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Łęczyckie zwyczaje

Kogutek w Wielki Czwartek

Zbierają się chłopcy we wsi, dzieląc się zwykle na dwie partyje,  

na starszych i młodszych. Przygotowawszy sobie wózek na pół łokcia 

długi i szeroki, czerwono umalowany, przyczepiają go do długiego 

drążka służącego do popychania. Na wózku mieści się sztuczny 

kogutek z pakuł, obszyty grubem płótnem a z wierzchu ozdobiony 

prawdziwem pierzem kogucim, który obraca się na drewienku za 

pociągnięciem dwóch sznurków przyrządzonych i przewleczonych 

stosownie do wydrążenia w dnie wózka. Najmłodsi idą z obrazkami 

świętych przywiązanymi do kijów niby chorągiewki. Gromadki te 

z kogutkiem chodzą od chaty do chaty i stanąwszy przed sienią 

poruszają kogutka śpiewając pieśni. Poczem, gdy wyniosą im z chaty 

jajka, chłopcy składają je w kosze; wieczorem gromada dzieli się 

niemi; jedni odnoszą swą część do domu, drudzy zaś przepijają je w 

karczmie.

Fragment książki Oskara Kolberga „Łęczyckie”

Zapusty

Bal w   Parzęczewie

Biesiada Powiatowa
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W dniu 20 stycznia 2010 roku 
w sali Urzędu Gminy w Daliko-
wie odbyła się niecodzienna uro-
czystość. 15 par małżeńskich 
mieszkańców gminy otrzymało 
medale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” nadane przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Aktu dekoracji  dokonał Wójt 
Gminy Dalików Paweł Szymczak.

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością przedstawicielka Sta-
rostwa Powiatowego w Poddębi-
cach - Dorota Kubiak, Przewod-
nicząca Rady Gminy Dalików 
– Maria Chojnacka, pozostali 
przedstawiciele władz gminy Da-
lików oraz najbliższa rodzina.                                                                                   
Odznaczenia otrzymali: Marian-
na i Czesław Pietrzakowie, Cze-
sława i Józef Ogrodowczykowie, 
Kazimiera  i  Edward Wais, Zofia i 
Stanisław Mikołajczykowie, Teresa 
i Stanisław Sobolewscy, Jadwiga i 
Józef Płoszyńscy, Regina i Zdzisław 
Chmielewscy, Stanisława  i Bogdan 
Grenda, Helena i Roman Tymie-
nieccy, Irena i Jan Cichy, Teresa i 
Władysław Chojnaccy, Marianna i 
Roman Tonn, Teresa i Zenon Kur-
czewscy, Irena i Czesław  Kolasiń-
scy, Teresa i Ksawery Nowakowie.

Dostojni Jubilaci otrzymali listy 
gratulacyjne, kwiaty oraz życzenia 
wszelkiej pomyślności na dalsze lata 
wspólnego życia.

 Agnieszka Goszcz 
 Aneta Mikołajczyk

W dniu 20 stycznia 2010 roku 

Siedem małżeństw z terenu Gminy Łęczyca zostało odznaczone przez Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Dnia 23 stycznia 2010 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęczycy dostojnym 
Jubilatom medale wręczał Wójt Gminy Łęczyca – Andrzej Krzysztof Wdo-
wiak. Odznaczeni zostali: Teresa i Julian Nowakowscy, Marianna i Ireneusz 
Gralakowie, Marianna i Mirosław Szymczakowie, Marianna i Kazimierz Gra-
nosikowie, Marianna i Kazimierz Przybylakowie, Maria i Marian Graczyko-
wie oraz nieobecni na uroczystości Marianna i Jan Sobczakowie.

Marianna i Ireneusz Gralakowie Marianna i Kazimierz Granosikowie

Maria i Marian GraczykowieTeresa i Julian Nowakowscy

Marianna i Kazimierz Przybylakowie Mirosław Szymczak

kronika

Złote gody

zydenta RP Lecha Kaczyńskiego medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Dnia 23 stycznia 2010 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęczycy dostojnym 
Jubilatom medale wręczał Wójt Gminy Łęczyca – Andrzej Krzysztof WdoJubilatom medale wręczał Wójt Gminy Łęczyca – Andrzej Krzysztof Wdo
wiak. Odznaczeni zostali: Teresa i Julian Nowakowscy, Marianna i Ireneusz 
Gralakowie, Marianna i Mirosław Szymczakowie, Marianna i Kazimierz Gra
nosikowie, Marianna i Kazimierz Przybylakowie, Maria i Marian Graczyko
wie oraz nieobecni na uroczystości Marianna i Jan Sobczakowie.

Marianna i Ireneusz Gralakowie

Teresa i Julian NowakowscyTeresa i Julian Nowakowscy

Marianna i Kazimierz PrzybylakowieMarianna i Kazimierz Przybylakowie

w Dalikowie

w Łęczycy



3www.fundacjaprym.pl
Do Rzeczy

styczeń - luty 2010

W listopadzie 2009 roku 
mieszkańcy wsi Błonie koło Łę-
czycy postanowili przystąpić do 
opracowania planu odnowy wsi. 
To ambitne założenie, którego 
celem jest podniesienie atrak-
cyjności wsi dla mieszkańców, 
przedsiębiorców i inwestorów 
będzie realizowane przez  kilka 
lat, a dokładniej w latach 2010- 
2017.  

W projekt zaangażowali się miesz-
kańcy wsi i  samorząd gminny. Spo-
łeczność miejscowa jest aktywna i od 
dawna wspólnie wykonuje prace słu-
żące wspólnemu dobru. Nie sposób 
wymienić wszystkich, ale chociaż-
by  z ostatnich lat: budowa drogi na 
cmentarz, parking przy kościele, pra-
ce przy porządkowaniu terenu wokół 
szkoły itp.

We wsi działa Ochotnicza Straż 
Pożarna, która powstała w 1912 
roku, a przy niej Orkiestra Dęta, też                            
z tradycjami , bo powstała w 1924 
roku. Orkiestra odnosi liczne sukcesy 
uczestnicząc w przeglądach orkiestr 
dętych, a także uświetnia uroczysto-
ści  wiejskie, gminne, powiatowe, a 
nawet wojewódzkie  i krajowe. Dy-
rygentem jest pan Gabriel Gomulak, 
którego  pracy zespół zawdzięcza 
wysoki poziom.

Kultywowaniem tradycji ludo-
wych zajmuje się Koło Gospodyń 
Wiejskich liczące 15 członkiń. Panie 
biorą udział  w dożynkach, Powiato-
wym Pokazie Potraw Regionalnych, 
Dniu Kobiet i spotkaniach mających 
na celu wymianę poglądów, doświad-
czeń.  Przewodniczącą KGW jest od 
33 lat pani Elżbieta Fornalczyk. 

Szkoła Podstawowa w Błoniu to 
główny ośrodek życia kulturalnego 
na wsi. Budynek z lat 70- tych  XX 
w ale zapewnia dobre warunki loka-
lowe uczącej się młodzieży. Obiekt 
jest ocieplony, wymieniono w nim 
okna, wyremontowano łazienki, 

dokonano wielu ulepszeń. Szkoła 
wiejska nie tylko uczy i wychowu-
je ale również integruje miejscową 
społeczność organizując   impre-
zy  takie jak: „ Ślubowanie klas I”,  
„Dzień Dziecka”, „Dzień Babci i 

Dziadka”, „Andrzejki”, „Jasełka”,  
„Piknik Rodzinny”.  

Dzieci pogłębiają wiedzę w kołach 
zainteresowań informatycznym, te-
atralnym,   Klubie  Europejskim,   Li-
dze Ochrony Przyrody. Uczniowie 

osiągają sukcesy w konkursach gmin-
nych, powiatowych, a nawet woje-
wódzkich i ogólnopolskich. 

Mieszkańcy zapragnęli  wybudo-
wać, jeszcze w tym roku, Centrum 
Sportowe przy szkole podstawowej. 
Nie tylko młodzież szkolna ale i inni  
będą mogli rozwijać swoje  pasje 
sportowe. Powodzenie jakim cieszy 
się podobny obiekt w Wilczkowicach 
uzasadnia tę inwestycję. 

Boisko  wielofunkcyjne  o po-
wierzchni poliuretanowej ma mieć 
wymiary 22,0m x  44,0m .

Zostanie też stworzone miejsce 
niezbędne do organizacji widowisk 
kulturalno – sportowych takich jak: 
Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, 
Dożynki, rozgrywki sportowe i inne 
tego typu imprezy.

Dalsze pomysły na rozwój wsi 
Błonie to likwidacja barier archi-
tektonicznych i zagospodarowanie 
terenu wokół szkoły na parking, za-
gospodarowanie i utwardzenie pla-
cu przed remizą OSP, budowa ciągu 
pieszo-rowerowego przez wieś o dłu-

gości ok. 5 kilometrów, zagospodaro-
wanie skweru poprzez stworzenie zie-
lonego zakątka w centrum wsi.

W szkole zostanie utworzona ka-
fejka internetowa, planuje się też 
zmodernizować zaplecze kuchenne 
w remizie OSP. Doposażona zosta-
nie orkiestra, powstanie plac zabaw 
dla  najmłodszych mieszkańców. 
Zakupione będą naczynia kuchen-
ne dla Koła Gospodyń Wiejskich, 
stworzona będzie świetlica środo-
wiskowa przy szkole podstawowej. 

Jak widać z wymienionych za-
mierzeń, każdy z mieszkańców  
znajdzie  w nich coś dla siebie inte-
resującego.

Źródła finansowania tych am-
bitnych projektów to środki własne 
mieszkańców wsi, unijne oraz inne, 
zewnętrzne.

Błonie  jest położone w intere-
sującym miejscu, opodal rozcią-
ga się Pradolina Warszawsko-Ber-
lińska-  miejsce siedlisk ptaków i 
unikatowej roślinności zaliczonych 
do obszaru chronionego Natura 
2000.  We wsi znajduje się piękny  
kościół zbudowany w latach dwu-
dziestych XX wieku według projek-
tu znanego architekta Józefa Piusa 
Dziekońskiego i zabytkowy dwór z 
połowy XIX wieku.    Obszar ten 
jest atrakcyjny również ze względu 
na bliskość Łęczycy. Coraz więcej 
osób interesujących się aktywnym 
wypoczynkiem i turystyką, zwłasz-
cza rowerową ,  zatrzymuje się w tej 
miejscowości. 

Być może, niektórzy rolnicy zde-
cydują się z czasem na założenie go-
spodarstw agroturystycznych, które 
wzbogacą bazę noclegową tego re-
jonu i nowe inwestycje uatrakcyjnią 
pobyt również gościom. 

Miejmy nadzieję, że zamierzenia 
mieszkańców Błonia  zostaną zreali-
zowane ku zadowoleniu wszystkich.

Zofia Dziwisz
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Przy OSP działa prężnie orkiestra dęta

Dodatkowe środki na reali-
zację działań kulturalnych dla 
mieszkańców Gminy Parzęczew 
pozyskało Forum Inicjatyw 
Twórczych. W styczniu Woje-
wódzki Urząd Pracy ogłosił wy-
niki konkursu projektów doty-
czących integracji społecznej. 
Dwa projekty złożone przez FIT 
znalazły się w czołówce listy ran-
kingowej. Na realizację każdego 
z nich przyznano pełną wniosko-
waną kwotę czyli po 50 tys. zło-
tych.

Pierwszy z zaakceptowanych 
wniosków to projekt pt.: „Integracja 
kobiet z KGW Gminy Parzęczew”. 
W ramach projektu planujemy zor-
ganizowanie imprezy z okazji Dnia 
Kobiet, warsztatów dla członkiń 
KGW oraz wyjazdu integracyjnego 
w Bory Tucholskie.

Dzięki realizacji projektu możli-
we będzie zorganizowanie imprezy 
z okazji Dnia Kobiet z większym, 
niż zwykle rozmachem. Główną 
atrakcją imprezy będzie koncert 

Bogusława Meca pt. „Jej portret”. 
Ponadto planujemy dowcipną pre-
zentację multimedialną: „Kobiety 
na traktory” z wykorzystaniem ar-
chiwalnych kronik filmowych, wy-
kład psychologa społecznego, do-
tyczący  utrwalonego postrzegania 
roli kobiety wiejskiej oraz prezen-
tację zaplanowanych warsztatów. 
Nie zabraknie także atrakcji kuli-
narnych – przewidziany jest tzw. 
„słodki bufet”, przygotowany przez 
członkinie KGW. 

Kolejnym elementem projektu 
są zaplanowane na kwiecień warsz-
taty dla członkiń KGW. Planuje-
my warsztaty tańca towarzyskiego,  
kulinarne, dekoracji stołów oraz 
warsztaty wizażu i autoprezenta-
cji. Podsumowaniem projektu bę-
dzie wspólny wyjazd dla wszystkich 
uczestników warsztatów w Bory 
Tucholskie. Grupa stacjonować 
będzie w Zajeździe w Fojutowie. 
Podczas wyjazdu, jego uczestni-
cy, prócz zwiedzania okolicy, będą 
brali udział także w spotkaniu z 

członkiniami miejscowych KGW 
oraz innymi lokalnymi animatora-
mi kultury. 

Drugi z przyjętych do realiza-
cji projektów:” Festyn integracyj-
ny: Muzyka łączy pokolenia” także 
obejmuje kilka działań. Najważ-
niejsze z nich to zaplanowany na 
maj konkurs muzyczny: „20 lat 
minęło...” oraz festyn integracyjny 
w ramach Dni Parzęczewa zapla-
nowany na przedostatni weekend 
czerwca. W maju ogłoszony zosta-
nie konkurs muzyczny adresowa-
ny do amatorskich młodzieżowych 
(przedział wiekowy 15 - 30 lat) ze-
społów rockowych działających na 
terenie powiatu zgierskiego. Regu-
lamin konkursu zostanie opubli-
kowany na stronach internetowych 
FIT, UG w Parzęczewie, Fundacji 
Rozwoju Gmin PRYM oraz w lo-
kalnej gazecie „Do Rzeczy”. Kon-
kurs dotyczył będzie wykonania 
utworów rockowych, które popu-
larne były w latach 70. i 80., a które 
powstawały z buntu przeciwko ko-

munistycznemu reżimowi (prezen-
tacja dwóch wybranych utworów). 
Temat konkursu został wybrany w 
związku z minioną w 2009 roku 
20 rocznicą upadku komunizmu w 
Polsce. Preferowany będzie wybór 
piosenek z repertuaru funkcjonu-
jących w dalszym ciągu na pol-
skim rynku muzycznym zespołów, 
takich jak Kult, Perfect, T.Love 
czy Lady Pank (zespoły podano 
przykładowo – chodzi o formacje 
popularne zarówno w czasach PRL 
jak i obecnie). Ma to na celu wska-
zanie integracyjnej roli muzyki, jej 
ponadczasowości i potwierdzenie 
funkcjonującego twierdzenia, że 
muzyka łączy pokolenia. 

W drugiej połowie maja odbędą 
się prezentacje konkursowe, pod-

czas których jury wybierze trzy 
zespoły – laureatów konkursu, 
które zaprezentują się w szerszym 
wymiarze podczas Dni Parzęcze-
wa. Prezentacje będą się odbywały 
w ramach imprezy otwartej w sali 
widowiskowej FIT w Parzęczewie. 

Jeśli chodzi o Dni Parzęczewa, 
to dzięki realizacji projektu ich 
program będzie także ciekawszy 
niż zwykle. Prócz innych atrakcji 
planuje się koncerty trzech zwycię-
skich zespołów – laureatów kon-
kursu „20 lat minęło” oraz jako 
kulminacyjny punkt festynu kon-
cert gwiazdy wieczoru, którą będzie 
zespół LOMBARD.  Już dziś zapra-
szamy czytelników „Do Rzeczy” do 
udziału w opisanych przedsięwzię-
ciach. Renata Nolbrzak

Dla tych, którzy chcą żyć lepiej

Pieniądze na kulturę

kronika
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W Tłusty Czwartek,  11-go lu-
tego, w Domu Kultury w Łęczycy 
odbyła się bardzo miła impreza 
.  Po raz dziesiąty zorganizowano 
Regionalny Pokaz Potraw Ziemi 
Łęczyckiej, w tym roku  przebiegał 
on pod hasłem “smakołyki nasze-
go dzieciństwa”. To już mały jubi-
leusz !!!

Organizatorami byli: Stowarzy-
szenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej, Sta-
rostwo Powiatowe , Dom Kultury, 
Muzeum   i Urząd Miasta w Łęczy-
cy przy współpracy   Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi, Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Bratoszewicach, Fundacji Rozwoju 
Gmin “Prym” oraz Urzędów  Gmin: 
Łęczyca, Piątek, Daszyna, Góra 
Świętej Małgorzaty, Witonia, Świ-
nice Warckie, Grabów, Parzęczew, 
Wartkowice i Dalików.

Potrawy przygotowało 20 zespołów. 
Gminę Łęczyca reprezentowało 7 Kół 
Gospodyń Wiejskich: z Jankowa, Gaw-
ronek, Zdun, Lubienia, Siemszyc , Pru-
szek oraz Zawady. Z Piątku - 2 zespoły: 
KGW Pokrzywnica i zespół z Czerniko-
wa, z gminy Świnice KGW  z Stemplewa 
oraz Zespół Ludowy “Świniczanki”. Z 
gminy Wartkowice - Zespół Śpiewaczy 
“Polesianki”, z gminy Daszyna  KGW  z 
Jarochowa, z gminy Góra Św. Małgorza-
ty - KGW Bogdańczew , z  gminy Wi-
tonia - KGW Anusin i zespół z Witonii, 
z gminy Grabów gospodarstwo agrotu-
rystyczne “Na włościach” i KGW z Bu-
dek, zespół z gminy Dalików oraz zespół 
z Łęczycy. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 
Łęczyckiej przygotowało zestaw nalewek. 

Licznie przybyli goście mo-
gli  najpierw ucieszyć  oko  niezwy-
kle efektownie wyeksponowanymi 
potrawami a później je skosztować. 
Oczywiście, nie sposób było spró-
bować wszystkich, bo było ich 72 i  
do tego 10 rodzajów nalewek. My-
ślę, że  każdy był w rozterce, bo było 
w czym wybierać, nie było  takiego 
dania, które nie kusiłoby wyglądem 
i  zapachem. Były potrawy rozmaite;  

drobne przekąski, sałatki, surówki, 
dania mięsne z: drobiu, wieprzowi-
ny, królika, dziczyzny, ryb. Pieczone 
i smażone, gotowane i wędzone. Były 
pierogi i zapiekanki, dania  na zimno 
i na gorąco. Do tego jeszcze  pączki, 
chruściki, ciasta, torty - kulinarny za-
wrót głowy!

