki wśród uczniów. Wszystko to przełożyło się na doskonałe
rezultaty projektu oraz jego powodzenie. Cele, w postaci wyrównania
szans edukacyjnych uczniów, poprawy ich ocen oraz zwiększenia samooceny i możliwości kształcenia, zostały osiągnięte! Dodatkowe zajęcia
wpłynęły pozytywnie na pracę szkoły
i pozwoliły wyrównać dysproporcje
w wynikach nauczania. – Tego typu
zajęcia są bardzo potrzebne, ponieważ w organizacji pracy szkoły zaplanowano jedynie zajęcia z art. 42
Karty Nauczyciela – mówi Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Parzęczewie
Pani Agnieszka Graczyk. – Zajęcia dodatkowe podwyższają zatem ofertę
edukacyjną naszej szkoły, jednocześnie pomagając w rozwoju uczniów
i usuwaniu ich deficytów. Co więcej,
dzięki projektowi doposażono szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne.
Dużym powodzeniem cieszy się tablica interaktywna oraz inne pomoce
dydaktyczne, np.: gry, plansze edukacyjne, flipcharty, słowniki. Wartością
dodaną jest fakt, że pomoce zostają
w szkole na lata i posłużą kolejnym
rocznikom uczniów naszej szkoły.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
w ramach którego realizowane było
zadanie, kładzie nacisk na rozwój
człowieka, jego umiejętności oraz
odpowiednie jego ukierunkowanie
na przyszłość – taki też był projekt
„Droga do sukcesu”. – Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia
atrakcyjności i podniesienia efektywności jakości oferty edukacyjnej szkoły, a co najważniejsze przełożyła się na
wzrost wiedzy i rozwój zainteresowań
uczestników projektu – podsumowuje
Dyrektor Gimnazjum w Parzęczewie
Pani Ewa Świniuch.
Projekt realizowany w roku
szkolnym 2014/2015 współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projekt
to kwota ponad 200 tysięcy złotych,
z czego około 30 tysięcy złotych to
wkład własny Gminy Parzęczew.
Ewa Maślińska
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Artystyczna profilaktyka
NARKOTYKI? TO MNIE NIE
KRĘCI! – to tytuł programu, który
został wdrożony w Gimnazjum
w Parzęczewie przez wycho
wawców klas i pedagoga
szkolnego w II semestrze
bieżącego roku szkolnego.
Celem programu było
zwiększenie świadomości na
temat zagrożeń wynikających

ze stosowania używek oraz
promowanie zdrowego stylu
życia wśród młodzieży.
Program działań profilaktycznych został opracowany między innymi na
podstawie materiałów pozyskanych
z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i przy jej
wsparciu. Obejmuje on zagadnienia

profilaktyki narkotykowej i innych
środków uzależniających przygotowanej w ramach kampanii NARKOTYKI?
TO MNIE NIE KRĘCI! która została
przygotowana przez specjalistów ds.
narkotyków i narkomanii na zlecenie
biura: Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampania przeznaczona jest dla młodzieży
gimnazjalnej i dla ich rodziców. Pamiętajmy, że rodzina stanowi natural-

