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W numerze:
Z PRYM-em na targach
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” zorganizowała 
wyjazd do Kielc na V Targi Agroturystyki  
Wiejskiej AGROTRAVEL - wzięły w nim udział  
42 osoby z gmin partnerskich. 

50 lat pracy dla OSP Dalików 
Dwaj druhowie: Prezes Tadeusz Adamski  
i Skarbnik Stanisław Mikołajczyk odebrali  
23 marca gratulacje z okazji 50-lecia pracy  
dla OSP Dalików. 

Ekologiczne projekty  
szkół w Białej i Słowiku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansuje  
projekty ekologiczne szkół z Białej i ze Słowika  
w Gminie Zgierz.

QUESTING  
– nowa forma turystyki 
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” we współpracy 
z dwiema Lokalnymi Grupami Działania  
z terenu województwa łódzkiego: „Doliną rzeki 
Grabi” i Stowarzyszeniem „BUD-UJ RAZEM”  
rozpoczęła realizację projektu współpracy  
pn. „QUESTING umożliwi innowacyjne  
zwiedzanie”.

„Przyjazna wieś”  
w gminie Zgierz
Projekt gminy Zgierz pn. „Stworzenie Centrum  
Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej  
we wsi Gieczno” zajął III miejsce w etapie  
wojewódzkim konkursu „Przyjazna Wieś”.

Szkoła z rzecznikiem 
Rzecznikiem praw ucznia w Szkole Podstawowej  
w Rudzie Bugaj został uczeń – Miłosz Osiecki.  
Podczas Święta Szkoły (27 marca) wprowadzono 
także ogólnoszkolny program rozwijający  
samorządność uczniowską.

Słowami Tuwima  
zauroczeni 
Kacper Olszewski ze Strykowa i Kamila  
Czaplińska z Leśmierza zdobyli Grand Prix  
parzęczewskiego konkursu recytatorskiego  
„Słowami Tuwima zauroczeni”.

Na zdjęciu 
dzwonnica kościelna w Domaniewie
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Projekt gminy Zgierz pn. „Stworzenie 
Centrum Aktywizacji Społeczno-Kul-
turalnej i Sportowej we wsi Gieczno” 
zajął III miejsce w etapie wojewódzkim 
konkursu „Przyjazna Wieś” na najlep-
szy projekt w kategorii infrastruktu-
ra społeczna, zrealizowany na obsza-
rze wiejskim przy udziale funduszy 
europejskich. 

Konkurs ogłoszony został przez 
Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Z te-

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” we 
współpracy z dwiema Lokalnymi Gru-
pami Działania z terenu województwa 
łódzkiego: „Doliną rzeki Grabi” i Sto-
warzyszniem „BUD-UJ RAZEM” rozpo-
częła realizację projektu współpracy 
pn. „QUESTING umożliwi innowacyjne 
zwiedzanie”.

Questing to nowa forma turysty-
ki polegająca na odkrywaniu swojego 
regionu poprzez tworzenie nieozna-
kowanych szlaków, które turysta 
przechodzi z mapką i opisem questu. 
Wędrówka odbywa się zgodnie z in-
strukcjami zawartymi w opisie np. tu-
rysta ma do przejścia konkretną liczbę 
kroków na wschód. Questing cechuje 
się tym, że do jego obsługi nie potrze-
ba osób, ponieważ turysta przechodzi 
trasę sam bez przewodnika. Aby trasa 
questingowa powstała nie jest również 
potrzebna specyficzna infrastruktura. 
Quest kończy się zdobyciem pieczątki 
na mapie.

Z obszaru działania Fundacji 
„PRYM” uczestniczy w projekcie 7 
grup – każda reprezentuje inną gmi-
nę partnerską. Są to przede wszystkim 
uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów, nauczyciele, przedstawiciele 
instytucji kultury oraz organizacji po-
zarządowych, które zajmują się tury-
styką. W projekt zostały zaangażowane 
dzieci, młodzież i nauczyciele z nastę-
pujących szkół: Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Lutomiersku, Szkoły 
Podstawowej w Chociszewie, Gimna-
zjum im. Czesława Miłosza w Topoli 
Królewskiej, Zespołu Szkół w Wartko-
wicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalne-
go w Szczawinie, Szkoły Podstawowej 
im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Beł-
dowie oraz Zespołu Szkół w Dalikowie. 

W dniu 18 kwietnia br. w siedzi-
bie Fundacji odbyło się spotkanie in-
formacyjne dla uczestników z udzia-
łem trenerów, którzy będą pracować 
z poszczególnymi grupami. Kolejne 

spotkania będą odbywały się już z po-
szczególnymi grupami na ich terenie. 
Projekt realizuje konsorcjum w skła-
dzie: firma PLANET PR oraz Fundacja 
Miejsc i Ludzi Aktywnych.