Można było wybierać między roladą 
w herbacie (Gawronki) a zduńskim gula-
szem z pulpecikami, nadziewaną szynką 
w galarecie (Janków) a wędzoną girą (Lu-
bień), siemszyckimi udkami nadziewa-
nymi a pasztetem Hubertusa (Pruszki). 
Był przysmak diabła Boruty (Zawada),  
potrawka z sarny (Łęczyca), włościańskie 
prosię pieczone (gospodarstwo agrotury-
styczne “Na włościach” - gm. Grabów), 
czarodziejskie kotleciki ( Budki) , świnic-
ka przekąska do tańca, domowe cukierki 
z dzieciństwa (Stemplew), boczek w chle-

bie (Pokrzywnica), bakaliowy piernik 
(Czerników), zupa piernikowa na gło-
wach karpia (Witonia), królik faszerowa-
ny (Anusin), jarochowski nadziewaniec z 
kaszą i grzybami, trzy rodzaje pierogów 
(Bogdańczew), smakołyk ziemniaczany 
babci Tereski ( Zespół Śpiewaczy “Pole-
sianki”), delicje z kurczaka w koperko-
wym sosie (gm. Dalików) i  tylko jedną z 
nalewek wymienię o intrygującej nazwie 
-rozgrzewająca kardamonka (Stowarzy-
szenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej).

Sądząc po minach gości i tempie w 
jakim pustoszały półmiski, salaterki , 
wazy i tace   smak  potraw dorówny-
wał ich wyglądowi. 

Nagrody specjalne za ciekawą prezen-
tację potraw otrzymały zespoły z Gawro-
nek, z Łęczycy i z gminy Grabów.

Zespół z Łęczycy prezentował da-
nia z dziczyzny na tle skór z dzika, 
lisów, gałęzi świerkowych i sosno-
wych , zespół z Gawronek interesują-
cą dekorację z jaj a zespół z Grabowa 
- efektowne włościańskie prosię (pie-
czone w całości).

W trakcie trwania pokazu przy-
grywała kapela “Witaszewiacy”. 

Na okoliczność tej imprezy zosta-
ła wydana przez Starostwo Powiato-
we w Łęczycy publikacja zawierająca 
przepisy na prezentowane potrawy , 
która znajdowała wielu nabywców 
chcących takie dania  przyrządzić  we 
własnej kuchni.

Łęczycki Pokaz Potraw  stał się 
już tradycją dla mieszkańców oko-
licznych wsi i miast chętnie na nim 
goszczących. 

Wyrazy podziwu i uznania nale-
żą się paniom, które przygotowały 
wszystkie te smakowitości i dotarły z 
nimi do Łęczycy mimo trudnych wa-
runków drogowych.

Na uwagę zasługuje  ich przywią-
zanie do  tradycji kulinarnych  i po-
szukiwania nowych rozwiązań w tej 
dziedzinie. Wykazały się one  nie tyl-
ko  pracowitością lecz również  wiel-
kim talentem i fantazją  jakie są ko-
nieczne przy tak istotnym działaniu 
jak żywienie rodziny.

X Regionalny Pokaz Potraw Zie-
mi Łęczyckiej był imprezą ze wszech 
miar udaną dzięki zaangażowaniu 
wielu osób i instytucji . Tak jak orkie-
stra  potrzebuje dyrygenta tak zespo-
łowa praca sprawnego organizatora.  
W tej roli od początku sprawdza się 
pani Maria Cieślak- prezes Stowarzy-
szenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej. 

Miejmy nadzieję, że kolejny XI 
Pokaz Potraw będzie równie udany i 
smakowity. Zofia Dziwisz

Nagrodzona ekspozycja z Gawronek

drobne przekąski, sałatki, surówki, 

W dniu 15 września 2009 r. 
uczniowie gimnazjum w Parzęcze-
wie (Klaudia Mikołajczyk,  Izabela 
Talara, Mateusz Sęczkowski) brali 
udział w turnieju wiedzy ekologicz-
nej w ramach konkursu dla gmin 
EKO LIDER 2009. Zdobyliśmy dru-
gie miejsce, a tym samym zakwalifi-
kowaliśmy się do finałowej czołówki   
(5 najlepszych drużyn w wojewódz-
twie). To ogromny sukces, ponieważ 
w ubiegłym roku przegraliśmy z dru-
żyną Ozorkowa jednym punktem.

Finał miał miejsce 2 listopada 2009 
r. Było to ekologiczne show, podczas 
którego drużyny reprezentujące pięć 
gmin naszego województwa przedsta-
wiały scenkę tematyczną, modę eko-
logiczną z wykorzystaniem surowców 
wtórnych i plakaty. Dobrej zabawie 
towarzyszyły emocje i ogromny do-
ping (specjalnie napisana piosenka 
ekologiczna, hasła na transparentach 
i okrzyki). Okazało się jednak, że o 
zwycięstwie decydowały setne części 
punktu. Nie udało nam się stanąć na 
podium, a czwarte miejsce pokazało, że 
do zagadnień podeszliśmy zbyt ambit-
nie i za poważnie. Jury mimo tego było 
pod ogromnym wrażeniem dekoracji i 

strojów. Do scenki wybraliśmy temat 
„Ogród”.  Uczniowie nasi stworzyli 
scenografię z pomocą pani Anny Pa-
czesnej na zajęciach z papieroplastyki 
w Forum Inicjatyw Twórczych. Stroje  
zrodziły się z pomysłów i współpracy 
z p. Jolantą Paszkowską. Miłym za-
skoczeniem była wiadomość, iż dzia-
łania i inwestycje podjęte przez naszą 
gminę  na rzecz ochrony środowiska 
oraz zaangażowanie naszych uczniów 
przyniosły w efekcie laur zwycięstwa. 
Parzęczew zdobył piękną statuetkę, 
nakręcony został  i wyemitowany w 
TVP 3   film promujący gminę.  Li-
sta zasłużonych uczniów jest bardzo 
długa (głównie uczniowie klasy III 
B). W nagrodę otrzymali punkty za 
zachowanie i oceny celujące z biologii. 
Ponadto aktorzy i finaliści konkursu 
ekologicznej wiedzy wyjadą do kina, a 
sponsorem jest pan Wójt Ryszard No-
wakowski. 

Autorką sukcesu, prócz samych 
uczniów, jest nauczycielka biologii - 
Katarzyna Zatorska – Pacel. Ważna 
okazała się także wspaniała współ-
praca rodziców i szkoły, zaangażo-
wanie wójta, radnych i innych miesz-
kańców gminy.

Przekąska do tańca

EKO LIDER
uczniowie gimnazjum w Parzęcze
wie (Klaudia Mikołajczyk,  Izabela 
Talara, Mateusz Sęczkowski) brali 
udział w turnieju wiedzy ekologicz
nej w ramach konkursu dla gmin 
EKO LIDER 2009. Zdobyliśmy dru
gie miejsce, a tym samym zakwalifi
kowaliśmy się do finałowej czołówki   
(5 najlepszych drużyn w wojewódz
twie). To ogromny sukces, ponieważ 
w ubiegłym roku przegraliśmy z dru
żyną Ozorkowa jednym punktem.

r. Było to ekologiczne show, podczas 
którego drużyny reprezentujące pięć 
gmin naszego województwa przedsta
wiały scenkę tematyczną, modę eko
logiczną z wykorzystaniem surowców 
wtórnych i plakaty. Dobrej zabawie 
towarzyszyły emocje i ogromny do
ping (specjalnie napisana piosenka 
ekologiczna, hasła na transparentach 
i okrzyki). Okazało się jednak, że o 
zwycięstwie decydowały setne części 
punktu. Nie udało nam się stanąć na 
podium, a czwarte miejsce pokazało, że 
do zagadnień podeszliśmy zbyt ambit
nie i za poważnie. Jury mimo tego było 
pod ogromnym wrażeniem dekoracji i 

EKO LIDER
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Kościół św. Rocha  
- Sakralna perła

Gimnazjum w Parzęczewie wzięło 
udział w programie „Ślady przeszłości”, 
który polegał na adopcji zabytku. W 
naszym przypadku był to kościół św. 
Rocha w Parzęczewie. Jest on jednym 
z najcenniejszych zabytków w naszej 
okolicy. Mimo to niewiele osób zna 
jego historyczną wartość. Jedyną oso-
bą, która sprawuje nad nim pieczę jest 
ks. Jerzy Serwik - proboszcz tutejszej 
parafii. Dzięki niemu poznaliśmy bli-
żej ciekawą historię kościoła i znajdu-
jące się w nim zabytki. W grudniu od-
było się uroczyste nadanie aktu adopcji 
zabytku w obecności władz samorządo-
wych i społeczności szkolnej. Mieliśmy 
wtedy doskonalą okazję przedstawić 
wszystkim historię kościoła, a także 
cele naszego przedsięwzięcia. Promując 
zaadoptowany przez nas zabytek opra-
cowaliśmy ulotkę, folder oraz prezen-

tację multimedialną przedstawiającą 
historię „Sakralnej Perły”. 

Fundacja „Polsko-
Niemieckie Pojednanie”
Nasza szkoła bierze również 

udział w programie „Straty osobowe 
i ofiary represji pod okupacją nie-
miecką”, który został zainicjowany 
w 2006 roku przez Instytut Pamięci 
Narodowej oraz Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jego celem jest stworzenie imiennej 
bazy danych, zawierającej wszystkie 
możliwe do uzyskania informacje o 
ofiarach prześladowań niemieckich 
wobec obywateli polskich w latach 
1939-1945 oraz zachęcenie uczniów 
do poznawania historii II wojny świa-
towej. Przyjmując za punkt odniesie-
nia losy własnej rodziny, sąsiadów 
oraz wydarzenia, które miały miejsce 
w ich własnej wsi, miasteczku, dziel-

nicy lub gminie, młodzież będzie 
zbierać informacje o ofiarach wojny i 
osobach represjonowanych, poszuki-
wać śladów i pamiątek, które zacho-
wały się w domowych archiwach lub 
nigdy do tej pory nie ujrzały światła 
dziennego.

Projekt  „ Wrzesień 1939r. – 
ocalmy od zapomnienia!”

W roku szkolnym 2008/2009 
Gimnazjum w Parzęczewie wzięło 
udział w projekcie „Wrzesień 1939 – 
ocalmy od zapomnienia!”.  Pomysł 
zrodził się w związku z  70 - tą rocz-
nicą wybuchu II wojny światowej.

Celem projektu było przybliżenie 
działań wojny obronnej 1939 roku. 
Tereny Gminy Parzęczew były pod-
czas wojny miejscem zaciętych walk i 
przeszły do historii pod nazwą Bitwy 
nad Bzurą. 

W ramach projektu zorganizowano: 
lekcje ze świadkami historii – członkowie  
grupy rekonstrukcji historycznej na 
lekcjach historii opowiadali dzieciom 
o działaniach  wojennych, jak również  
zapoznawali uczniów z umundurowa-
niem, uzbrojeniem i wyposażeniem 
żołnierza polskiego z Września 1939 
roku i jego walkami w bitwie nad Bzurą.

 Siedmioosobowa grupa uczniów 
wzięła udział w konkursie historycznym 
– nagrodami w konkursie były: książki, 
filmy o tematyce historycznej, wycieczki 
do muzeum Bitwy nad Bzurą oraz Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Zakończenie projektu nastąpiło 
podczas uroczystych obchodów rocz-
nicy bitwy w Orłej.

Informacje zebrała 
Izabella Kudelska

Gimnazjum w Parzęczewie dba o 
wszechstronny rozwój uczniów w at-
mosferze życzliwości, wsparcia i bez-
pieczeństwa, uwzględniając zróżni-
cowane potrzeby i talenty uczniów. 
Wychodzimy im naprzeciw, biorąc 
udział w różnorodnych konkursach 
i zawodach sportowych. 

W bieżącym roku szkolnym gimna-
zjum przystąpiło do realizacji programu 
edukacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sa-
nitarno – Epidemiologicznej „Trzymaj 
Formę”. Celem tego projektu jest pro-
pagowanie idei zdrowego stylu życia. Z 
wymaganiami II Wojewódzkiego Kon-
kursu Kulinarnego zmierzyli się Łukasz 
Andrzejczak i Mariusz Brzeziński z klasy 
III A. Chłopcy wymyślili przepis kuli-
narny według którego ugotowali danie 
obiadowe rybne „ Łosoś soute” (przepis 
zamieściliśmy za zgodą autorów na stro-
nie internetowej gimnazjum). 

Spośród 48 dwuosobowych dru-
żyn województwa nasi kucharze za-
kwalifikowali się do finałowej sió-
demki par i 11 grudnia 2009 r. w 
łódzkim „ gastronomiku”, pod okiem 
ekspertów i restauratorów gotowali, 
a właściwie tworzyli swoje kulinar-
ne dzieło. Oceniany był pomysł, es-
tetyka, oryginalność i zgodność me-
rytoryczna z hasłem konkursu „ Jem 
smacznie, zdrowo i kolorowo”. Łu-
kasz i Mariusz nagrodzeni zostali 
zestawami do kometki, drobnymi 
gadżetami i eko – chipsami z jabłka, 
buraka i marchewki. Najważniejsza 
była super zabawa i możliwość za-
prezentowania swoich kulinarnych 
umiejętności.  A należy nadmienić, 
że Łukasz wiąże swoją przyszłość z 
tą profesją. Życzymy chłopakom dal-
szych sukcesów i twórczych pomy-
słów.  ©

Łukasz Andrzejczak i Mariusz Brzeziński z klasy III A

Uczniowie z Zespołu Szkół  w 
Wartkowicach odbyli wycieczkę 
edukacyjną do Kopalni Soli w 
Kłodawie. Odwiedzili  tam ka-
plicę  św. Kingi - patronki gór-
ników solnych, obejrzeli wyeks-
ploatowane komory, maszyny 
używane w podziemnym  górnic-
twie. Odbyli także spacer długimi 
korytarzami. Mogli oglądać pokła-
dy soli białej, różowej, solne  rzeźby. 
Niektórzy pocałowali nawet solne-
go skarbnika, który podobno przy-
nosi szczęście na egzaminach.

Kopalnia  Soli  w Kłodawie to  
jedyny producent soli kamiennej w 
Polsce. Sól wydobywana jest z po-
ziomu 600  m  i  750 m pod po-
wierzchnią ziemi.

Zjechaliśmy windą 600 metrów 
pod ziemię, co dla niektórych było 
ogromnym przeżyciem. Mieliśmy 
przewodnika, który opowiedział 
nam ciekawe historie związane z 
kopalnią, np. legendę o świętej Kin-
dze. Sądzę, że była to bardzo udana 
i interesująca wyprawa – wspomi-
na Katarzyna Żmudzińska z klasy 
pierwszej gimnazjum.

Wycieczka była wspaniałym 
przeżyciem, dostarczyła nam nie-
zwykłych emocji. Zachęcam 
wszystkich do zwiedzenia tego 
wspaniałego miejsca – dodaje Hu-
bert Maciejewski z gimnazjum. 

W Kopalni Soli w Kłodawie by-
liśmy kilka razy.  Ta grupa była tam 
pierwszy raz.

Uczniowie z zaciekawieniem 
słuchali przewodnika, uważnie 
obserwowali eksponaty, zadawali 
pytania, podziwiali komory solne 
i różne  kolory soli na otaczają-
cych ścianach. Wielu z nich mó-
wiło, że  nie tak wyobrażali sobie 
kopalnię soli. Wycieczki są atrak-

cyjną  i efektywną formą pracy dy-
daktycznej. Są źródłem obserwacji 
i doświadczeń, których nie jest w 
stanie dostarczyć  żadna, nawet 
ciekawie przeprowadzona lekcja w 
klasie. Uczniowie obcują z przyro-
dą, konfrontują informacje z pod-
ręcznika z rzeczywistością – mówi 
Urszula Jabłońska-Mruk, nauczy-
ciel geografii. 

 Marta Kubis – Mikołajczyk 

Lekcja 600 metrów pod ziemią

Śladami przeszłości

Podziemna wycieczka

Kulinarne sukcesy
wszechstronny rozwój uczniów w at
mosferze życzliwości, wsparcia i bez
pieczeństwa, uwzględniając zróżni
cowane potrzeby i talenty uczniów. 
Wychodzimy im naprzeciw, biorąc 
udział w różnorodnych konkursach 
i zawodach sportowych.

zjum przystąpiło do realizacji programu 
edukacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sa
nitarno – Epidemiologicznej „Trzymaj 
Formę”. Celem tego projektu jest pro
pagowanie idei zdrowego stylu życia. Z 
wymaganiami II Wojewódzkiego Kon
kursu Kulinarnego zmierzyli się Łukasz 
Andrzejczak i Mariusz Brzeziński z klasy 
III A. Chłopcy wymyślili przepis kuli
narny według którego ugotowali danie 
obiadowe rybne „ Łosoś soute” (przepis 
zamieściliśmy za zgodą autorów na stro
nie internetowej gimnazjum). 

Łukasz Andrzejczak i Mariusz Brzeziński z klasy III AŁukasz Andrzejczak i Mariusz Brzeziński z klasy III A

Kulinarne sukcesy



6 Do Rzeczy
napisz:  dorzeczy@gmail.comstyczeń - luty 2010 ludzie

�� To miał być wywiad z lokalną 
twórczynią ludową. Swoją drogą, jaki 
to dziwny zwrot, bo właściwie dlaczego 
ludową? Czy twórców można dzielić 
na ludowych  i innych? Sądzę że 
kategoryzacja ze względu na miejsce, 
w jakim człowiek tworzy jest bez sensu. 
A może w sformułowaniu „ludowy” 
chodzi o coś innego, nie wiem… 

W każdym razie miałam się spotkać z pewną 
hafciarką z Domaniewa, o której dowiedziałam 
się, że jest straszną „gadułą”, ma ponad siedem-
dziesiąt lat, że kiedyś była nauczycielką 
języka rosyjskiego, a później prze-
kwalifikowała się na katechetkę. Po 
przejściu na emeryturę haftuje i… 
hoduje kozy. Stwierdziłam, że to 
musi być ciekawa osoba. Pomyślałam, 
że porozmawiam z nią o jej twórczo-
ści, o miejscu, w którym żyje, czyli o 
Domaniewie, no i oczywiście o niej sa-
mej, o kolejach jej życia. 