Czerń
Z głośników sączyła się muzyka. Po namyśle dziewczyna stwierdziła, że słyszy piosenkę
„Black” zespołu Trivium. Pod żadnym pozorem nie było to uspakajające. Tekst refrenu wręcz doprowadził ją do szału. Poczucie winy naniosło na jej młode barki ogromny ciężar. Niemal wszystko, na co teraz patrzyła, przypominało jej o tym, co zrobiła,
co powiedziała. Miała wrażenie, że od nadmiaru hałasu jej głowa ulegnie destrukcji.
Wyczerpana ruszyła dalej. Szła energicznym, miarowym krokiem, by jak najszybciej
znaleźć się poza zasięgiem dźwięków z pobliskiego baru, a już szczególnie prześladujących ją słów piosenki.
Noc była wyjątkowo chłodna i ciemna. Mrok był tak gęsty, że praktycznie lepił się
do skóry, a lekki wiatr delikatnie, acz przerażająco muskał skórę. Dziewczynę przeszył
dreszcz nie mający związku z zimnem. To był dreszcz strachu. Dobrze ci tak – pomyślała
karcąco – sama sobie na to zapracowałaś.
Początkowo kłamstwo wydało jej się czymś naturalnym, normalną powinnością
wobec własnych potrzeb i widzimisię. Później pomyślała, że to tylko trochę nie fair, ale
tylko trochę. Ostatecznie doszła do wniosku, że obłuda to najpaskudniejsza rzecz jakiej człowiek może się podjąć. Niestety, uświadomiła to sobie jak zwykle za późno. Na
dodatek był piątek trzynastego. Nie była szczególnie przesądna, nie wierzyła w dobro
i zło, nie wierzyła w Boga, ani inne nadprzyrodzone zjawiska, ale miała wrażenie, że
coś się mimo wszystko stanie. Jeśli czegoś nie widać to tego nie ma, proste jak krzywy
kij – usiłowała sama siebie przekonać.
Z nadmiaru emocji nie zauważyła krawężnika i potknęła się. Rękami udało jej się
zamortyzować upadek. Wstała, porządnie otrzepawszy spodnie. Otarła nadgarstki.
Drobne ranki, choć małe, upierdliwie piekły. O nie! To nie piecze otarcie, to piecze wina!
– szeptał niepożądany głos w jej głowie. Dziewczyna westchnęła. Melancholijnie odgarnęła włosy z czoła. Mimowolnie postanowiła, że wróci do pustego domu. Nie miała
pojęcia dlaczego w ogóle z niego wychodziła i to jeszcze o północy! A ja wiem – naigrywał się z niej natrętny głos – Męczy cię sumienie, idiotko! W domu jest coś, co przypomina
ci o paskudnym czynie. Mam rację? – Zamknij się!!! – krzyknęła, zasłaniając uszy, choć
wiedziała, że to nic nie da.
Jakaś grupa przechodzących akurat ludzi spojrzała się na nią dziwnie. Spłonęła rumieńcem. Nie ma to, jak zostać uznanym za obłąkanego! – Nie jestem nienormalna! –
krzyknęła za nimi – Tylko trochę zagubiona – dokończyła niemal bełkocząc. Przystanęli,
a nogi się pod nią ugięły. W jednej chwili zdała sobie sprawę kim są. Wszędzie by poznała
zieloną kurtkę Elki, granatowe martensy Maryśki oraz czarne, zawsze potargane włosy
Maksyma. Obrócili ku niej głowy. Każde z trójki jej przyjaciół miało coś, co świadczyło
o tragedii, jaka ich dotknęła. Wszyscy w miejscu serca mieli czarną wyrwę. Z pustych
oczodołów wyzierały białe larwy, a z poszarpanych członków ciekła ciemna jucha.
Zachłysnęła się powietrzem. Miała wrażenie, że organ pompujący krew zaraz wyskoczy jej z piersi. Wykonała obrót o sto osiemdziesiąt stopni i popędziła przed siebie.
Znowu mijała bar, w którym usłyszała piosenkę. Melodia nieprzerwanie mąciła nocny
spokój. To było błędne koło. Refren, zamiast wreszcie ucichnąć, rozdzierał axis mundi
niczym topór walecznego woja. To było błędne koło. To niemiało końca.
Black!
It’s opening
Oh, how it stares!
So deep,
Into the soul,
So deep into the soul!
(Czerń!
Otwiera się.
Jak ona się wpatruje!
Tak głęboko,
W duszę,
Tak głęboko w duszę!)

ne środowisko rozwoju każdego dziecka, jest pierwszym i najważniejszym
źródłem norm i wzorców zachowań,
dlatego w profilaktyce nie wolno pominąć roli rodziny jako partnera szkoły. W ramach programu wychowawcy
i pedagog szkolny zrealizowali wiele
działań, jednym z nich było zorganizowanie konkursu literackiego. Wyniki
konkursu są następujące:

I miejsce
– Natalia Nowak kl. IIIa
II miejsce
– Katarzyna Michalak kl. IIc
III miejsce
– Aleksandra Niewęgłowska kl. IIb
Poniżej prezentujemy pracę laureatki konkursu – Natalii Nowak.