Do Domaniewa wybrałam się w to-
warzystwie córki (mojego osobistego kie-
rowcy :)) w sobotnie mroźne przedpołu-
dnie,  trochę błądząc po drodze – nigdy 
wcześniej nie byłam w tej okolicy, choć 
to zaledwie kilkanaście kilometrów od 
Parzęczewa. Drogę wskazał nam jedy-
ny przechodzień, którego spotkałyśmy 
po drodze. Właściwie „przechodzień” to 
chyba nienajszczęśliwsze określenie dla 
obdartego, brodatego starca, który z ra-
dością objaśniał nam drogę: - to przecież 
bliziutko, wystarczy dojechać do Brud-
nowa, a potem w prawo i prosta droga, 
z daleka kościół w Domaniewie widać… 
Patrzył jeszcze długo za nami z życzli-
wym i trochę pobłażliwym uśmiechem. 
Było w tym coś niesamowitego. A może 
romantycy mieli rację, twierdząc, że 
obłęd to wyższy stan umysłu... Zgodnie 
ze wskazówkami dojechałyśmy do ko-
ściółka i znajdującego się tuż za nim zie-
lonego, drewnianego domku. Zanim zaparko-
wałyśmy, próbując ominąć zaspy śniegu, pani 
Irena Pokora ze trzy razy wybiegała (tak, wła-
śnie wybiegała, a nie wychodziła) przed dom, 
zapraszająco wskazując nam drogę. Zdumiona 
ujrzałam ruchliwą, zwinną, lekko zgarbioną ko-
bietę w płomiennorudej bluzce z marszczony-
mi bufiastymi rękawami i tegoż samego koloru, 
upiętych wysoko włosach.

Przekraczając próg zielonego domku zna-
lazłam się w innym świecie. Na środku poko-
ju duży owalny stół nakryty haftowanym ob-
rusem, wokół sześć drewnianych krzeseł, pod 
oknem stoliczek z przyrządami do haftowania, 
a w przeciwległym końcu pokoju duży kaflowy 
piec z buzującym, sądząc po temperaturze w po-
koju, dopiero co rozpalonym, ogniem. Pod ścia-
ną kredens z poustawianymi na półce grubymi 
tomami książek. Podłoga z pomalowanych na 
ciemnobrązowy kolor desek, a nad stołem nisko 
zawieszona lampa. 

Siadamy przy stole, na wskazanych przez 
gospodynię miejscach. Pani Irena krząta się 
po pokoju, wyjmuje ciasteczka, kładzie przed 
nami talerzyki, na haftowanej serwecie ustawia 
szklanki na spodeczkach. Przez uchylone drzwi 
do kuchni leniwie wkracza czarny kot, zajmując 
po chwili miejsce przy piecu. Gdybym króciut-
ko miała określić atmosferę tego miejsca i tej 
chwili powiedziałabym, że to atmosfera praw-
dziwego spokoju, wręcz błogości. Wciskam 
czerwony guziczek dyktafonu i rozpoczyna-
my rozmowę. Właściwie rozmawiamy odkąd 
przestąpiłam próg tego domu. Pani Irena za-
parzając herbatę, podając ciasteczka zdążyła mi 
opowiedzieć o swoich czterech kotach, momen-
tami ściszając głos, żeby nie docierał do kuchni 
(„mąż trochę się denerwuje, właśnie sprząta po 

jednym z kotków..”), o tym, w jakiej tempera-
turze sypia i dlaczego połowa drzwi do drugie-
go pokoju jest przysłonięta kolorową zasłonką. 
Kiedy rozpoczynamy „właściwą” rozmowę pani 
Irena przybiera trochę oficjalny, uroczysty ton, 
ale już po chwili zapomina o włączonym dyk-
tafonie  i swobodnie, trochę chaotycznie snuje 
opowieść, przeplatając ją wieloma dygresjami. 
Po kilkunastu minutach rozmowy zaciera się 
formuła pytający – udzielający odpowiedzi, po 
prostu rozmawiamy, nie tylko o życiu pani Ire-
ny, rozmawiamy o życiu w ogóle... - Posłuchaj 

córuchna – zwraca się do mojej dziewiętnasto-
letniej córki – dzisiaj są inne czasy, kiedyś już 
małe dziecko musiało pracować. My z siostrą 
już w wieku siedmiu lat za krówkami chodzi-
łyśmy. Jeszcze przed szkołą, córcia,  o siódmej 
rano musiałyśmy wygnać krowy. I nie tylko my 
pracowałyśmy, wszystkie dzieci miały obowiąz-
ki, tak było, córunia... „Tak było, córunia” pada 
jeszcze niejednokrotnie, szczególnie kiedy pani 
Irena opowiada o latach swojego dzieciństwa i 
młodości. Rozmawiamy o rzeczach wzniosłych, 
choćby o tym, jakie przewartościowanie nastą-
piło w jej życiu po chorobie, ale także o spra-
wach całkiem prozaicznych: o tym jak zdrowe 
jest mięso kozie („zapakuję wam trochę koziej 
kiełbasy do domu – spróbujecie..”) i że ho-
dowla kóz jest całkiem opłacalna. Opowiada-
jąc o kozach, pani Irena bardzo się ożywia. 
Podchodzi do szafki i wyjmuje cały plik sfa-
tygowanych nieco, widać że często przeglą-
danych, wycinków z gazet. To z nich, między 
innymi czerpie informacje na temat hodowli 
kóz i o tym, jakie zalety mają mięso i mleko 
kozie. Te ostatnie pokazuje klientom, którzy 
kupują od niej kozinę, mleko, sery. Czy to świa-
domy zabieg socjotechniczny? Kto wie… Po-
dobne ożywienie ogarnia moją rozmówczynię, 
kiedy pytam o wykształcenie. Wyciąga z szafki 
kolejną teczkę z plikiem pożółkłych papierów. 
Jest tego naprawdę dużo. Przeglądam świadec-
twa, czytam przypadkowo wybrane: świadec-
two ukończenia trzeciej klasy za rok szkolny 
1948/1949 – od góry do dołu oceny bardzo do-
bre. Na samym wierzchu świadectwo Studium 
Pedagogiczno – Katechetycznego z 1992 roku 
uprawniające mgr Irenę Pokorę do prowadzenia 
nauki religii w szkole. – To było moje marze-
nie – mówi pani Irena – kiedy uczyłam jeszcze 

języka rosyjskiego, pojechałam do Moskwy na 
jakiś kurs i w Galerii Trietiakowskiej zobaczy-
łam obraz „Stworzenie świata”. Wtedy przyszło 
mi do głowy, że chciałabym przekazać młodym 
ludziom to, co zobaczyłam, zrodziła się myśl, że 
mogłabym być katechetką. 

Po raz trzeci do szafki z dokumentami się-
ga pani Irena, kiedy proszę, żeby opowiedzia-
ła o latach spędzonych w szkole. Proponuje, 
że przeczyta mi fragmenty swoich wspomnień 
spisanych kilka lat temu z myślą o publikacji 
dotyczącej bliźniaczej zbieżności losów, myśle-

nia, odczuwania. Pani Irena ma bowiem siostrę 
bliźniaczkę, dlatego, jak uprzedzała mnie na 
początku, nie myśli i nie mówi w liczbie poje-
dynczej…  Tekst, który czyta jego autorka jest 
barwny, ciekawy, pisany starannym, plastycz-
nym, pobudzającym wyobraźnię językiem. Za-
wiera zarówno opis wydarzeń, wnikliwe, celne 
refleksje, jak i cytaty z dzieł naukowych, głów-
nie z dziedziny psychologii. Jej ludowa twór-
czość, jak się okazuje, obejmuje nie tylko hafty 
(notabene piękne – pani Irena pokazywała mi 
precyzyjnie wykonane haftowane serwety, ob-
rusy, poszewki, a nawet... krawaty). Z każdym 
przeczytanym słowem rośnie moja ciekawość i 
zachwyt: 

 Z domu bez prądu, bez wody, z ciasnego 
podwórka z rozdeptanym błotem i z kamienną 
studnią pod gruszą, dostaję się w objęcia praw-
dziwego miasta. Nowy inny świat. Chodniki, 
brukowane ulice, małe kamieniczki, okazałe 
budowle, a równolegle co krok, mijam frag-
menty ścian domów, strzępy dachów, szkielety 
schodów i poręczy, całe kominy górujące nad 
rumowiskiem i gąszcze dzikiego bzu zasłaniają-
ce owe góry powalonych budynków. (…)

W centrum miasta, ale bez zgiełku i ciasno-
ty, w sąsiedztwie piętnastowiecznej katedry, ale 

bez zamiaru górowania przepychem 
architektonicznym i bez zamysłu 
pretendowania do pierwszeństwa w 
randze użyteczności surowa sylwet-
ka gmachu, mistrzostwem duszy i 
ręki artysty, wkomponowana zosta-
je w przycupnięte tu i ówdzie domy 
mieszkalne. (...) A ileż wokół nich 
pustych placów z rozłożystymi sta-
rymi jabłoniami. Tylko w ich szumie 
usłyszeć można historię tych miejsc, 
losy mieszkańców i gorycz ich cier-
pień. 

Kunszt twórczy architektów zna-
lazł również swe urzeczywistnienie w 
rozwiązaniach wnętrz budowli. Ma-
gia przestrzeni, wysokości, szerokich 
klatek schodowych, rozległych ko-
rytarzy, już na wejściu wita przyby-
sza swoistą niepowtarzalnością. (…) 
Wdzięczna pozostaję po dzień dzi-
siejszy za dar losu, iż tak ważny okres 
w moim życiu było mi dane spędzić 
w murach tej budowli – tak Irena Po-
kora opisuje gmach liceum dawniej 
gmach Szkoły Morskiej w Kamieniu 
Pomorskim. Dalej wspomina jedną z 
przygód szkolnych, kiedy jej siostra 
bliźniaczka prowadzi zamiast niej 
tzw. próbną lekcję języka polskiego. 
Historię kończy słowami: Po czter-
dziestu czterech latach od owego 

momentu obserwuję ówczesne zdarzenia, jakby 
spoglądając w ekran telewizora. Widzę wszyst-
kie szczegóły. Intensywne wypieki na twarzy 
siostry, nauczycielkę języka polskiego, nawet jej 
strój: wąską w kolorze brązu spódnicę i zbliżony 
w odcieniu blezerek, naszego profesora znudzo-
nego, siedzącego tuż przy drzwiach, oraz całą 
resztę naszego bractwa, ale już nie w szczegó-
łach. Pamięć to wielkie bogactwo ludzkiej świa-
domości.

Częścią tego bogactwa podzieliła się pani 
Irena w rozmowie ze mną.  Jestem jej za to 
prawdziwie wdzięczna.  Renata Nolbrzak

P.S. Fragmenty rozmowy z Ireną Pokorą prze-
czytacie Państwo w następnym numerze gazety.

Twórczyni z Domaniewa

Pani Irena pokazuje precyzyjnie wykonane haftowane serwety, obrusy
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Nie jest to najlepsza nowina 
- zostały ustawowo zlikwidowa-
ne gminne fundusze ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej,  z 
których gminy mogły finansować 
bądź dofinansowywać  inwesty-
cje służące ochronie środowiska. 
Z tego funduszu w ubiegłych la-
tach na terenie gminy Łęczyca zo-
stały dofinansowane przydomowe 
oczyszczalnie ścieków - w roku 
2009 było ich 20. 

Na szczęście, mając na uwadze 
dalszą poprawę w zakresie ochrony 
wód, Wójt i  Rada Gminy zabez-
pieczyli w budżecie na rok bieżący 
środki na dofinansowanie budowy 

30 sztuk takich oczyszczalni. Zainte-
resowani mogą ubiegać się o pomoc  
finansową składając wnioski w Urzę-
dzie Gminy w Łęczycy w terminie od 
15 marca  2010 roku. Wysokość dofi-
nansowania może wynosić nie więcej 
niż 3 tysiące złotych. Wnioski o dofi-
nansowanie są dostępne w Urzędzie 
a pracownicy udzielą wyczerpujących 
informacji dotyczących ich wypełnie-
nia.

Rozproszona zabudowa jaką cha-
rakteryzuje się gmina utrudnia wy-
budowanie zbiorczej kanalizacji oraz 
oczyszczalni ścieków. Dbając o stan 
środowiska i estetykę, a jednocześnie 
pozostając w zgodzie z obowiązują-
cymi przepisami, ścieki komunalne, 
czyli bytowe, powinny być gromadzo-
ne w szczelnych szambach bezodpły-
wowych i wywożone do oczyszczalni 
ścieków (co jest dość kosztowne, ale 
konieczne), bądź odprowadzane do 
oczyszczalni przydomowych. 

W tym roku będzie budowana 
oczyszczalnia ścieków dla Szkoły 
Podstawowej i domu nauczyciela w 
Leźnicy Małej. Dotychczasowe roz-
wiązania polegające na odprowa-
dzaniu ścieków do szamba kilkuko-
morowego nie spełniało oczekiwań, 
ponieważ zdarzały się często blokady 
i awarie. Nowa oczyszczalnia Bio-
ekol-Mini 75, oparta na duńskiej 
technologii jest w pełni zautomaty-
zowana i nie wymaga stałej obsługi. 
Wszystkie urządzenia będą umiesz-
czone w ziemi. 

Obecne szambo zostanie zdemon-
towane, a kanały zasypane  i zabez-
pieczone.

Gmina organizuje selektywną 
zbiórkę odpadów i finansuje odbiór 
tworzyw sztucznych i szkła  z 32 
punktów umieszczonych na terenie 
gminy. Częstotliwość z jaką odbiera-
ne są te pojemniki potwierdza zasad-
ność istnienia tych punktów. 

Pozostaje jeszcze wiele odpadów, 
które nie kwalifikują się do umiesz-
czenia w pojemnikach na szkło i pla-
stik i te stanowią tak zwane odpady 
zmieszane. Są to różne pojemniki po 
serkach, jogurtach, kartoniki po so-
kach, opakowania po lekach, torebki 
foliowe, pampersy itd. Te odpady po-
winny znaleźć się w pojemnikach i 
zostać usunięte przez odpowiednią 
firmę zajmującą się ich wywozem na 
wysypisko.

Na terenie gminy działają trzy 
firmy mające zezwolenie na odbiór 
odpadów: PGKiM Sp. z o.o. z Łę-
czycy, Eko Serwis Sp. z o.o. z Kutna 
i Zakład Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. z Krośniewic. Wszyscy miesz-
kańcy są zobowiązani do zawarcia 
umów na odbiór odpadów. W okre-
sie wiosennym  przeprowadzone będą 
kontrole w tym zakresie.

Miejmy nadzieję, że rosnąca świa-
domość mieszkańców i obawa przed 
ewentualnymi mandatami przyczyni 
się do poprawy stanu środowiska i  es-
tetyki w naszym otoczeniu.

Zofia Dziwisz

Gromadkę najmłodszych uczniów 
ze Szkoły Podstawowej im. Marszał-
ka Józefa  Piłsudskiego zapytałam, co 
wiedzą na temat miłości ... A wszyst-
ko za sprawą Walentynek. Oto, co 
usłyszałam:

Magda: - Walentynki to szczegól-
ne święto zakochanych.

Ola: - Obdarowujemy osobę ko-
chaną prezentami ...

Filip: - Albo dajemy anonimowe 
listy z wyznaniem miłosnym lub ko-
perty z życzeniami.

Marcin: - Kochać to oddawać 
swoje uczucia bliskiej osobie.

Filip: - Być z kimś, szanować go.
Korneliusz: - Miłość to ułamek se-

kundy ... Serce robi puk, puk. Wtedy 

ludzie wiedzą, że się kochają i chodzą 
posiedzieć na ławeczkę lub  trzymają 
się za rękę. Tak wyglądają ich  rand-
ki, śmieszne ... Mężczyzna musi robić 
dla kobiety wszystko, by go nie rzuci-
ła. Nie można być tylko kochankiem.

Zuzanna: - Kochać się powinni 
nie dlatego, że ktoś jest bogaty, ale że 
się lubią, szanują.

Kinga: - I jak się zobaczą pierw-
szy raz to już nie mogą bez siebie żyć.  
Ona  tak tęskni za nim i nie może bez 
niego wytrzymać nawet dwóch dni, a 
on daje jej prezenty.

Korneliusz: - To jest już wielka 
miłość. Zakochani spędzają ze sobą 
resztę życia i mają dzidziusia.

Marta Kubis - Mikołajczyk

Słowa „a mały Chrystus smutny 
patrzy na drzwi i czeka, by pośród 
witających zobaczyć człowieka”, 
zaczerpnięte z wiersza polskie-
go poety J. Liberta wprowadziły 
uczestników tegorocznych jasełek 
w bożonarodzeniowy klimat. 

Zapominając na chwilę o przed-
świątecznym pośpiechu i obowiąz-
kach można było spotkać się z bliski-
mi osobami i na chwilę  zatrzymać się 
w pośpiechu dnia codziennego. 

Organizatorem spotkania było 
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 
Społeczności Gminy Wartkowice. 
Uroczystość ta to jeden z ostatnich 
już punktów programowych działań 
podejmowanych w gminie w ramach 
Poakcesyjnego Programu Wspierania 
Obszarów Wiejskich. Uczestnikami 
uroczystości byli przedstawiciele lo-
kalnego samorządu i stowarzyszenia, 
Rady Powiatu, nauczyciele, dzieci i 
młodzież szkolna oraz przedstawicie-
le dwunastu sołectw Gminy Wartko-
wice. 

Na spotkaniu opłatkowym gości-
li: ksiądz proboszcz Janusz Szereme-
ta, Stanisław Olas -  Starosta Powiatu 
Poddębickiego  i  Piotr Kuropatwa  - 
Wójt Gminy Wartkowice. 

Śpiew kolęd, składanie życzeń, 
część artystyczna przygotowana 
przez młodzież z Zespołu Szkół w 
Wartkowicach oraz wigilijna kola-
cja i skromne prezenty umiliły czas 
wspólnego świętowania.

Świąteczną atmosferę poczuli tak-
że uczniowie Zespołu Szkół w Wart-
kowicach oglądając montaż słow-
no-muzyczny oraz podczas spotkań 
wigilijnych z wychowawcami w kla-
sach.

Przedstawienie, które przygoto-
waliśmy podkreśliło podniosły i uro-
czysty nastrój bożonarodzeniowy. 
Montaż słowno-muzyczny utrzyma-
ny został  w tonacji poważnej, ale nie 
zabrakło też elementów satyrycznych 
obrazował stosunek  młodych ludzi 
do wiary i sposobu świętowania. W 
sposób magiczny zobrazowany został  
moment oczekiwania na przyjście 
Chrystusa – wspomina Nina Brożek 
z klasy II gimnazjum.

Role, w jakie przyszło nam się wcie-
lić zostały świetnie przypisane poszcze-
gólnym uczniom. Zadbaliśmy o efekty 
specjalne na scenie, takie jak: reflektory 
i sztuczny dym. Do tego wykonaliśmy 
śnieżne kule, które odpowiednio zosta-
ły podświetlone. Wszystko odbyło się 
w przepięknej scenerii –  mówi Alek-
sandra Balcerzak z klasy I gimnazjum.

Wcieliłem się w rolę anioła – na-
uczyciela, który naprowadza swoich 
uczniów na odpowiednią drogę. Na 
początku miałem tremę, która po 
licznych próbach minęła. Wszyst-
ko zostało dopięte na ostatni guzik. 
Otrzymaliśmy gromkie brawa – do-
daje Kamil Kaźmierczak z klasy I 
gimnazjum. 

Marta Kubis – Mikołajczyk 

Dbamy o nasze 
środowisko 

Świątecznie, 
klimaty

Walentynki oczami dziecka

Nagrodzone
Natalia Biernasiak zajęła pierwsze, 

a Angelika Urbaniak drugie miejsce w 
wojewódzkim konkursie plastycznym 
związanym z jubileuszem 90-lat woje-
wództwa łódzkiego. Temat konkursu, 
w którym zwyciężyły uczennice Gim-
nazjum w Parzęczewie brzmiał: „Dzieje 
wybranej ziemi lub regionu wchodzą-
cego w skład województwa łódzkiego”. 
Organizatorem konkursu był Łódzki 
Kurator Oświaty, a współorganizato-
rem Marszałek Województwa Łódz-
kiego. 

Podsumowanie obchodów jubile-
uszu wraz z rozdaniem nagród od-
było się 7 grudnia 2009 r. w Teatrze 
Jaracza w Łodzi.

ze Szkoły Podstawowej im. Marszał
ka Józefa  Piłsudskiego zapytałam, co 
wiedzą na temat miłości ... A wszyst
ko za sprawą Walentynek. Oto, co 
usłyszałam:
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listy z wyznaniem miłosnym lub ko
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patrzy na drzwi i czeka, by pośród 
witających zobaczyć człowieka”, 
zaczerpnięte z wiersza polskie
go poety J. Liberta wprowadziły 
uczestników tegorocznych jasełek 
w bożonarodzeniowy klimat. 

świątecznym pośpiechu i obowiąz
kach można było spotkać się z bliski
mi osobami i na chwilę  zatrzymać się 
w pośpiechu dnia codziennego. 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 
Społeczności Gminy Wartkowice. 
Uroczystość ta to jeden z ostatnich 
już punktów programowych działań 
podejmowanych w gminie w ramach 
Poakcesyjnego Programu Wspierania 
Obszarów Wiejskich. Uczestnikami 
uroczystości byli przedstawiciele lo
kalnego samorządu i stowarzyszenia, 
Rady Powiatu, nauczyciele, dzieci i 
młodzież szkolna oraz przedstawicie
le dwunastu sołectw Gminy Wartko
wice. 

li: ksiądz proboszcz Janusz Szereme
ta, Stanisław Olas -  Starosta Powiatu 
Poddębickiego  i  Piotr Kuropatwa  - 
Wójt Gminy Wartkowice. 

część artystyczna przygotowana 
przez młodzież z Zespołu Szkół w 
Wartkowicach oraz wigilijna kola
cja i skromne prezenty umiliły czas 
wspólnego świętowania.

Świątecznie
klimaty

Walentynki oczami dziecka
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„Dziś dla Babci słońce mamy, 
I całusy dla Dziadziusia,
Dziś życzenia wnuczek składa, 
I piosenki śpiewa wnusia”.  
Takimi słowami w tym roku roz-

poczęło się spotkanie wnucząt ze swo-
imi dziadkami i babciami w Punkcie 
Przedszkolnym w Parzęczewie. Sala 
codziennych zajęć ledwie pomieściła 
wszystkich przybyłych gości. Wnu-
częta podczas zajęć dodatkowych, 
(„Umuzykalnienie, śpiewy, pląsy 
i tańce”), warsztaty teatralne oraz 
warsztaty z papieroplastyki,  przy po-
mocy swoich Pań przygotowały upo-
minki i występ artystyczny. 

Dzieci swoim występem chciały 
podziękować babciom i dziadkom za 
opiekę, opowiadanie bajek, śpiewa-
nie kołysanek oraz pocieszanie, kiedy 
mają zły humor. Dziadkowie gorąco 
oklaskiwali wnuczęta, a niejednemu z 
nich zakręciła się łza w oku. 

Następnie Zastępca Wójta Pan 
Adam Śwniuch złożył w imieniu 
dzieci serdeczne życzenia, natomiast 
dzieci wręczyły papierowe kwiatki 
wszystkim babciom i dziadkom.

 Po zakończeniu części artystycz-
nej Dziadkowie zostali zaproszeni na 
poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców.  Małgorzata Posiła

Babcia, babunia… z siateczką 
zmarszczek, w drucianych okula-
rach, w czarnej sukni, z laseczką 
(takie wyobrażenie starszej pani 
znajdziemy w wierszu T. Różewi-
cza „Przepaść”)…

Oczywiście  to stereotyp w  po-
strzeganiu babć, bo niektóre, jak wie-
my doskonale, w ogóle nie pasują do 
tego opisu. „Moja babcia na co dzień 
nosi jeansy, krótko i modnie się strzy-
że – uwielbia farbować włosy, robi 
sobie balejaż i maluje paznokcie na 
czerwono” – tak o swej babuni pisał  
z dumą jeden z  uczniów…

Jest jednak coś, co łączy wszystkie 
babcie…To ich miłość do wnucząt –  
ogromna, pełna cierpliwości, pobłaż-
liwości i życzliwości. Oraz czas – czas 
magiczny, bezcenny - niczym pomost 
pomiędzy dawnym a współczesnym 
,wczorajszym a dzisiejszym, który 
babcie ofiarowują swym wnukom, 
opowiadając o świecie, jakiego już nie 
ma, pokazując pożółkłe zdjęcia, na 
których widać młodą, uśmiechniętą 
dziewczynę  z  imponującym warko-
czem okalającym głowę jak korona i 
przystojnego młodzieńca w szarawa-
rach (takich śmiesznych spodniach).  

„Kto to?” – pyta wnusia. 
„To dziadziuś, nie poznajesz?” – 

odpowiada zdziwiona babcia…
 I choć  wnuczce z  trudem przy-

chodzi rozpoznanie własnego dziadka 
w zawadiacko uśmiechniętym  chło-
paku z bujną czupryną i błyskiem w 
oku, wielokrotnie jeszcze i  zawsze z  
rozrzewnieniem  sięgnie po rodzinny 
album ze zdjęciami… 

Nasi dziadkowie – kochamy ich, 
ufamy im, powierzamy sekrety, o 
których nawet rodzice nie wiedzą… 
Biegamy  w niedzielne popołudnia 
na babciną szarlotkę, zaś pierogi, któ-
re babcia przyrządza, nie mają sobie 
równych. Uczymy się rozpoznawać 
jadalne gatunki grzybów od dziadka, 
który w grzybobraniu jest mistrzem 
świata, wspominamy czas, gdy dzia-
dziuś pomagał nam nauczyć się jazdy 
na rowerze… Mnóstwo takich bądź  
innych, ale zawsze najlepszych, sko-

jarzeń wiąże się z rodzicami naszych 
rodziców…

W piątek 22 stycznia uczciliśmy 
w naszej szkole Dni Babci i Dziad-
ka. Zaproszenie przyjęli dziadko-
wie uczniów zerówki i pierwszaków. 
Dzieci starannie przygotowały się , 
pod kierunkiem swych wychowaw-
czyń – Beaty Kacperek i Anny Jan-
kiewicz, do obchodów tych ważnych 
w kalendarzu świąt.  Zamiast  trady-
cyjnych laurek (te  dobre  są  dla ma-
luchów z przedszkola) narysowały  
bądź namalowały portrety swych 
babć lub dziadziusiów, które utwo-

rzyły swoistą galerię… W jej centrum 
zawisło wielkie wycięte serce. 

Z wypiekami na buziach wyrecy-
towały wierszyki  i odśpiewały pio-
senki… Efektem tych starań były 
łzy wzruszenia raz po raz wycierane 
przez co wrażliwsze babcie i szerokie 
uśmiechy wcale nie mniej poruszo-
nych  dziadziusiów.

A ileż pozytywnej energii po-
płynęło z serc do serc? Wiedzą to 
ci szczęśliwcy, którzy mają dziad-
ków, oraz dziadkowie. Życzymy im 
wszystkim sto lat! 

Podpatrywała (z zazdrością) 
A. Wiśniewska-Rojek

Dzień Babci i Dziadka

Dziewczyny wygrywają

Uczennice z klas V-VI Szko-
ły Podstawowej w Chociszewie w 
dniu 4 grudnia 2009 r. w pięknym 
stylu wywalczyły w Uniejowie II 
miejsce w Wojewódzkim Finale w 
Unihokeju. Srebrne  medalistki wy-
stąpiły w składzie:

Magdalena Kierzek,
Joanna Szymańska,
Lidia Stańczyk,
Dagmara Sadok,
Agnieszka Mroziak,
Paulina Lipiec,
Aleksandra Sadok,
Patrycja Kołodziejczyk,
Paulina Pisera
Przepustką do zawodów o finał 

wojewódzki było dwukrotne zwycię-
stwo w finałach: najpierw na szcze-
blu  powiatowym – ten odbył się na 
początku listopada w Zgierzu, a na-
stępnie w rozgrywkach o I miejsce w 
rejonie – pomyślnie rozegranym  w 
Górze Świętej Małgorzaty. 

Radość z potrójnego sukcesu na-
szych uczennic jest tym większa, że 
udało im się pokonać drużyny wy-
wodzące się z dużo większych  i 
specjalizujących  się w unihoke-
ju szkół. Jak relacjonował pan 
Krzysztof Pyciarz – dyrektor SP 
w Chociszewie i nauczyciel wy-
chowania f izycznego – niewiele 
zabrakło jego zawodniczkom do 
zwycięstwa w finale wojewódz-
kim. Może więc w przyszłym roku 
uda się zawalczyć o upragnione I 
miejsce  i wystartować w finale  
ogólnopolskim? Będziemy trzymać 
kciuki i dopingować nasze dziewczyny, 
by nie zabrakło im sportowego ducha, 
silnej woli, dobrej kondycji i ambicji. 

Na uwagę zasługuje fakt, że moda 
na uprawianie unihokeja jest zjawi-
skiem stosunkowo młodym, również 
na gruncie chociszewskim. Nasze te-
goroczne wicemistrzynie swą przygo-
dę z tą ciekawą i niełatwą dyscypliną 
rozpoczęły kilka lat temu jako zaledwie 
drugo i trzecioklasistki. Natychmiast 
połknęły unihokejowego bakcyla, zgłę-
biając jego tajniki krok po kroku. Suk-
cesy  „Sreberek” (tak nazwaliśmy je po 
ostatnich dokonaniach) to efekt syste-
matycznych treningów, a jak wiadomo, 
trening czyni mistrza…

Unihokej to nie jedyna dyscyplina z 
pasją uprawiana przez  uczące się w na-
szej szkole dzieci. Wiadomo zresztą nie od 
dziś, że w Chociszewie, za sprawą pana 
Krzysztofa Pyciarza, trenuje się przede 
wszystkim, także z licznymi  sukcesami, 
piłkę nożną. W tej, uznawanej za  męską, 
dyscyplinie doskonale radzą sobie zarów-
no chłopcy, jak i dziewczyny.  

O tym, czy uda się nam zdobyć 
kolejne sportowe trofea, przekona-
my się niebawem. Drużyna dziewcząt 
ostro przygotowuje się pod okiem  
swego trenera do zawodów piłkar-
skich, jakie zaplanowano na wiosnę. 
Stawka będzie wysoka… 

Życzymy powodzenia i gratu-
lujemy dotychczasowych osiągnięć 
walecznym unihokeistkom (i piłkar-
kom zarazem), a ich nauczycielowi 
winszujemy wspaniałych podopiecz-
nych i przekazujemy  słowa naszego 
uznania, gdyż niełatwo  jest „zarażać” 
miłością do sportu kolejne roczniki 
uczniów, tymczasem  panu Krzyszto-
fowi Pyciarzowi udaje się to bez tru-
du od kilkunastu lat. 

Agnieszka Wiśniewska- Rojek

Uczennice z klas V-VI Szko- Na uwagę zasługuje fakt, że moda 

zmarszczek, w drucianych okula
rach, w czarnej sukni, z laseczką 
(takie wyobrażenie starszej pani 
znajdziemy w wierszu T. Różewi
cza „Przepaść”)…

strzeganiu babć, bo niektóre, jak wie
my doskonale, w ogóle nie pasują do 
tego opisu. „Moja babcia na co dzień 
nosi jeansy, krótko i modnie się strzy
że – uwielbia farbować włosy, robi 
sobie balejaż i maluje paznokcie na 
czerwono” – tak o swej babuni pisał  
z dumą jeden z  uczniów…

babcie…To ich miłość do wnucząt –  
ogromna, pełna cierpliwości, pobłaż
liwości i życzliwości. Oraz czas – czas 
magiczny, bezcenny - niczym pomost 
pomiędzy dawnym a współczesnym 
,wczorajszym a dzisiejszym, który 
babcie ofiarowują swym wnukom, 
opowiadając o świecie, jakiego już nie 
ma, pokazując pożółkłe zdjęcia, na 
których widać młodą, uśmiechniętą 
dziewczynę  z  imponującym warko
czem okalającym głowę jak korona i 
przystojnego młodzieńca w szarawa
rach (takich śmiesznych spodniach).  

odpowiada zdziwiona babcia…

chodzi rozpoznanie własnego dziadka 
w zawadiacko uśmiechniętym  chło
paku z bujną czupryną i błyskiem w 
oku, wielokrotnie jeszcze i  zawsze z  
rozrzewnieniem  sięgnie po rodzinny 
album ze zdjęciami… 

ufamy im, powierzamy sekrety, o 
których nawet rodzice nie wiedzą… 
Biegamy  w niedzielne popołudnia 
na babciną szarlotkę, zaś pierogi, któ
re babcia przyrządza, nie mają sobie 
równych. Uczymy się rozpoznawać 
jadalne gatunki grzybów od dziadka, 
który w grzybobraniu jest mistrzem 
świata, wspominamy czas, gdy dzia
dziuś pomagał nam nauczyć się jazdy 
na rowerze… Mnóstwo takich bądź  
innych, ale zawsze najlepszych, sko
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ju szkół. Jak relacjonował pan 
Krzysztof Pyciarz – dyrektor SP 
w Chociszewie i nauczyciel wy
chowania f izycznego – niewiele 
zabrakło jego zawodniczkom do 
zwycięstwa w finale wojewódz
kim. Może więc w przyszłym roku 
uda się zawalczyć o upragnione I 
miejsce  i wystartować w finale  
ogólnopolskim? Będziemy trzymać 
kciuki i dopingować nasze dziewczyny, 
by nie zabrakło im sportowego ducha, 
silnej woli, dobrej kondycji i ambicji. 
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Od kilku lat na zajęciach pozalek-
cyjnych (kółko historyczne) zajmuję się 
tematyką regionalną. Wraz z koleżanką 
polonistką przeprowadziłyśmy w Szkole  
Podstawowej w Parzęczewie dwie edycje 
warsztatów z edukacji regionalnej „Skąd 
pochodzisz? Kim jesteś?” (2005/2006 i 
2007/2008), na których uczniowie po-
znawali i badali historię gminy Parzę-
czew oraz ziemi łódzkiej. 

W roku szkolnym 2008/2009 podjęli-
śmy z uczniami próbę zbadania okoliczno-
ści potyczki lotniczej, która miała miejsce 
nad Parzęczewem we wrześniu 1939 r. w ra-
mach programu „Ślady przeszłości. Ucznio-
wie adoptują zabytki” proponowanym 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

W tym roku postanowiłam zająć 
uczniów odmiennym kulturowo tematem, 
ale również bardzo związanym z naszym 
regionem – historią i kulturą Żydów, w tym 
Żydów parzęczewskich. W toku wspo-
mnianych wcześniej działań natrafiałam tu 
i ówdzie na wzmianki o obecności mniej-
szości żydowskiej w naszej miejscowości. 
Niestety do dziś nie zachowały się żadne 
materialne ślady tej obecności, oprócz… 
No właśnie. Kilka lat temu na zapleczu jed-
nej z pracowni w naszej szkole znalazłam 
starą księgę pisaną w języku hebrajskim. 
Zabrałam ją do pracowni historycznej i za-
stanawiałam się co z nią zrobić. Doszłam 
do wniosku, że zbyt mało wiem o historii 
miejsca, w którym przyszło mi pracować i 
zabrałam się za regionalizm, sprawę księgi 
odkładając na później. Teraz poczułam go-
towość do zajęcia się tematyką żydowską, 
a nasz „ślad przeszłości” w postaci starej, 
hebrajskiej księgi doskonale wpisuje się w 
nowy program CEO „Sefer – opowieści o 
polskich Żydach”.

Nasze działania w projekcie „Otwórz-
my księgę przeszłości – historia i zwyczaje 
mniejszości żydowskiej w Parzęczewie” za-
częliśmy od dokładnego obejrzenia starej, 
żydowskiej księgi, która zainspirowała nas 

do udziału w programie. Na zajęciach kół-
ka historycznego uczniowie klas IV – VI 
przyjrzeli się odręcznym zapiskom umiesz-
czonym na wewnętrznej stronie twardej 
oprawy księgi. Niektóre z nich są zapisane w 
języku jidysz, a inne po polsku. Uczniowie 
zastanawiali się kto, kiedy i po co zapisywał 
w tej księdze nazwy okolicznych wiosek. 
Następne zajęcia służyły zaplanowaniu pra-
cy w projekcie. Uczniowie w kilkuosobo-
wych grupach zastanawiali się nad tym co 
wiedzą o narodzie żydowskim, czego chcą 
się dowiedzieć o starej księdze i Żydach 
mieszkających w przeszłości w Parzęczewie, 
skąd mogą czerpać informacje, w jaki spo-
sób mogą i chcieliby zaprezentować swoją 
pracę społeczności lokalnej. Okazało się, 
że wiedza uczniów jest dosyć duża. Poja-
wiło się też mnóstwo pytań i wątpliwości, 
szczególnie dotyczących stereotypów i 
nietolerancji (np. skąd wśród łódzkich ki-
biców wzięło się określenie „żydzew”?). Z 
naszej dyskusji wyłoniły się cele projektu: 
chcemy dowiedzieć się, czym jest posiada-
na przez nas księga i jak znalazła się w Pa-
rzęczewie, poznać losy Żydów parzęczew-
skich, ich kulturę i zwyczaje. Uczniowie 
nauczą się tolerancji wobec odmienności 
kulturowych, a poznanie wielokulturowej 
przeszłości ojczyzny dużej i małej ułatwi im 
funkcjonowanie w różnorodnej kulturowo 
Europie.