Dziewczyna biegła, zapominając o bożym świecie. Liczyło się jedno – uciec, jak najdalej,
zanim czerń przepali jej duszę. Pozwoliła sobie spojrzeć za siebie ten jeden jedyny raz.
Nie zobaczyła nic. Nie było domów, nie było brudnego bruku, nie było baru, nie było
jej martwych znajomych. W jednej chwili uświadomiła sobie, że biegnie w pustce. Jest
tylko ona i piosenka. Przestała biec, bo i po co? W jej umyśle pojawiła się jedna myśl:
„Kłamią niewolnicy, wolni mówią prawdę”. Seneka Młodszy miał stuprocentową rację.
Ona się zniewoliła. Była niewolnikiem zakutym w ciężkie dyby kłamstwa. Kłamała dość
często. Mamę, co do ocen, tatę, co do tego, że nic nie bierze, nauczycieli, co do tego, że
nie uczy się, bo ma ciężką sytuacje w domu (to oczywiście było wielkim blefem, bo
rodziców miała wspaniałych pod każdym względem). Te kłamstwa jakoś nigdy jej nie
przytłoczyły, w przeciwieństwie do tego ostatniego – niewybaczalnego. Zaczęło się to
tak, że któregoś wieczoru zadzwoniła do niej Marycha.
– Wiesz, bo jest taka sprawa… – zaczęła nieśmiało Maryśka
– Wal. Wiesz przecież, że można mi zaufać – odpowiedziała.
– Fajnie. No to zacznę od początku. Dzisiaj jest impreza, w klubie w Łodzi. Zamierzam
jechać ja, Maksym i Elka. Maksym znalazł nowego dilera, ten podobno ma lepszy towar,
więc będzie porządny odlot! Naszła mnie myśl, że może też byś chciała się wybrać…
Dziewczyna zamyśliła się.
– Lena jesteś tam? – warknęła Marycha
– Jestem, jestem. No nie wiem czy to dobry pomysł… Ciągle mam przed oczami tego
chłopaka, który wciągnął za dużo i poszedł do piachu. To uświadomiło mi, że narkotyki
to niekoniecznie dobry sposób na zabawę. To szkodliwe i zgubne.
– Zamieniasz się w swoja starą! Nic tylko ględzisz i ględzisz! Nie udawaj świętej, przecież wiem, że nie zrezygnowałaś z brania. No wyluzuj!
– Staram się odejść od nałogu i….. i się tego nie wstydzę!
– Aleś ty nudna! Dobra, nie namawiam cię, ale potem nie żałuj! Kryj mnie jakby coś.
Wiesz, jakby moja stara dzwoniła, to ją zbajeruj, że jestem u ciebie.
– A jeśli coś się wydarzy?
– Jestem twoją przyjaciółką i wymagam od ciebie lojalności! – syknęła Maryśka
Lena była w potrzasku, zbyt słaba, by odmówić, zbyt zahukana, by się sprzeciwić,
ale też zbyt mądra, by tak od razu się zgodzić. Chęć zaimponowania wzięła jednak górę.
– Masz rację. Jak coś to jestem z tobą – wydukała w końcu.
Marycha podziękowała oschle i rozłączyła się. Wkrótce zadzwoniła jej matka. Lena
posłusznie wydukała kłamstwo o rzekomym pobycie przyjaciółki u niej w domu. Na drugi
dzień dostała innego rodzaju telefon, również od matki Maryśki. Nie wybaczę ci tego! Przez
ciebie moja jedyna pociecha nie żyje. Nic więcej nie powiedziała. Tyle jednak wystarczyło,
by zniszczyć duszę Leny. Z kolejnymi godzinami sprawa stawała się bardziej wyrazista,
aż w końcu Lena dowiedziała się dokładnie, co się stało. Jej przyjaciele pojechali na tę
głupią imprezę ze starszym bratem Maksyma. Podobno bawili się świetnie, niczego sobie
nie odmawiając. Więcej niż na haju wsiedli do auta. Nie wrócili. Rozbili się gdzieś koło
Ozorkowa. Podobno wjechali pod koła ciężarówce. Nic z nich nie zostało. Lena nie chciała
znać więcej szczegółów, czuła się winna. Mogła powiedzieć mamie przyjaciółki prawdę, na
pewno by zareagowała. Niestety tego nie zrobiła. Zabiła przyjaciół. Gwiazda, która spadła
nie pojawi się już na nieboskłonie, choćby nie wiadomo jak chciała. Wszystko rozsypało
się na tysiąc kawałków. Lena uważała, że to ona powinna leżeć teraz w zimnym grobie.
Siedziała tak w pustce, płacząc za czymś czego nigdy nie odzyska... Dusza Leny była
pocięta na milion kawałków W takim razie czy warto kłamać? Warto patrzeć na miliony
kawałków, które były kiedyś spójną całością? Warto zatracać się w nałogach i ponosić
tego konsekwencje?
Lena obudziła się z niemym krzykiem przerażenia. Rozejrzała się dookoła. Leżała
w swoim przytulnym łóżku. Przetarłszy oczy, sięgnęła po komórkę, by sprawdzić godzinę. Dziesiąta czterdzieści sześć, data: piątek trzynastego. Strach ścisnął jej gardło.
Sen był zbyt realny, by teraz mogła to zbagatelizować. Uspokój się – warknęła sama na
siebie. Ze stoickim spokojem podeszła do toaletki z zamiarem uczesania włosów i nałożenia lekkiego makijażu. Była sama w domu, więc gdy usłyszała muzykę upuściła na
ziemię flakonik z perfumami, który rozbił się z hukiem. „Czerń! Otwiera się. Jak ona się
wpatruje! Tak głęboko, w duszę….”. Już nic nie jest takie samo. Gwiazda spadła i już nie
pojawi się na nieboskłonie.
Natalia Nowak IIIa
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Cała społeczność przedszkolna wraz
z rodzicami wzięła udział w „Pikniku Rodzinnym” zorganizowanym
przez Punkt Przedszkolny „Plastuś”
z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka.
Uroczystość odbyła się w piątek –
29 maja na terenie Szkoły Podstawowej w Parzęczewie. W programie imprezy znalazły się występy
podopiecznych placówek z Parzęczewa i Chociszewa. Dzieci z grup:
Gromadka Puchatka, Skrzaty, Żabki oraz Pszczółki odśpiewały piosenkę na cześć swoich rodziców. Po
występach artystycznych maluchy
obdarowały rodziców własnoręcznie wykonanymi prezentami, które
wzruszyły do łez przepełnione dumą
mamy i zmiękczyły serca tatusiów.
Nie mogło również zabraknąć
grilla oraz ogniska, przy którym
przybyłe rodziny, ze smakiem zaja-
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Piknik u Plastusia