Do tej pory na zajęciach kółka prze-
prowadziłam dla uczniów dwie tematycz-
ne lekcje: Dlaczego Żydzi są rozproszeni 
po całym świecie? i Symbole judaizmu. 
Należą one do cyklu lekcji o Żydach i ju-
daizmie, które zaplanowałam na zajęciach 
kółka historycznego w tym roku szkolnym.  
27 stycznia br. uczniowie uczestniczyli w 
warsztatach wprowadzających do udzia-
łu w programie „Sefer…” prowadzonych 
przez trenerkę CEO. 

Zadanie nasze, choć bardzo interesujące 
i intrygujące, nie zostanie w pełni zrealizo-
wane bez pomocy starszych i młodszych 
mieszkańców naszej gminy. Chciałabym w 
tym miejscu zaapelować do osób, które są w 
posiadaniu informacji o mniejszości żydow-
skiej zamieszkującej kiedyś Parzęczew i oko-
lice. Czym się zajmowali Żydzi parzęczew-
scy? W jakich wydarzeniach uczestniczyli? 
Jakie były ich losy wojenne i powojenne? 
Być może starsze osoby pamiętają kon-
kretne postacie i wydarzenia z nimi zwią-
zane i chciałyby się z nami podzielić swoją 
opowieścią. Młodsi pewnie nie raz słyszeli 
opowiadania babć i dziadków z czasów 
II wojny światowej, w których być może 
przewijał się wątek żydowski. Dziś sta-
nowią one jedno ze źródeł historycznych 
jako tzw. relacje świadka pośredniego. Na 
takie też czekamy. W wielu wspomnie-
niach jest mowa o tym, że Żydzi zmu-
szeni przez hitlerowców do opuszczenia 
swoich domostw często prosili sąsiadów 
o przechowanie cennych dla nich przed-
miotów, po które nigdy potem mieli się 
nie zgłosić. Może na strychach domów 
parzęczewskich znajdują się pamiątki po 
dawnych mieszkańcach, zakurzone i za-
pomniane niczym nasza tajemnicza księga. 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych 
parzęczewian do współpracy  (kontakt - 
histwos@tlen.pl lub bezpośrednio w szkole 
podstawowej w Parzęczewie (poniedziałki, 
środy, piątki)).  Iwona Michalak

Na nudę nie mogą narzekać  przed-
szkolaki uczęszczające do Punktu 
Przedszkolnego „Tęczowa Kraina”. 
Współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską projekt „Tęczowa Kraina” 
realizowany w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Drwalewie stawia przed 
najmłodszymi mieszkańcami naszej 
gminy niecodzienne możliwości. 

Dzieci nie tylko mogą korzystać z zajęć 
w ramach realizacji podstawy programowej 
i wielu ciekawych zajęć dodatkowych, ale 
także mają zapewnione inne atrakcje. Dla 
przedszkolaków przewidziano comiesięcz-
ny udział w organizowanych wycieczkach 
oraz różnych imprezach, w których towa-
rzyszyć mogą im ich rodzice. 

I tak we wrześniu dzieci miały okazję 
poznać zwyczaje i życie wielu zwierząt 
zamieszkujących gospodarstwo agrotu-
rystyczne w Pustkowiu. Wspaniała zaba-
wa, karmienie kóz i koni, pływanie łódką, 
zabawy na placu zabaw i niezwykle ciekawe 
opowieści pana Wiesława Matkowskiego w 
ciepłym blasku ogniska to zaledwie kilka 
atrakcji jakie przygotowano dla dzieciaków. 

Wiele niespodzianek czekało na naj-
młodszych podczas imprezy inauguracyj-
nej Punktu Przedszkolnego. Ich pierwsze 
występy, wesołe i spontaniczne, wprawiły 
wszystkich uczestników uroczystości w 

wyjątkowy nastrój. Największą atrakcją 
tego dnia był ogromny „wystrzałowy” 
tort i wspólne biesiadowanie przy grillu. 

Kolejny miesiąc obfitował w równie ciekawe 
wydarzenia. Dzieci zwiedziły galerię Aloj-
zego Matczaka w Idzikowicach a także 
skorzystały z zabiegu inhalacji w komnacie 
solnej w Poddębicach. Natomiast Helloween 
był dniem prezentacji różnych „strasznych” stro-
jów i świetnej zabawy w straszydła. 

Listopad zaobfitował wyjazdem do 
kina Silver Screen do Łodzi na film pt. 
„Gwiazda Kopernika”. Na większości 
dzieci kino zrobiło ogromne wrażenie, 
zwłaszcza że były tu po raz pierwszy. Od-
chodzący miesiąc dzieci pożegnały na 
wesoło podczas zabawy andrzejkowej. 

W atmosferze mikołajkowych spotkań 
minął koniec roku, obfitując w wiele środo-
wiskowych uroczystości między innymi ta-
kich jak Mikołajki, które zorganizowali dla 
dzieci strażacy z OSP w Białej Górze oraz 
wspólne kolędowanie i uroczysta Wigilia. 

Przedszkolaki wyjechały także do Łodzi  na 
„Spotkanie z nutką”. Artyści zapraszając dzieci do 
wspólnej zabawy pomogli im poznać najwięk-
sze „tajemnice” filharmonii. Wielu zimowych 
wrażeń dostarczyły dzieciom zabawy na śniegu, 
ognisko zorganizowane w zimowej scenerii, na 
którym pieczono kiełbaski oraz wspaniały kulig 
zorganizowany przez rodziców.

W następnych miesiącach dzieci sko-
rzystają z możliwości wyjazdu  na wy-
cieczki między innymi do Krainy Świę-
tego Mikołaja w Kołacinku, do Teatru 
Lalek, zobaczą pomnik Kubusia Puchat-
ka oraz zwiedzą muzeum Kinematografii 
w Łodzi. Dzieci będą miały okazję zo-
baczyć także zwierzęta łódzkiego ZOO, 
zwiedzić Ciechocinek oraz podziwiać 
niezwykłe okazy roślinności w Ogrodzie 
Botanicznym. Przewidziano także moż-
liwość udziału w wielu imprezach takich 
jak: ”Dzień Babci i Dziadka”, „Choinka, 
Walentynki, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka.

Wszystkie uroczystości i wycieczki, 
w których dzieci mogą brać udział są dla 
nich wielką okazją do obserwacji świata i 
zdobywania nowych doświadczeń. 

Dzieci z małych miejscowości takich jak 
te, z których pochodzą uczestnicy projektu 
„Tęczowa Kraina” nie miały dostępu do szero-
kiej oferty  kulturalnej i edukacyjnej jaką mają 
ich rówieśnicy w dużych miastach, dlatego 
właśnie tak ważne jest dla nich uczestnictwo w 
zajęciach i wyjazdach przewidzianych w pro-
jekcie.  Renata Golczyńska

Projekt „ Tęczowa kraina”  
współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego

Odwiedziny w galeri Alojzego Matczaka

„Tęczowa Kraina”

Tajemnice 
starej księgi

Dzień Kultury Niemieckiej – Der 
Tag der deutschen Kultur to impreza 
otwarta, która odbyła się w Zespole 
Szkół w Wartkowicach i Zespole Szkół 
w Parądzicach. Wzięli w niej udział 
gimnazjaliści oraz  członkowie Koła 
Języka Niemieckiego, które działało 
w placówkach w ramach programu 
PPWOW od marca do grudnia.

Było to podsumowanie pracy uczniów 
i jednocześnie popularyzowanie wśród 
młodzieży kultury krajów niemieckoję-
zycznych.

Program przebiegał w języku niemiec-
kim i polskim. Imprezę  w ZS w Wartko-
wicach prowadziły dwie uczennice klasy 
trzeciej: Amanda Nolbrzak i Monika Żą-
dlak, a w ZS w Parądzicach – Michał Za-
remba, uczeń klasy trzeciej.

Można było usłyszeć wiele ciekawo-
stek o przedstawicielach świata kultury, 
nauki i sztuki krajów niemieckojęzycz-
nych. Uczniowie: Wojciech Kozak, Alek-
sandra Sobczak - uczniowie klas trzecich 
oraz Daria Kamińska - uczennica klasy 

drugiej ZS w 
Wartkowi-
cach przed-
stawili swoje 
prezentacje 
m u l t i m e -
dialne, które 
rozbudziły 
wspomnie-
nia związane 

z wycieczką do Niemiec. Były to wspo-
mnienia z wycieczki po Poczdamie, Ber-
linie i po Tropikalnej Wyspie, widziane 
oczami młodzieży. Inni uczniowie przy-
gotowali plakaty tematyczne o swoim 
pobycie za granicą, niektóre z nich były 
prezentowane na forum. 

Gimnazjaliści wystawili także na sce-
nie unowocześnioną inscenizację teatral-
ną bajki pt. „Aschenputtel” - Kopciuszek

Bardzo zaangażowaliśmy się w przy-
gotowanie  tej imprezy. Dzień Kultury 
Niemieckiej w szkole pozwolił  sprawdzić 
nie tylko  naszą wiedzę, ale przede wszyst-
kim zaprezentować się na scenie w języku 

niemieckim. Było to wyzwanie, szcze-
gólnie jeśli chodzi o wymowę. Daliśmy 
sobie wszyscy radę. Publiczności bardzo 
podobał się występ – mówi Aleksandra 
Sobczak.

Odegrałem jedną z głównych ról – 
księcia. Miałem zaszczyt zatańczyć z  
koleżanką, która wcieliła się w rolę Kop-
ciuszka. Stwierdzam, że łatwiej jest po-
rozumiewać się po niemiecku na scenie, 
niż w rzeczywistości. Tym bardziej, że 
tu każdy zna swoją rolę – dodaje Rafał 
Błaszczyk z gimnazjum.

Uczniowie zaprezentowali także swoje 
umiejętności wokalne i zaśpiewali w ory-
ginale współczesne piosenki niemieckie, 
które są popularne również wśród mło-
dzieży za naszą zachodnią granicą.    Tego 
dnia rozstrzygnięty został Konkursu 
Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. 
Pisemne eliminacje odbyły się wcześniej i 
do finału zakwalifikowało się troje gim-
nazjalistów. I miejsce zajął uczeń klasy 
III -Wojciech Kozak, II miejsce zajęła 
uczennica klasy III - Amanda Nolbrzak 

i III miejsce zajął uczeń klasy I - Rafał 
Błaszczyk. Wszyscy uczniowie wykaza-
li się dużą wiedzą i otrzymali w nagrodę 
upominki książkowe.

Jestem bardzo zadowolona z pracy 
młodzieży w obu placówkach. Syste-
matycznie i długofalowo realizowali-
śmy zaplanowany wcześniej program. 
Szczególny powód do dumy dla mnie 
to finałowa impreza podsumowująca 
naszą działalność. Uczniowie wykazali 
się dużymi umiejętnościami, pokazali 
się z jak najlepszej strony. Niektórzy z 
nich sami proponowali repertuar pio-
senek niemieckich i uczyli się tekstów 
na pamięć. Kolejny raz ci młodzi lu-
dzie utwierdzili mnie w przekonaniu, 
że warto jest z nimi współpracować. 
Taka forma prezentacji własnych do-
konań sprzyja dalszej pracy z uczniem, 
motywuje go do podnoszenia swoich 
umiejętności i mobilizuje nauczyciela 
do pracy  - relacjonuje Elżbieta Bydałek – 
nauczycielka języka niemieckiego.

Marta Kubis - Mikołajczyk

drugiej ZS w 
Wartkowi
cach przed
stawili swoje 
prezentacje 
m u l t i m e
dialne, które 
rozbudziły 
wspomnieAleksandra Sobczak 

Der Tag der deutschen Kultur

cyjnych (kółko historyczne) zajmuję się 
tematyką regionalną. Wraz z koleżanką 
polonistką przeprowadziłyśmy w Szkole  
Podstawowej w Parzęczewie dwie edycje 
warsztatów z edukacji regionalnej „Skąd 
pochodzisz? Kim jesteś?” (2005/2006 i 
2007/2008), na których uczniowie po
znawali i badali historię gminy Parzę
czew oraz ziemi łódzkiej. 

śmy z uczniami próbę zbadania okoliczno
ści potyczki lotniczej, która miała miejsce 
nad Parzęczewem we wrześniu 1939 r. w ra
mach programu „Ślady przeszłości. Ucznio
wie adoptują zabytki” proponowanym 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

uczniów odmiennym kulturowo tematem, 
ale również bardzo związanym z naszym 
regionem – historią i kulturą Żydów, w tym 
Żydów parzęczewskich. W toku wspo
mnianych wcześniej działań natrafiałam tu 
i ówdzie na wzmianki o obecności mniej
szości żydowskiej w naszej miejscowości. 
Niestety do dziś nie zachowały się żadne 
materialne ślady tej obecności, oprócz… 
No właśnie. Kilka lat temu na zapleczu jed
nej z pracowni w naszej szkole znalazłam 
starą księgę pisaną w języku hebrajskim. 
Zabrałam ją do pracowni historycznej i za
stanawiałam się co z nią zrobić. Doszłam 
do wniosku, że zbyt mało wiem o historii 
miejsca, w którym przyszło mi pracować i 
zabrałam się za regionalizm, sprawę księgi 
odkładając na później. Teraz poczułam go
towość do zajęcia się tematyką żydowską, 
a nasz „ślad przeszłości” w postaci starej, 
hebrajskiej księgi doskonale wpisuje się w 
nowy program CEO „Sefer – opowieści o 
polskich Żydach”.

my księgę przeszłości – historia i zwyczaje 
mniejszości żydowskiej w Parzęczewie” za
częliśmy od dokładnego obejrzenia starej, 
żydowskiej księgi, która zainspirowała nas 

Tajemnice
starej księgi
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Potrzebujemy ich, czekamy na 
nie wszyscy: dorośli i dzieci. Kiedy 
nadchodzą, dostarczają mnóstwa 
wspaniałych wrażeń i niespodzia-
nek. Mowa o świętach Bożego Na-
rodzenia, najważniejszych w świe-
cie chrześcijańskim. 

Ich urok, swoista magia, jaką wo-
kół roztaczają, są niepowtarzalne.  
A ileż możliwości w ich kultywowa-
niu, zwłaszcza na polskim gruncie, 
pozostawiła wielowiekowa tradycja, 
której staramy się być wierni… Smak 
i aromat potraw wigilijnych, stroje-
nie choinki, wypatrywanie pierwszej 
gwiazdy (na pamiątkę gwiazdki, któ-
ra pojawiła się nad stajenką), umow-
nego znaku, że już pora zasiąść przy 
wspólnym stole, obdarowywanie 
się prezentami, łamanie się białym 
opłatkiem, zostawianie pustego miej-
sca dla wędrowca, kolędowanie… 
Tradycje związane z celebrowaniem 
tych kilku dni pod koniec każdego 
roku są w naszym kraju przebogate. 

Dla jednych w przeżywaniu bożo-
narodzeniowych świąt najważniejszy 
jest ich wymiar duchowy, dla innych, 
zwłaszcza  najmłodszych, o atrakcyj-
ności tychże decydują prezenty (im 
jest ich więcej, tym lepiej) znalezione 
pod choinką lub dostarczone osobi-
ście przez św. Mikołaja…

Planowanie obchodów tegorocz-
nych świąt Bożego Narodzenia za-
częło się w Chociszewie wyjątkowo 
wcześnie. Zakiełkował w naszych 
głowach (tj. dyrektora – Krzysztofa 
Pyciarza i nauczycieli tu pracujących) 
wspólny pomysł, by wzorem lat mi-
nionych, przygotować dla wszyst-
kich naszych dzieci, ich rodziców, 
przedstawicieli organu prowadzącego 
szkołę oraz osób nam przychylnych 
(jest ich całkiem niemało – ku na-
szej niekłamanej radości) wieczerzę 
wigilijną, która sprawi, że jak najlicz-
niej zasiądziemy przy wspólnym sto-
le, podzielimy się białym opłatkiem, 
przekazując sobie przy tym moc, 

przepełnionych życzliwością życzeń, 
wspólnie zaśpiewamy kolędy, nacie-
szymy się swoją obecnością, zintegru-
jemy się.

Od słów do czynów droga niedale-
ka… Zaangażowanie dzieci w przygo-
towania do uroczystości było ogromne. 
Dzieci sprzedawały wśród swoich naj-
bliższych widokówki świąteczne, stro-
iły salę gimnastyczną, gotowały pod 
kierunkiem doświadczonych gospodyń 
(rodzice, którzy jak zawsze wykazali 
otwarte serca i dołożyli swych starań, 
by wszystko wypadło jak najlepiej, pań 
z Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”, 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Chociszewie, sponsorów).

Efekty wspólnych starań przerosły 
nasze oczekiwania. Było wspaniale, 
kolorowo, uroczyście, rodzinnie, ser-
decznie, wesoło - wszak i wymowa 
tych świąt tego wymagała, gwarnie, 
tłumnie i smacznie. 

Udało się pięknie przedstawienie 
przygotowane przez dzieci z klas II i 
III (pod kierunkiem pań: Anny Ma-
tusiak i Bożeny Sęk), czyli jasełka.

Gromkie brawa otrzymali tak-
że najmłodsi wykonawcy, czyli trzy, 
cztero oraz pięcioletnie dzieci uczęsz-
czające do Punktu Przedszkolnego, 
jaki od tego roku funkcjonuje w bu-
dynku szkoły w Chociszewie – któ-
re również, przygotowane starannie 
przez panie: Małgorzatę Kołodziej-
czyk, Agnieszkę Fandrych, Grażynę 
Słotę, Agnieszkę Franczak, recyto-
wały z ogromnym przejęciem i nie-
powtarzalnym wdziękiem wiersze o 
tematyce bożonarodzeniowej i śpie-
wały pastorałki. Jasełka w wykona-
niu naszych milusińskich dostarczy-
ły wielu wzruszeń licznie przybyłym 
rodzicom, dziadkom, gościom, kole-
gom i nauczycielom. 