dały własnoręcznie upieczone kiełbaski. Korzystając z pięknego majowego słońca, które tego dnia zrobiło
nam wszystkim ogromną niespodziankę dzieci bawiły się na placu
zabaw, a rodzice mieli czas na pogawędki. Największą atrakcją było malowanie twarzy, paznokci oraz niebieskie pasemka na włosach. Dzieci
podczas przerw w zabawie zajadały
się smakołykami przygotowanymi
przez rodziców. Wspólne biesiadowanie w towarzystwie innych rodzin,
domowy nastrój, słoneczna pogoda i przyjemna atmosfera sprawiły, że dzień ten był wyjątkowy zarówno dla dzieci, ich rodziców, jak
również dla pracowników Punktu
Przedszkolnego.
Dziękujemy serdecznie Firmie
„Polska Woda” oraz Masarni Łukasz
Gołygowski za pomoc udzieloną przy
organizacji Pikniku Rodzinnego,
a także wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w przygotowania.
Sylwia Szymańska-Galon

Dzień Dziecka w przedszkolu
Dzień Dziecka jest szczególnym dniem
dla wszystkich dzieci. W ramach jego
obchodów przedszkolaki z Drwalewa,
Parądzic i Wartkowic odwiedziły swo-

ich kolegów z przedszkola w Pełczyskach. Na początku imprezy pani dyrektor wraz z nauczycielkami złożyła
dzieciom życzenia samych radosnych

dni, pełnych uśmiechu, miłej, beztroskiej zabawy i spełnienia dziecięcych
marzeń. Pląs powitalny był rozpoczęciem wielu atrakcji, które czekały

w tym dniu na milusińskich. Dzieci
wraz ze swoimi paniami rywalizowały
w licznych konkursach, konkurencjach
sportowych, bawiły się przy muzyce.
Uśmiech na twarzach przedszkolaków
wywołała wizyta strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze. Dzieci mogły dowiedzieć się jak
wygląda praca strażaka, jego mundur
i wóz strażacki. Przedszkolaki z chęcią
zasiadały w wozie strażackim i przymierzały prawdziwy hełm. Maluchy
dowiedziały się w jakich okolicznościach powinno się wzywać straż pożarną oraz jaki numer alarmowy mają
służby ratownicze, a także jak ciężka
i odpowiedzialna jest to praca.