Potrawy wigilijne były wprost wy-
borne. Każda z przygotowujących je 
osób włożyła weń dużo pracy i serca… 

Przecudnie wyglądały także deko-
racje sali gimnastycznej, wykonane z 
pieczołowitością i prawdziwym talen-
tem… Nie było chyba nikogo, kto nie 
zachwyciłby się strzelistą, górującą nad 
głowami zebranych, zieloną i pachnącą 
niebywale pięknie choinką, która ni-
czym panna młoda wystrojona została 
zgodnie z trendami obowiązującej w 
tym roku mody świątecznej. 

Na wspólną wigilię przybył także 
„Święty od prezentów”, jak mawiał 
poeta – ksiądz, Jan Twardowski, ob-
darowując szczodrze wszystkie dzie-
ci… Serdecznie dziękujemy naszym 
hojnym sponsorom, którzy wsparli 
znacząco świętego Mikołaja. 

Nie zawiedli nas nasi goście – 
przybyły prawie wszystkie zaproszo-
ne przez nas osoby- z nimi zawsze 
czujemy się miło i dobrze… 

Dyrektor Krzysztof Pyciarz oraz 
Wójt – Ryszard Nowakowski wygłosili 
dla zebranych okolicznościowe, prze-
pełnione serdecznościami i przychyl-
nością, życzenia świąteczne i nowo-
roczne… 

Krótko mówiąc, tegoroczna Wi-
gilia, zorganizowana z rozmachem i 
przy udziale wielu wspaniałych osób, 
w Szkole Podstawowej w Chocisze-
wie, zintegrowanej z Punktem Przed-
szkolnym (przepraszam za ten  skrót 
myślowy, wszak integrację ludzi mam 
na myśli), była  cudna…

  Nad całością tej, niemal ty-
tanicznej, pracy czuwała Pani Anna 
Matusiak – jej należą się największe 
słowa uznania, oraz szczery podziw 
dla podzielności jej uwagi - dzięki 
Pani Ani wszystko dopięte zostało na 
ostatni guzik. 

Skromnym okiem (a nawet dwo-
ma) 

Agnieszki Wiśniewskiej - Rojek

Przedszkolaki uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Chociszewie Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chociszewie

Gmina Parzęczew w 2010 r. zreali-
zuje kolejne 2 projekty sfinansowane 
w 100% ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Priorytet VII. Promocja integracji 
społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy 
lokalne na rzecz aktywnej integracji, 
pt.: 

1. „Integracja mieszkańców sołectw 
Chociszew i Mikołajew”,

2. „Integracja i aktywizacja mieszkań-
ców Leźnicy Wielkiej - Osiedle”.

W ramach projektu „Integracja 
mieszkańców sołectw Chociszew i Mi-
kołajew” zostaną przeprowadzone warsz-
taty rękodzieła artystycznego „Cudowny 
świat tworzenia”, tj. zdobienie pasman-
terią; decoupage; zdobienie ramek 
drewnianych przy użyciu suszonych 
nasion i przypraw kuchennych; mozai-
ki ze szkła i starych kafelków; wyroby 
z masy solnej; wykonywanie biżuterii, 
haft. Warsztaty zostaną przeprowadzo-
ne w miesiącach kwiecień – lipiec br. w 
Szkole Podstawowej w Chociszewie dla 
20 osób z sołectw Chociszew i Miko-
łajew. W miesiącu lipcu zaplanowano 
rajd rowerowy „Poznajmy naszą gmi-
nę” podczas którego 30-osobowa gru-
pa przejedzie około 40 - kilometrową 

trasę przebiegającą przez miejscowości 
gminy Parzęczew, w których prężnie 
działają organizacje pozarządowe. Na 
zakończenie rajdu zostanie zorgani-
zowane ognisko integracyjne we wsi 
Chociszew. Projekt zakłada również 
jednodniowy wyjazd integracyjny dla 
50 osób, który ma na celu bliższe po-
znanie kultury ludowej m.in. poprzez 
zwiedzanie muzeów i skansenów 
wsi polskiej w Łowiczu i okolicach 
oraz uczestnictwo w zajęciach mu-
zealnych. Punktem kulminacyjnym 
wszystkich działań przewidzianych 
w projekcie będzie Piknik Rodzinny, 
który zaplanowano w miesiącu sierp-
niu br. Piknik adresowany będzie 
do wszystkich mieszkańców sołectw 
Chociszew i Mikołajew. Atrakcją 
pikniku będzie występ zaproszonego 
kabaretu. Piknik zakończy się zabawą 
taneczną.   

Projekt pt. „Integracja mieszkańców 
Leźnicy Wielkiej - Osiedle” zakłada prze-
prowadzenie wielu działań mających na 
celu integrację mieszkańców  Leźnicy 
Wielkiej – Osiedle. W ramach projek-
tu zostaną przeprowadzone warsztaty 
psychologiczne „Jak radzić sobie ze stre-
sem” oraz warsztaty poprawy wizerunku. 
Warsztaty zostaną przeprowadzone w 

miesiącach maju i czerwcu br. w Klubie 
Garnizonowym w Leźnicy Wielkiej – 
Osiedle dla 24 kobiet. Również w Klubie 
Garnizonowym zostanie zorganizowany 
„Kabaretowy wieczór integracji Leźnicza-
ków” oraz spotkania autorskie „Ciekawi 
świata”. W czerwcu zostanie zorganizo-
wany rodzinny bieg na orientację, który 
będzie miał charakter otwarty. Ponadto 
w ramach projektu zostanie przedsta-
wione widowisko uliczno-plenerowe dla 
dzieci z udziałem artystów szczudlarzy, 
mimów, tancerzy ognia, żonglerów, cyr-
kowców i śpiewaków. Zaplanowane efek-
ty pirotechniczne dodadzą rangi temu 
przedstawieniu oraz dostarczą dzieciom 
niezapomnianych wrażeń. Ostatnim 
działaniem zaplanowanym w ramach 
projektu jest organizacja imprezy „Dzień 
Leźniczaka”. Rodzinny festyn w plenerze 
dla mieszkańców osiedla odbędzie się w 
sierpniu br. Wszyscy Leźniczanie spędzą 
wieczór przy grillu, a ich zabawę uświetni 
występ gwiazdy wieczoru.  

Zapraszamy mieszkańców do aktyw-
nego uczestnictwa w projektach.  

Małgorzata Posiła 

Niezapomniana Wigilia

Mieszkańcy się integrują! 

kronika
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Rozmowa z Krzysztofem Gaj-
kiem, prezesem zarządu Mazo-
wieckiego Centrum Hodowli i 
Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Ło-
wiczu.
Grażyna Bożyk: - Mazowieckie Centrum 
Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu 
jest znaczącą firmą, którą co roku go-
ścimy w Bratoszewicach podczas wy-
staw hodowlanych. Nie jest to jedyna 
wystawa, w której bierzecie udział.

Krzysztof Gajki: – Oprócz kra-
jowych wystaw i targów, w których 
uczestniczymy z roku na rok i w za-
sadzie jest to standard, w tym roku 
po raz pierwszy będziemy prezento-
wać się na targach europejskich, czyli 
podczas Międzynarodowego Salonu 
Hodowlanego SPACE w Renes we 
Francji. Zostaliśmy wytypowani jako 
przedstawiciel polskiej hodowli i jako 
jedyna z Polski firma inseminacyjna, 
będziemy reprezentować polską ho-
dowlę pod szyldem Ambasady Pol-
skiej we Francji.
To duże wyróżnienie i znaczący sukces. 
Co jest jego podstawą?

– Podstawą każdego sukcesu i 
podstawą czegokolwiek, co wyma-
ga jakiegoś planowego działania jest 
profesjonalny zgrany zespół. Zespół 
ludzi, którzy rozumieją kierunki, 
rozumieją cele i się w nie w całości 
angażują. I uważam, że taki zespół, 
mówię o naszym szerokim zespo-
le, w sumie trzysta osób, udało nam 
się stworzyć. Żeby coś zrobić, trzeba 
mieć zaufanych ludzi, dobrych spe-
cjalistów, którzy poświęcają całą swo-
ją merytoryczną wiedzę    i doświad-
czenie temu, żeby coś osiągnąć. 
I odrobinę serca…

– Bez tego się nic nie zrobi. Można 
mówić o pasji, zamiłowaniu do pra-
cy, choć to chyba zbyt mocne słowa. 
Trzeba natomiast czuć, co się robi, 
zaangażować się i trochę serca w to 
włożyć, a przede wszystkim, jeżeli 
chodzi   o naszą branżę, trzeba lubić 
zwierzęta.
O Mazowieckim Centrum Ho-
dowli i Rozrodu Zwierząt w 
Łowiczu można śmiało 
powiedzieć, że jest firmą 
europejską, może nawet 
światową…

– Dziś nie sposób 
zrobić ho-

dowli w oderwaniu od Europy. Tak 
naprawdę nie da się w tej branży być 
firmą krajową. Nie da się, bo wtedy 
stajemy się zaściankiem, firmą nie-
rozwojową. Genetyka ma to do sie-
bie, że potrzebuje ciągłego dodatku 
obcych zasobów genetycznych, sięga-
nia po to, co najlepsze i po to, co naj-
wyżej genetycznie wycenione. I tylko 
takie działanie i myślenie gwarantu-
ją sukces. Trzeba to robić jednak ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na 
nasze polskie zasoby. Nie chodzi tu 
bowiem o kupowanie genetyki. Nie 
o tym mówię. Chodzi o umiejętne 
zastosowanie najlepszych elementów 
i najlepszych wartości do naszych ro-
dzimych populacji, tych tutaj, w na-
szych warunkach środowiskowych 
wychowanych. Chodzi o czerpanie, 
a nie bezmyślne przenoszenie tej ge-
netyki. Takie myślenie i takie dzia-
łanie w jakiś sposób tłumaczy nasze 
zainteresowanie Europą. Pierwsze 
próby znalezienia się w środowiskach 
europejskich sięgają roku 1992. Żeby 
nie być skazanym na współpracę tyl-
ko z jedną firmą, rozszerzyliśmy ją w 
roku 2001 o Francuzów, a w kolej-
nych latach o firmę ALTA, która ma 
konotacje i w Europie, i w Stanach 
Zjednoczonych. To współdziałanie 
doprowadziło do powstania polskie-
go oddziału ALTY – Alta Polska. I to 
jest ten trzeci światowy kierunek, jest 
to przeskok na drugi kontynent. 
Współpraca z zagranicą polega głów-
nie na pozyskiwaniu nowego, doskonal-
szego materiału genetycznego?

– Tak, jest to kontakt w celu po-
zyskania tych zasobów genetycznych. 
Natomiast muszę się pochwalić, że w 
roku ubiegłym już sprzedawaliśmy 
genetykę. I jest to wielkość niebaga-
telna, bo około trzydziestu tysięcy 
porcji nasienia buhajów zostało sprze-
danych na rynek francuski, trochę 
portugalski i na rynek amerykański. 
Chcę tu bardzo podkreślić, że jest to 
materiał z naszej hodowli, u nas wy-
produkowany i wyeksportowany. Jest 

to sukces generalnie pol-
skiej hodowli, bo jest 

to pierw-
s z y 
przypa-

dek eks-
portu takiej 
liczącej się 

partii nasienia. 
Mówimy o wy-
korzystaniu ob-
cych zasobów w 
kształtowaniu ge-
netyki populacji. 

Takiego słowa trze-
ba użyć, bo my tu kształ-

tujemy zarówno poszcze-
gólne osobniki, jak i poprzez 

racjonalne zastosowanie mate-
riału biologicznego tych buhajów 

wpływamy na genetykę populacji, 
czyli kształtujemy kierunek rozwoju 

populacji bydła w Polsce. 
Aby wejść na europejski rynek mu-
sieliście z pewnością wiele w przed-

siębiorstwie zmienić…
– W związku z tym, że chcieliśmy 

produkować na rzecz Europy i swo-
bodnie naszym produktem obracać, 
podjęliśmy czynności i starania w 
kierunku uzyskania certyfikatu ko-
misji europejskiej uprawniającego do 
obrotu materiałem biologicznym 
na terenie Unii Europejskiej. I od 
roku 2004 taki certyfikat mamy. 
Uprawnia on nas do tego, aby bez 
specjalnych zezwoleń, jakiejkol-
wiek koncesji obracać naszym ma-
teriałem genetycznym. Nie było to 
proste, bo musieliśmy przeprowa-
dzić szereg zmian organizacyjnych, 
popełnić inwestycje, rozdzielić ga-
tunki, zmienić zupełnie technolo-
gię i warunki produkcji. Wszystko 
to spełniliśmy i dziś jesteśmy rów-
noprawnym partnerem, jak każdy 
producent materiału genetycznego 
w Europie. Jest to duży sukces, któ-
ry daje nam pewną rangę. Dzięki 
temu rozmawiają z nami jak z rów-
nym partnerem, a nie sąsiadem ze 
Wschodu, który jest dopiero na dro-
dze edukacji. 
Stosujecie też z pewnością najnowo-
cześniejsze technologie…

– Jeżeli chodzi o technologie, to 
muszę wspomnieć o tym, z czego 
cieszymy się dziś najbardziej. Mam 
na myśli program embriotransferu. 
Jest to technologia wykorzystywana 
do tworzenia szybkiej ścieżki postę-
pu genetycznego. Rzecz polega na 
tym, że dziś jesteśmy w stanie doko-
nywać kojarzeń dwóch osobników, 
które mogą znajdować się w różnych 
częściach świata. Kupujemy zarod-
ki, które implantujemy do naszych 
biorczyń w przez nas zorganizowanej 
stacji biorczej, która na ten moment 
funkcjonuje w jednym z naszych za-
kładów – w Sierpcu. Tu nie sposób 
nie pochwalić się wynikami, które 
walą w gruzy wszystkie podręczniko-
we teorie. Osiągnęliśmy tak doskona-
łe wyniki co do skuteczności, co do 
przygotowania biorczyń, że strach 
myśleć o tym, że kiedyś może być 
gorzej. Choć na pewno taki sukces 
dodaje otuchy, dodaje chęci do pra-
cy. Pod koniec lipca i na początku 
sierpnia nastąpiły już wycielenia cie-
laczków z tych zarodków. Muszę po-
wiedzieć, że odbyło się wszystko su-
perfajnie. W tej chwili ta „genetyka” 
bryka po okólnikach. Jest naprawdę 
śliczna. Mówię tu od strony zootech-
nicznej, czysto namacalnej, jak wy-
gląda zwierzę pozyskane przy użyciu 
technik, no… dość niecodziennych 
i bardzo precyzyjnych. Kiedy podej-
mowaliśmy decyzję, miałem trochę 
wątpliwości, bo przecież nie mieli-
śmy żadnych wzorców. Dziś cieszę się 
z tego, że w tę technikę weszliśmy. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Grażyna Bożyk 
Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego
Artyku opublikowany w 

miesięczniku „Rada” numer 9 
z 2009 roku

Sięgamy 
po najlepsze

kronika

W dniu 16 grudnia 2009 r. w 
sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Poddębicach doko-
nano uroczystego podsumowania 
roku kulturalnego oraz VI Prze-
glądu Twórczości Artystycznej 
„Młode Talenty 2009 r.” Główne 
nagrody przypadły mieszkańcom 
gminy Wartkowice. 

Nagroda Grand Prix trafiła do Be-
aty Aleksandrzak – która ukończyła 
Państwową Szkołę Muzyczną I stop-
nia  im. K. Kurpińskiego w Kutnie, 
drugi stopień tej szkoły ukończyła w 
klasie śpiewu solowego z wynikiem 
celującym. Uzyskała dyplom licen-
cjacki Akademii Muzycznej im. G. i 
K. Bacewiczów w Łodzi na wydziale 
wokalno-aktorskim. Aktualnie kon-
tynuuje studia na tejże uczelni. Swoją 
przygodę ze śpiewem Beata rozpoczęła 
już w szkole podstawowej, gdzie uczest-
niczyła w wielu festiwalach i konkur-
sach, takich jak: Powiatowy Konkurs 
Młodych Instrumentalistów (I nagro-
da), konkurs na wykonanie miniatu-
ry polskiej (I nagroda), Ogólnopolski 
Konkurs Wokalny im. L. Różyckiego. 
Śpiewała w zespole wokalnym „WIR”. 
Występowała w takich krajach jak: 
Holandia, Francja i Rosja wraz z chó-
rem ze Szkoły Muzycznej w Kutnie 
oraz jako solistka.  Za swoją działalność 
artystyczną otrzymała Nagrodę Prezy-
denta Miasta Kutna.

Wyróżnienie otrzymał Młodzie-
żowy Zespół Wokalno-Instrumen-

talny – działający przy Stowarzy-
szeniu Miłośników Ziemi Turskiej i 
Okolic od października 2008 roku. 

Zespół powstał z inicjatywy mło-
dzieży, która pragnęła uświetniać 
środowiskowe spotkania popisami 
wokalno-instrumentalnymi. W roku 
2009 zespół występował m.in.:  pod-
czas uroczystości kościelnych (wie-
czory kolęd w parafii Tur i Wartko-
wice, wieczór Trzech Króli, pieśni 
Wielkopostnych i Maryjnych) oraz 
uroczystości gminnych (obchody 
70-tej Rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej, Święto Plonów). Zespół 
brał również udział w Festiwalu Mi-
łosierne Nutki w Świnicach Warc-
kich. Prezentował się także podczas 
pikniku „To i owo na ludowo” w 
Drwalewie oraz na konferencji pro-
mującej działalność Lokalnej Grupy 
Działania Fundacji Rozwoju Gmin 
„PRYM” w Biernacicach. Młodzież 
samodzielnie przygotowuje i wyko-
nuje koncerty, czerpiąc z tego wiele 
satysfakcji i radości. W skład zespo-
łu wchodzą: Ewa Aleksandrzak, Iza 
Aleksandrzak, Monika Kaczmarek, 
Joanna Świątek oraz Tomek Miko-
łajczyk.

Natomiast za całokształt pracy na 
rzecz kultury w 2009 r została wyróż-
niona m.in. Pani Krystyna Olczyk – 
działaczka i założycielka Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Turskiej i 
Okolic.