Na pożegnanie przedszkolaki
podziękowały tak, jak potrafią najlepiej – piosenką. Duże emocje towarzyszyły także dzieciom podczas
wykonywania prac plastycznych pod
hasłem: “Zaczarowany świat dziecka”.
Największym jednak powodzeniem
cieszył się konkurs „Mam talent”,
w którym milusińscy mogli zaprezentować swoje zdolności wokalne.
Nie zabrakło też uczty dla ciała – była
ciepła herbatka i pyszna słodka bułeczka. I tak w atmosferze radości, zadowolenia upłynęła kolejna impreza
w przedszkolu.
Ilona Pietrzak

Laureaci z Wartkowic
Uczniowie z klasy V i VI Szkoły Podstawowej w Wartkowicach, którzy na
co dzień uczestniczą w warsztatach
teatralnych, tym razem mieli okazję
zaprezentować się przed szerszą publicznością biorąc udział w XI Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków „Czarodziejski Kufer”. Konkurs odbył się

13 maja 2015r. w SP w Poddębicach.
Młodzi aktorzy: Natalia Banasiak, Karolina Kruk, Lidia Banasiak, Karolina
Pawlak, Patrycja Michalska oraz Jakub
Kawecki wystąpili w przedstawieniu
pt. „Jaś i Małgosia na wesoło – wersja
proekologiczna”. Udział wartkowi-

ckich, młodych „aktorów” zakończył
się sukcesem. Grupa zdobyła II miejsce. Jury przyznało także nagrody
dodatkowe. Uczennica Natalia Banasiak z klasy VI b otrzymała nagrodę
za najlepszy strój/charakteryzację
oraz nagrodę „dla najlepszej aktorki”.

Komisja postanowiła także nagrodę
„dla najlepszego aktora” przyznać
uczniowi – Jakubowi Kaweckiemu
z klasy V b. Wszystkim młodym „artystom” gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Dorota Kaleta
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Wyścig kolarski w gminie Parzęczew
Wojewódzkiego, Arturowi Duninowi – Posłowi na Sejm RP, Radnemu
Powiatu Zgierskiego – Włodzimierzowi Pietruszewskiemu, Państwu
Teresie i Stanisławowi Mrowińskim,
Państwu Małgorzacie i Zdzisławo-

16 maja odbył się w Parzęczewie drugi z czterech etapów Maratonu Rowerowego po Ziemi Zgierskiej o Puchar Starosty Zgierskiego – Tour de
Powiat. Impreza przyciągnęła do Parzęczewa wielu zwolenników jazdy
na rowerze – zarówno amatorów jak
i profesjonalistów oraz fanów Nordic Walking. Około 170 zawodników
startowało w piętnastu kategoriach
wiekowych, począwszy od przedszkolaków i najmłodszej zawodniczki Jagody Łukasik, która ma 2 latka,
a skończywszy na zawodnikach kategorii masters, wśród których najstarszy –Mieczysław Frankowski ma
85 lat. Po kilku godzinach zmagań
zawodnicy otrzymali atrakcyjne na-

grody, a wśród nich m.in. koła oraz
akcesoria rowerowe firmy Shimano ufundowane przez Wójta Gminy
Parzęczew. Imprezie towarzyszyło
wesołe miasteczko, malowanie buzi,
konkursy oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która przygotowała wiele atrakcji dla uczestników wyścigu
m.in.: imitację wagonu, która spełniała rolę stoiska.
Dzięki takim przedsięwzięciom
w gminie Parzęczew znacznie wzrasta
liczba osób aktywnie spędzających
czas, do czego wszystkich zachęcamy
i zapraszamy na wyścig za rok.
Dziękujemy sponsorom imprezy:
Ilonie Rafalskiej – Radnej Sejmiku

wi Zawadzkim, Forum Inicjatyw
Twórczych, Bankowi Spółdzielczemu z Ozorkowa, Józefowi Laszkiewiczowi (Masarnia w Ozorkowie), firmie Skład Drewna Sławomir Nowak,
firmie PRIMAVERA, firmie ALWIKOR,

firmie IWONA z Aleksandrowa Łódzkiego, firmie LOTORS, firmie „Marta”
Marta Myszkowska, Izabeli Kromkowskiej – (Apteka w Parzęczewie).
Magdalena Borowska