Agnieszka Kiejnich

Młode 
Talenty 2009

sali konferencyjnej Starostwa Po
wiatowego w Poddębicach doko
nano uroczystego podsumowania 
roku kulturalnego oraz VI Prze
glądu Twórczości Artystycznej 
„Młode Talenty 2009 r.” Główne 
nagrody przypadły mieszkańcom 
gminy Wartkowice. 

aty Aleksandrzak – która ukończyła 
Państwową Szkołę Muzyczną I stop
nia  im. K. Kurpińskiego w Kutnie, 
drugi stopień tej szkoły ukończyła w 
klasie śpiewu solowego z wynikiem 
celującym. Uzyskała dyplom licen
cjacki Akademii Muzycznej im. G. i 
K. Bacewiczów w Łodzi na wydziale 
wokalno-aktorskim. Aktualnie kon
tynuuje studia na tejże uczelni. Swoją 
przygodę ze śpiewem Beata rozpoczęła 
już w szkole podstawowej, gdzie uczest
niczyła w wielu festiwalach i konkur
sach, takich jak: Powiatowy Konkurs 
Młodych Instrumentalistów (I nagro
da), konkurs na wykonanie miniatu
ry polskiej (I nagroda), Ogólnopolski 
Konkurs Wokalny im. L. Różyckiego. 
Śpiewała w zespole wokalnym „WIR”. 
Występowała w takich krajach jak: 
Holandia, Francja i Rosja wraz z chó
rem ze Szkoły Muzycznej w Kutnie 
oraz jako solistka.  Za swoją działalność 
artystyczną otrzymała Nagrodę Prezy
denta Miasta Kutna.

żowy Zespół Wokalno-Instrumen

Młode 
Talenty 2009
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Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” 

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
dla działania „MAŁE PROJEKTY”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:

od 22 lutego 2010 r. do 19 marca 2010 r.
Miejsce składania wniosków: 
Biuro Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie  ul. Ozorkowska 3,  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Wnioski należy składać 
bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit dostępnych środków : 500 000,00 zł
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów można składać 
na przedsięwzięcia w zakresie: 
1) organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych,
2) zakup i udostępnienie oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego, 
    w tym umożliwiającego dostęp do Internetu,
3) organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,
4) promocja twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa,
5) kultywowanie języka regionalnego i gwary, 
6) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 
7) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 
8) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej, stron www,
9) przygotowanie i wydawanie folderów i innych publikacji,
10) budowa, odbudowa, oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, 
11) zachowanie, odtworzenie, oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego i przyrodniczego,
12) odbudowa, odnowienie, oznakowanie zabytków lub obiektów małej architektury,
13) odnowienie dachów lub elewacji budynków zabytkowych,
14) remont lub wyposażenie muzeów,
15) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich,
16) inicjowanie powstania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów 
i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub 
lokalnym  dziedzictwie, albo podnoszenie jakości takich produktów,
16) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia   
      warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz 
niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, 
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”: www.fundacjaprym.pl w dziale LGD „PRYM”  
- „Pobierz wniosek o przyznanie pomocy” 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl

Informacje udzielane są w Biurze LGD Fundacji „PRYM” – tel. 042 299 79 09.

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” 

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
dla działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:

od 22 lutego 2010 r. do 19 marca 2010 r.
Miejsce składania wniosków: 
Biuro Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie  ul. Ozorkowska 3, od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Wnioski należy składać bezpośrednio 
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit dostępnych środków : 625 000,00 zł
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów można składać 
na przedsięwzięcia w zakresie: 
1) budowa, przebudowa remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje 
rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, 
2) budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, 
szlaków  pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, 
3) zakup towarów w celu kultywowania lokalnych tradycji, 
4) związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – 
przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie 
lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego,
5) urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków, 
6) budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej,
7) rewitalizacja zabytków i obiektów małej architektury, odnawianie lub 
konserwacja pomników  historycznych i miejsc pamięci,
8) zakup i odnawianie charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji 
    budownictwa wiejskiego obiektów i ich adaptacja na cele publiczne,
9) budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych 
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, 
punktów wystawowych,  sal ekspozycyjnych lub witryn,
10) odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych budynkach 
architektury sakralnej, 
11) zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do 
rekreacji  lub w celu poprawy estetyki miejscowości,
12) wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu 
uporządkowania  terenu w miejscowości, jeśli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze 
użytkowanie  – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1 – 11,
13) zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich,
14) zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji,
15) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz 
niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, 
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”: www.fundacjaprym.pl w dziale LGD „PRYM” - 
„Pobierz wniosek o przyznanie pomocy” 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl

Informacje udzielane są w Biurze LGD Fundacji „PRYM” – tel. 042 299 79 09.
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Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 

dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
od 22 lutego 2010 r. do 19 marca 2010 r.

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie  ul. Ozorkowska 3, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Wnioski należy składać 
bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków: 460 000,00 zł

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów można składać 
na przedsięwzięcia w zakresie: 

Preferowane będą operacje, w wyniku których tworzone będą nowe miejsca 
pracy, szczególnie w branży turystycznej i usługach.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i 
wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie 
pomocy, dostępne są 
w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”: www.fundacjaprym.pl w dziale LGD „PRYM” - 
„Pobierz wniosek o przyznanie pomocy” 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl

Informacje udzielane są w Biurze LGD Fundacji „PRYM” – tel. 042 299 79 09.

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 

dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
od 22 lutego 2010 r. do 19 marca 2010 r.

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie  ul. Ozorkowska 3, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Wnioski należy składać 
bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków: 125 000,00 zł

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów można składać 
na przedsięwzięcia w zakresie: 

Preferowane będą operacje, w wyniku których tworzone będą nowe miejsca 
pracy, szczególnie w branży turystycznej i usługach.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i 
wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie 
pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących 
instytucji:

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”: www.fundacjaprym.pl w dziale LGD „PRYM” - 
„Pobierz wniosek o przyznanie pomocy” 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl

Informacje udzielane są w Biurze LGD Fundacji „PRYM” – tel. 042 299 79 09.
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W niedzielny poranek 7 lutego 
2010 r. o godzinie 9.30 Wójt Gmi-
ny Parzęczew Ryszard Nowakow-
ski oficjalnie dał sygnał do rozpo-
częcia turnieju piłkarskiego, nad 
którego prawidłowym przebiegiem 
czuwał Prezes LKS Orzeł Parzę-
czew Kazimierz Kurtasiński. 

W turnieju brało udział osiem 
zespołów podzielonych na dwie gru-
py. Pierwszą grupę tworzyły: Orzeł 
Parzęczew, Zryw Śliwniki, LKS 
Sarnów, Kobra Leźnica. W drugiej 
spotkały się zespoły: Orzeł Parzę-
czew juniorzy, LKS Sierpów, Old-
boy Kryszpol oraz Team Kalkowski. 
Wszystkie mecze dostarczyły licznie 
zgromadzonym kibicom wielu wra-
żeń, każde spotkanie było zacięte i 
obfitowało w niezliczoną ilość akcji 
uwieńczanych golami. Rywalizacja 
w pierwszej grupie przedstawiała się 
następująco:
LKS Sarnów – Zryw Śliwniki  3:2
Kobra Leźnica - Orzeł Parzęczew 1:2
Zryw Śliwniki – Kobra Leźnica 3:0
Orzeł Parzęczew – LKS Sarnów 3:1
Zryw Śliwniki – Orzeł Parzęczew 0:1 
LKS Sarnów – Kobra Leźnica 2:0 

Tabela 1 grupy ukształtowała się 
następująco:
 LKS Sarnów
 Orzeł Parzęczew
 Zryw Śliwniki
 Kobra Leźnica

W drugiej grupie padły następują-
ce wyniki:
Oldboy Kryszpol – Orzeł Parzęczew juniorzy 4:2
LKS Sierpów – Team Kalkowski   1:1
Team Kalkowski – Orzeł Parzęczew juniorzy  2:3
LKS Sierpów – Oldboy Kryszpol  1:2
Oldboy Kryszpol – Team Kalkowski 0:3
Orzeł Parzęczew juniorzy – LKS Sierpów  3:0

Tabela 2 grupy:
 Oldboy Kryszpol
 Orzeł Parzęczew juniorzy
 Team Kalkowki
 LKS Sierpów

Dalsza część turnieju rozegrana 
została systemem pierwszy z grupy 1 
z drugim z grupy 2 oraz pierwszy z 
grupy 2 z drugim z grupy 1. W wal-
ce o finał padły następujące rozstrzy-
gnięcia:

Orzeł Parzęczew -  Oldboy Krysz-
pol 2:2, po konkursie rzutów karnych 
drużyna Orła zwyciężyła 2:1; LKS 
Sarnów -  Orzeł Parzęczew juniorzy 
2:0. 

W walce o 3 miejsce  Oldboy 
Kryszpol pokonał juniorów Orła 
Parzęczew 4:2 zajmując tym samym 
wysokie trzecie miejsce w turnie-
ju. W finale LKS Sarnów zwyciężył 
Orła Parzęczew po konkursie rzu-
tów karnych 2:0 (w regulamino-
wym czasie gry było 2:2). Puchar 
Wójta Gminy Parzęczew powędro-
wał tym samym do najlepszego ze-
społu  turnieju tj. do LKS Sarnów. 

 Sławomir Michalak

sport

Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum w Parzęczewie  
w roku szkolnym 2009/2010:
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w unihokeja chłopców (na 
zdjęciu powyżej),
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w unihokeja dziewcząt,
II miejsce w Halowym Turnieju Piłki nożnej dziewcząt,
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w szachach (na zdjęciu poniżej),
IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w tenisie stołowym 
dziewcząt,
IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w tenisie stołowym 
chłopców.

Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum w Parzęczewie 

W niedzielny poranek 7 lutego 

Procedura i warunki ubiegania się o 
zwrot podatku akcyzowego w 2010 r. 

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. 

W terminie od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zaku-
pu oleju napędowego w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,

W terminie od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. 
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2010r. 

Limit zwrotu podatku w 2010 r. wynosić będzie: 
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 4 maja - 31 maja 2010 r. w przypadku 
złożenia wniosku w pierwszym terminie; 2 - 30 listopada 2010 r. w przypadku złożenia 
wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przele-
wem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

1. W 2010 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta mia-
sta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji 
rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2010 r., w dwóch terminach,tj.

a) od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. producent składa wniosek o zwrot podat-
ku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okre-
sie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.,

b) od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. producent składa wniosek o zwrot po-
datku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. 

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uwa-
ża się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki 
rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni 
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot 
współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiada-
czowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgo-
da będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Są-
dowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru. 

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006r. w sprawie wzoru wniosku o 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji (Dz. U. Nr 103, poz.706) i jest również dostępny na stronach interneto-
wych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w 
urzędach gmin do kopiowania. 

7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy to-
warów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). Kwotę zwrotu podatku akcyzo-
wego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji 
rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie staw-
ki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r. (Dz. U. Nr 217, 
poz. 1687), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota 
stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,85 zł/l), licz-
by 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współ-
posiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków 
według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu 
nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano pro-
dukcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość 
zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

9. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 4 maja 
2010r. do 31 maja 2010r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 2 listopada 
2010r. do 30 listopada 2010r. na wnioski złożone w drugim terminie - gotówką w kasie 
urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego 
podany we wniosku.

Turniej o Puchar Wójta

Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum w Parzęczewie 
w roku szkolnym 2009/2010:
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w unihokeja chłopców (na 
zdjęciu powyżej),
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w unihokeja dziewcząt,
II miejsce w Halowym Turnieju Piłki nożnej dziewcząt,
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w szachach (na zdjęciu poniżej),
IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w tenisie stołowym 
dziewcząt,
IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w tenisie stołowym 
chłopców.

Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum w Parzęczewie 

2010 r. o godzinie 9.30 Wójt Gmi
ny Parzęczew Ryszard Nowakow
ski oficjalnie dał sygnał do rozpo
częcia turnieju piłkarskiego, nad 
którego prawidłowym przebiegiem 
czuwał Prezes LKS Orzeł Parzę
czew Kazimierz Kurtasiński.

zespołów podzielonych na dwie gru
py. Pierwszą grupę tworzyły: Orzeł 
Parzęczew, Zryw Śliwniki, LKS 
Sarnów, Kobra Leźnica. W drugiej 
spotkały się zespoły: Orzeł Parzę
czew juniorzy, LKS Sierpów, Old
boy Kryszpol oraz Team Kalkowski. 
Wszystkie mecze dostarczyły licznie 
zgromadzonym kibicom wielu wra
żeń, każde spotkanie było zacięte i 
obfitowało w niezliczoną ilość akcji 
uwieńczanych golami. Rywalizacja 
w pierwszej grupie przedstawiała się 
następująco:
LKS Sarnów – Zryw Śliwniki  3:2
Kobra Leźnica - Orzeł Parzęczew 1:2
Zryw Śliwniki – Kobra Leźnica 3:0
Orzeł Parzęczew – LKS Sarnów 3:1
Zryw Śliwniki – Orzeł Parzęczew 0:1 
LKS Sarnów – Kobra Leźnica 2:0 

następująco:
 LKS Sarnów
 Orzeł Parzęczew
 Zryw Śliwniki
 Kobra Leźnica

ce wyniki:
Oldboy Kryszpol – Orzeł Parzęczew juniorzy 4:2
LKS Sierpów – Team Kalkowski   1:1
Team Kalkowski – Orzeł Parzęczew juniorzy  2:3
LKS Sierpów – Oldboy Kryszpol  1:2
Oldboy Kryszpol – Team Kalkowski 0:3
Orzeł Parzęczew juniorzy – LKS Sierpów  3:0

 Oldboy Kryszpol
 Orzeł Parzęczew juniorzy
 Team Kalkowki
 LKS Sierpów

została systemem pierwszy z grupy 1 
z drugim z grupy 2 oraz pierwszy z 
grupy 2 z drugim z grupy 1. W wal
ce o finał padły następujące rozstrzy
gnięcia:

Turniej o Puchar Wójta
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Od 15 stycznia br. producen-
ci rolni mogą ubiegać się w ramach 
pomocy de minimis w rolnictwie o 
przyznanie dopłaty z tytułu zużytego 
materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany, który został zaku-
piony i zużyty do siewu lub sadzenia 
w okresie od 15 lipca 2009 r. do 15 
czerwca 2010 r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 13 marca 
2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 46, poz. 
300) dopłata przysługuje do mate-
riału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany następujących gatun-
ków roślin uprawnych: 

1) zboża:
– pszenica zwyczajna,
– żyto (populacyjne, syntetyczne 

lub mieszańcowe),
– jęczmień,
– pszenżyto,
– owies
2) rośliny strączkowe:
– łubin (żółty, wąskolistny lub 

biały),
– groch siewny,
– bobik,
– wyka siewna,
3) ziemniaki 
Dopłaty udziela się do powierzch-

ni gruntów ornych obsianych lub ob-
sadzonych materiałem siewnym kate-

gorii elitarny lub kwalifikowany ww. 
gatunków roślin uprawnych, pod wa-
runkiem, że ilość materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany 
zużyta do obsiania lub obsadzenia 
powierzchni jest nie mniejsza niż 
minimalna ilość materiału siewne-
go, jaka powinna być użyta do obsia-
nia lub obsadzenia 1 ha powierzchni 
gruntów ornych. 

Minimalne ilości wysiewu na 1 
ha są określone w Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 
wynoszą:

• 150 kg – w przypadku pszenicy 
zwyczajnej,

• 80 kg - w przypadku pszenicy 
mieszańcowej,

• 130 kg – w przypadku żyta po-
pulacyjnego,

• 80 kg – w przypadku żyta syn-
tetycznego,

• 60 kg lub 1,7 jednostki siewnej 
– w przypadku żyta mieszańcowego,

• 130 kg – w przypadku jęczmie-
nia,

• 150 kg – w przypadku pszenży-
ta,

• 150 kg w przypadku owsa,
• 150 kg w przypadku łubinu (żół-

tego, wąskolistnego lub białego),
• 200 kg – w przypadki grochu 

siewnego,

• 80 kg w przypadku wyki siew-
nej,

• 270 kg – w przypadku bobiku,
• 140 kg w przypadku mieszanek 

zbożowych lub mieszanek pastew-
nych sporządzonych 

z materiału siewnego gatunków 
lub odmian roślin zbożowych lub pa-
stewnych wyżej wymienionych, 

• 2000 kg – w przypadku ziemniaka. 
Dopłatami nie są objęte uprawy 

przeznaczone na przedplon lub poplon. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 12 paździer-
nika 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 
201, poz. 1447 z późn. zm.) stawki 
dopłat do 1 ha powierzchni gruntów 
ornych obsianych lub obsadzonych 
materiałem siewnym kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany wynoszą:

• 100 zł – w przypadku zbóż, mie-
szanek zbożowych i pastewnych,

• 160 zł – w przypadku roślin 
strączkowych,

• 500 zł – w przypadku ziemniaków. 
Wnioski o dopłaty należy składać 

do OT ARR właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
producenta rolnego. 

Piotr Szymański
Pracownik Łódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą Bratoszewice

Już od 15 marca 2010 roku po 
raz kolejny można składać wnioski 
o dopłaty obszarowe. Od roku 2010 
rolnicy ubiegający się o przyznanie 
płatności bezpośrednich, pomocy 
finansowej z tytułu wspierania go-
spodarowania na obszarach górskich 
oraz innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania 
(ONW), płatności z tytułu realiza-
cji przedsięwzięć rolnośrodowisko-
wych i poprawy dobrostanu zwierząt 
(PROW 2004-2006) oraz płatności 
rolnośrodowiskowej (PROW 2007-
2013), będą mogli ubiegać się o te 
płatności na jednym, wspólnym for-
mularzu wniosku. W tym roku na 
jednym formularzu wniosku rolnicy 
mogą wnioskować o przyznanie dzie-
sięciu rodzajów płatności:

1. jednolitą płatność obszarową 
(JPO), 

2. uzupełniające płatności obsza-
rowe (UPO), w tym: 

• płatności do powierzchni grupy 
upraw podstawowych, 

• płatności uzupełniającej do po-
wierzchni upraw roślin przeznaczo-
nych na paszę, uprawianych na trwa-
łych użytkach zielonych (płatności 
zwierzęcej), 

• płatności uzupełniającej do po-
wierzchni uprawy chmielu, niezwią-
zanej z produkcją, 

3. płatności obszarowej do po-
wierzchni upraw roślin strączkowych 
i motylkowatych drobnonasiennych 
(specjalna płatność obszarowa), 

4. oddzielnej płatności z tytułu 
owoców i warzyw (płatność do po-
midorów), 

5. przejściowe płatności z tytułu 
owoców miękkich (OM), 

6. płatność cukrową, 
7. płatności do krów i owiec 

(wsparcie specjalne), 
8. przyznanie płatności z tytułu 

realizacji przedsięwzięć rolnośrodo-
wiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierząt (PROW na lata 2004-2006), 

9. płatności rolnośrodowiskowe 
(PROW na lata 2007-2013), 

10. pomoc finansową z tytułu 
wspierania gospodarowania na ob-
szarach górskich i innych obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (ONW). 

Wypełniony wniosek wraz z 
materiałem graficznym trzeba bę-
dzie złożyć w biurze powiatowym 
ARiMR albo przesłać pocztą, w ter-
minie od 15 marca do 17 maja 2010 
r. Jeśli wniosek złożony zostanie po 
17 maja 2010 r. – ale nie później niż 
do dnia 11 czerwca 2010 r., za każdy 
dzień roboczy opóźnienia stosowane 
będą zmniejszenia należnej rolnikowi 
kwoty płatności o 1%. 

Wszystkie osoby mogą uzyskać 
pomoc przy wypełnianiu wniosków 
u pracowników Łódzkiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
Bratoszewicach.

Piotr Szymański
Pracownik Łódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą Bratoszewice

 � Internetowy Księgozbiór Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Wartkowicach 
Gminna Biblioteka wychodząc naprze-
ciw czytelnikowi uruchomiła swój katalog 
księgozbioru na stronie www.wartkowice
-gbp.sowwwa.pl Nie wychodząc z domu 
każdy może szybko dowiedzieć się czy inte-
resujący go tytuł książki, dziedzina wiedzy 
znajduje się w zbiorach biblioteki.  Jadwi-
ga Prośniak

 �Droga powiatowa Chociszew-Orła bę-
dzie remontowana. Ponad 73 tysiące zło-
tych przeznaczył Zarząd Powiatu Zgier-
skiego na przebudowę drogi gruntowej 
Chociszew – Orła w gminie Parzęczew. 
Prace rozpoczną się w pierwszym kwartale 
2010 roku. Nakładka asfaltowa położona 
zostanie na odcinku blisko 145 metrów.

 � Z PRAC SENATU. Zgodnie z obec-
nymi przepisami rolnik ma prawo sprzeda-
wać nie przetworzone produkty roślinne i 
zwierzęce bez potrzeby zakładania firmy i 
płacenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Ale już sprzedaż wędlin, serów, 
dżemów czy innych produktów regional-
nych jest nielegalna. Senatorowie chcą te-
raz taką działalność zalegalizować. Rolnik 
będzie mógł produkować osobiście i na 
niewielką skalę żywność z wykorzystaniem 
surowców ze swojego gospodarstwa. Jeżeli 
wartość sprzedaży nie przekroczy 5 tysięcy 
złotych - bez konsekwencji podatkowych. 
Ale nawet po przekroczeniu tego limitu nie 
będzie musiał zakładać firmy. 

 �KONKURS PROGRAMU „PRZE-
MIANY W REGIONIE” – RITA RITA 
jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, realizowanym 
przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 
Program wspiera projekty służące dzieleniu 
się ze społeczeństwami krajów byłego bloku 
wschodniego polskimi doświadczeniami w 
zakresie tworzenia ustroju demokratycz-
nego, gospodarki wolnorynkowej, nowo-
czesnego państwa prawa i społeczeństwa 
obywatelskiego. Wspierane będą projekty 
spełniające co najmniej jedno z poniższych 
kryteriów: - inicjatywy lokalne podejmo-
wane przez podmioty z małych miejsco-
wości, które dotychczas nie prowadziły 
współpracy międzynarodowej oraz nie 
otrzymywały dotacji w ramach Programu 
„Przemiany w Regionie” – RITA (w tym 
również partnerstwa szkół z organizacjami 
pozarządowymi); - projekty pilotażowe i 
innowacyjne realizowane przez doświad-
czone organizacje pozarządowe Najbliższy 
termin składania wniosków - 15 marca 
2010 r. (dla projektów planowanych do 
realizacji w okresie od 01 czerwca 2010 r. 
do 28 lutego 2011 r.) Wysokość dofinan-
sowania jednego projektu: 5.000 – 40.000 
zł. Minimalny wkład własny: 20% wartości 

projektu (w postaci wkładu finansowego i/
lub rzeczowego) Więcej informacji na stro-
nie internetowej: www.edudemo.org.pl

 � Polski Związku Producentów Roślin 
Zbożowych proponuje przyjęcie następują-
cych rozwiązań: - Uważamy, że nie ma ko-
nieczności ustalania żadnych dodatkowych 
obowiązków związanych z określaniem w 
akcie prawnym zasad, dotyczących stref 
izolacyjnych pomiędzy uprawami konwen-
cjonalnymi, genetycznie zmodyfikowanymi i 
ekologicznymi. Apelujemy o przyjęcie mode-
lu przyjętego i doskonale funkcjonującego w 
Hiszpanii, gdzie rolnicy stosują się do zaleceń 
firm nasiennych, a  nie mają administracyjnie 
ustalonych stref buforowych, a uprawy gene-
tycznie zmodyfikowane koegzystują z upra-
wami konwencjonalnymi. Wszelkie kwestie 
związane z sąsiadującymi polami rozwiązują 
rolnicy bez ingerencji władz, na podstawie 
dobrowolnych porozumień. Podobnie my, 
polscy rolnicy mamy 3 letnie doświadczenia 
z uprawą kukurydzy Bt odpornej na omac-
nicę prosowiankę, jak do tej pory nie było z 
tego tytułu żadnych sporów, ani dowodów 
na niezamierzoną obecność GMO na po-
lach innych, sąsiadujących rolników. Ozna-
cza to, że dobra praktyka rolnicza i zdrowo-
rozsądkowe podejście do produkcji rolnej są 
wystarczające, aby osiągnąć zamierzony cel i 
uniknąć potencjalnych strat ekonomicznych. 
Rozumiejąc jednak złożoność kwestii zwią-
zanych ze współistnieniem, uważamy, że w 
ostateczności  możliwe jest skorzystanie z wy-
ników badań Instytutu Ochrony Roślin oraz 
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w 
Radzikowie, zgodnie z którymi izolacja od 20 
do 30 metrów pomiędzy kukurydzą konwen-
cjonalną a genetycznie zmodyfikowaną gwa-
rantuje możliwość zapewnienia zachowania 
akceptowalnego progu niezamierzonej obec-
ności GMO w płodach rolnych na poziomie 
poniżej 0,9 %. W przypadku zastosowania 
izolacji postulujemy o wprowadzenie moż-
liwości zastąpienia odległości – strefy izola-
cyjnej, rzędami zasiewu nasionami odmian 
konwencjonalnych.

OGŁOSZENIA DROBNE
 �Udzielam porad w zakresie prawa ad-

ministracyjnego, karnego, nieruchomości, 
spadkowego, rodzinnego, odszkodowań i 
innych. Telefon: 0660 308 512

 �Usługi budowlane w zakresie: budowa 
domów i obiektów przemysłowych; re-
monty; nadzory budowlane. Opole, gm. 
Parzęczew. E-mail: phugregory@poczta.
onet.pl. Telefon: 796 770 650.

 � INDIANIE ŚWIATA - zapraszamy przez 
cały rok - szkoły, grupy, osoby indywidualne. 
Chociszew 9a, gm. Parzęczew, telefon: 
0668 126 434, www.indianieswiata.pl

Dopłaty obszarowe 

Dopłaty dla rolników

Szyjemy

również

dla najpięknieszych

 - suknie ślubne

- komunijne

- dodatki itp.

Szycie na miarę

Ozorków
ul. Stypułkowskiego 1
(przy Urzędzie Pracy)

www.sukniedaga.pl

O G Ł O S Z E N I A

Biblioteki Publicznej w Wartkowicach 
Gminna Biblioteka wychodząc naprze
ciw czytelnikowi uruchomiła swój katalog 
księgozbioru na stronie 
-gbp.sowwwa.pl
każdy może szybko dowiedzieć się czy inte
resujący go tytuł książki, dziedzina wiedzy 
znajduje się w zbiorach biblioteki. 
ga Prośniak
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dzie remontowana. Ponad 73 tysiące zło
tych przeznaczył Zarząd Powiatu Zgier
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wschodniego polskimi doświadczeniami w 
zakresie tworzenia ustroju demokratycz
nego, gospodarki wolnorynkowej, nowo
czesnego państwa prawa i społeczeństwa 
obywatelskiego. Wspierane będą projekty 
spełniające co najmniej jedno z poniższych 
kryteriów: - inicjatywy lokalne podejmo
wane przez podmioty z małych miejsco
wości, które dotychczas nie prowadziły 
współpracy międzynarodowej oraz nie 
otrzymywały dotacji w ramach Programu 
„Przemiany w Regionie” – RITA (w tym 
również partnerstwa szkół z organizacjami 
pozarządowymi); - projekty pilotażowe i 
innowacyjne realizowane przez doświad
czone organizacje pozarządowe Najbliższy 
termin składania wniosków - 15 marca 
2010 r. (dla projektów planowanych do 
realizacji w okresie od 01 czerwca 2010 r. 
do 28 lutego 2011 r.) Wysokość dofinan
sowania jednego projektu: 5.000 – 40.000 
zł. Minimalny wkład własny: 20% wartości 
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18 grudnia 2009 r. w Forum 
Inicjatyw Twórczych w Parzęcze-
wie odbyła się uroczystość roz-
strzygnięcia VI Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego „Czarno na 
białym”. Po uprzedniej analizie 82 
zestawów nadesłanych na konkurs 
jury postanowiło przyznać: 

I miejsce oraz nagrodę w wyso-
kości 500 zł.  - Romanowi Rzuci-
dło ze Złotogłowic k. Nysy za ze-
staw wierszy opatrzony godłem  
MEGA-ORTEGA,

II miejsce oraz nagrodę w wyso-
kości 250 zł. - Piotrowi Macierzyń-
skiemu  z Łodzi za zestaw wierszy 
opatrzony godłem KISIEL, oraz ex 
aequo Joannie Lech z Krakowa za 
zestaw wierszy opatrzony godłem 
AMY  LOWELL.

Wyróżnienia w konkursie otrzy-
mali: Anna Wesołowska z Łodzi, 
Mirosława Śledzińska z Sopotu,  
Aleksander Czerwonka z Koszali-
na oraz Adam Bolesław Wierzbicki 
z Dłużek k. Lubska. 

Wyboru dokonało Jury, które-
mu przewodniczył Konrad Witold 
Tatarowski – pracownik nauko-
wy Uniwersytetu Łódzkiego, au-
tor poetyckiej książki „Światło 
w ciemności” oraz książki „Li-
teratura i pisarze w programie 
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna 
Europa”. Konrad Tatarowski jest 
ponadto autorem wielu publikacji 
krytyczno-literackich oraz publicy-
stycznych, przez wiele lat pracował 
jako dziennikarz Rozgłośni Polskiej 
RWE w Monachium. W pracach 
jury uczestniczyła także Maria 
Duszka – poetka, dziennikarka, 
autorka kilku tomików poetyckich, 
tłumaczonych na wiele języków, za-
łożycielka koła poetyckiego ANI-
MA z Sieradza; członkini krakow-
skiego oddziału Związku Literatów 
Polskich,  laureatka I edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyckiego 
„Czarno na Białym”. 

Trzecim jurorem był Marek 
Czuku – także poeta, absolwent 
fizyki Uniwersytetu Łódzkiego. 
Obecnie studiuje filologię polską. 
Wydał dotychczas osiem zbiorów 
poetyckich.  Publikował wiersze, 
małą prozę, szkice i recenzje w wie-
lu lokalnych pismach, a także na 
wielu poetyckich stronach interne-

towych. Od wielu lat prowadzi mło-
dzieżowe koła i grupy literackie. 

 Jak zwykle starannie przy-
gotowaliśmy oprawę uroczystości 
rozstrzygnięcia konkursu. Tym razem 
czytanie wierszy laureatów konkursu 
przeplatane było utworami muzycz-
nymi znakomitego kwartetu smycz-
kowego. Bardzo podobał się także 
recital sieradzkiego barda Zbigniewa 
Paprockiego, który poza własnymi 
utworami śpiewał także wiersze jed-
nego z ubiegłorocznych laureatów 
konkursu Michała Głaszczki oraz ju-
rorki Marii Duszki. W najbliższym 
czasie ukaże się pokonkursowy tomik 
z wierszami laureatów konkursu. Te-
goroczna edycja konkursu ogłoszona 
zostanie we wrześniu. 

Renata Nolbrzak

Wybrane wiersze laureatów kon-
kursu:

I miejsce

Roman Rzucidło
Na odległość wspomnienia

bien que j’aie quelque honte a
me souvenir, je ne veux rien oublier

 Charles Baudelaire 

Moja starość istnieje. Cóż z tego nawet, że
jej nie dożyję; przecież to nie może ode-
brać mojej
pamięci możliwości rozdzierania zasłon,
które bezwiednie opuszcza czas. Istnieją
bowiem we mnie te nie przeżyte dni
uskładane w stosy pogasłych
pochodni wypuszczonych z dłoni przez
niewprawnego piechura. Istnieją we mnie
masą nie doznanych wrażeń,
nie dokonanym przełomem, istnieją
szarą plazmą nostalgii zachłannie
przywierającą do umysłu.

Młodszy co najmniej o pięćdziesiątkę leżę
przykryty kocem. Jestem właśnie wspo-
mnieniem
starszego pana, który, nie wiedzieć czemu, 
zapragnął
przywołać w swój wiek pogodnego schyłku
jedną z tych chwil zużytych na
kumulowanie bólu.

Podrywa się z tapczanu i wchodzi na bal-
kon. Chce
pokonać to znane mu niegdyś uczucie
paraliżu rozchodzącego się ze splotu

słonecznego aż po wierzchołek mózgu.
I w ogóle dziwi go tak silna dawka
młodzieńczej rozpaczy przesłana z 
zamierzchłych już czasów w sam środek
ustatecznionego krwioobiegu, który
kiedyś płonął neurozą.

Z balkonu widzi blaszane powierzchnie 
miasta
rytowanego w przestrzeni twardymi kon-
turami
bez obramowań. Pamięta o oknie, które 
wybiegało na domy i ogród, na kapliczkę 
między
dwoma klonami, autobusowe rondo i dro-
gę.

A wszystko to pozostaje w ciemni oka jego i
jest z nim cień łagodny – cień przewod-
nika
z nietwarzowo ufryzowanymi skrzydła-
mi,
który nie wypuszczał jego dłoni
od dnia narodzin.

 II miejsce

Joanna Lech

Korzenie
Jeszcze nie było mowy o śmierci. Dopiero 
rosłam i dziadek
co miesiąc odliczał mi centymetry. Wtedy 
wszystko było proste
i spłowiałe, jak jego fartuch. Wystarczyło 
badać ruch powietrza, 
chłonąć światło, milczeć. Nawet w ziemi 
jeszcze nie było miejsca 
dla zmarłych. Sadziłam w niej pestki

po jabłkach, strugałam obierki, czekając 
aż zacznie kiełkować wilgoć
między palcami, smak porostu na zębach. 
Tu trzeba uważać, mówił,
patrzeć pod nogi. Nie deptać. Patrzyłam 
tylko, jak świat wyciąga korzenie;
Dzień się chował za lasem

i z tamtej strony zawsze mruczały zwie-
rzęta, gęstniały cienie.
Wieczorami wygrzebywałam glinę spod 
paznokci. Dziadek zasypiał,
a mech przyrastał mu na policzkach, choć 
już wiedziałam,
że jego dłonie to sęki. I nawet nie ma 
mowy o płaczu, powiedział,
całując mnie w czoło, a jego usta były su-
che i ciepłe, jak kora.

II miejsce

Piotr Macierzyński

X X X
w domu trzeba było się tak zachowywać
jakby ojciec miał obie nogi
tata nigdy nie bał się psów
zawsze kopał je protezą
zapasowe nogi leżały pod moim łóżkiem
już myślał że się nie ożeni
a przyjęli go nawet do partii komunistycz-
nej
potem po pijanemu zachciało mu się jeź-
dzić na sankach
nie miał szczęścia do kończyn
to było poważne złamanie
ale jak powiedzieli lekarze

siłą woli stanął na nogi

te nogi to była największa tajemnica ro-
dziny

był taki straszny chłopak
który zawsze mnie bił
próbowałem wszystkiego
płakałem uciekałem strzelałem z procy
w końcu powiedziałem mu że mój ojciec 
nie ma nogi
i wiecie że pomogło
co prawda przezywali mnie dziecko kaleki
ale już nie bili
tak mocno

tylko w domu nie mogłem znaleźć dla sie-

bie miejsca
byłem zdrajcą
który pod wpływem bicia opowiedział o 
tym czego nie ma

nie wiem dlaczego
ale gdy chłopaki się dowiedzieli że ojciec 
jest bez nogi
nie chcieli grać ze mną w piłkę

bardzo chciałem być protezą
latem go raniły
skrzypiały na mrozie
ale i tak poświęcał im mnóstwo czasu
i znał ich każde pragnienie i śrubkę
nie mógł się bez nich obejść

Forum Inicjatyw Twórczych w 
Parzęczewie było organizatorem 
promocji książki Aldony Pluciń-
skiej pt. „Polskie świętowanie”. 
Impreza odbyła się 15 stycznia w sali 
widowiskowej FIT. Była to pierwsza 
tego typu impreza kulturalno-ro-
zrywkowa w Parzęczewie. Spotkała 
się ona z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Promocji towarzyszył 
również koncert kolęd. Kolędy w 
jazzowej aranżacji wykonał działają-
cy przy Forum Inicjatyw Twórczych 
młodzieżowy zespół „REVERS”. 

Swój udział w imprezie zaznaczy-
ła również kapela „Parzęczewiacy” 
wraz z zespołem śpiewaczym z Parzę-
czewa.. Książka Aldony Plucińskiej 
przedstawia zwyczaje związane z po-
czątkiem roku liturgicznego. Autorka 
w interesujący sposób przedstawia 
nam obyczaje i wierzenia, które towa-
rzyszą człowiekowi w tym wyjątko-
wym okresie. Do książki dołączona 
została również płyta CD zawierająca 
zbiór pieśni adwentowych oraz kolęd. 
Serdecznie zapraszam wszystkich do 
lektury. Damian Sobiński

Od lewej wójt Ryszard Nowakowski, etnograf Aldona Plucińska  
oraz Renata Nolbrzak - dyrektor Forum Inicjatyw

Autorka, Aldona Plucińska wśród „Parzęczewianek”

Promocja książki 
„Polskie świętowanie”

Czarno na białym 

jest z nim cień łagodny – cień przewodJury przeanalizowało 82 nadesłane wiersze
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