W dniach 25-26 kwietnia br. przed-
stawiciele poszczególnych grup biorą-
cych udział w projekcie będą uczest-
niczyć w dwudniowym wyjeździe do 
Bałtowa, podczas którego przejdą kilka 
questów oraz zapoznają się z metodo-
logią questingu. W Bałtowie w 2011 r. 
zrealizowano projekt pn. „Bałtów – pol-
ska stolica questingu”. W jego wyniku 
opracowano dziesięć questów, które 
zostały przygotowane przez mieszkań-
ców (właścicieli gospodarstw agrotu-
rystycznych) przy aktywnym wsparciu 
młodzieży.

Celem projektu współpracy jest 
podniesienie atrakcyjności tury-
stycznej i promocja obszaru Fundacji 
„PRYM” poprzez utworzenie 7 ścieżek 
questingowych. 

W ramach projektu zostanie wyda-
na publikacja, dotycząca wytyczonych 
questów, trasy ścieżek questingowych 
zostaną opublikowane na stronach in-
ternetowych partnerów projektu. Zo-
stanie również stworzona aplikacja na 
platformie iOS/Android dla wszystkich 
questów. Powstaną także tablice infor-
macyjne z opisem questu i miejscami 
postojowymi (ławeczka i stojak na ro-
wery) – jedna w każdej z gmin part-
nerskich Fundacji. Planowany termin 
realizacji projektu to marzec 2013 – 
czerwiec 2014.

Projekt współpracy jest realizo-
wany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach działania 
Wdrażanie Projektów Współpracy.

Więcej informacji na temat ques-
tingu mogą Państwo znaleźć na stronie 
internetowej www.questing.pl.

Renata Jesionowska-Zawadzka

QUESTING 
– nowa forma turystyki

„Przyjazna wieś” w gminie Zgierz
renu województwa łódzkiego zgło-
szono 25 projektów, które oceniano 
w trzech kategoriach: technicznej, spo-
łecznej i ekologicznej. 

Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rem-
bisz odebrał gratulacje z rąk Wicemar-
szałka Województwa Łódzkiego Artura 
Bagieńskiego oraz Marii Kaczorow-
skiej, dyrektor Departamentu Fun-
duszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Dzięki realizacji projektu na terenie 
gminy Zgierz powstało atrakcyjne i no-
woczesne miejsce spotkań, z którego 
może korzystać cała społeczność lokal-
na. Świetlica umożliwia rozwój działań 
związanych z pobudzaniem aktywności 
środowiska lokalnego oraz integrację 
mieszkańców, które służą kultywowa-
niu tradycji ludowej oraz promowaniu 
miejscowej kultury i przyrody.

Jadwiga Afiniec

Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej 
we wsi Gieczno
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W lipcu ubiegłego roku Fundacja 
Rozwoju Gmin „PRYM” złożyła wnio-
sek w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Zarząd Województwa Łódzkie-
go na wybór LGD do realizacji lokal-
nej strategii rozwoju w zakresie do-
datkowych zadań. Fundacja „PRYM” 
wnioskowała o kwotę 3.928.000,00 
zł. Środki te miały być przeznaczone 
na kolejne nabory w ramach dzia-
łania „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” dla operacji, które od-
powiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania: „Róż-
nicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa 
i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. 

Decyzją Urzędu Marszałkowskie-
go z dnia 12 września 2012 r. nasz 
wniosek został pozostawiony bez 
rozpatrzenia. Od decyzji tej złożono 
odwołanie, które niestety zostało 
rozpatrzone negatywnie. W tej sy-

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” zor-
ganizowała jednodniowy wyjazd do 
Kielc na V Targi Agroturystyki Wiej-
skiej AGROTRAVEL – wzięły w nim 
udział 42 osoby z gmin partnerskich. 
Targi AGROTRAVEL trwały od 5 do 7 
kwietnia. 167 wystawców ze wszyst-
kich regionów Polski oraz z Słowacji, 
Algerii, Węgier, Litwy i Finlandii przed-
stawiło zwiedzającym szeroką ofer-
tę wypoczynku na swoich terenach. 
Propozycje były bardzo interesujące 
i atrakcyjnie przedstawione. 

Właściciele gospodarstw agrotu-
rystycznych, lokalnych grup działa-
nia, stowarzyszeń i zrzeszeń agrotu-
rystycznych zachęcali potencjalnych 
gości pięknymi terenami, bazą lo-
kalową, możliwościami uprawiania 
turystyki rowerowej, wędkarstwa, 
kajakarstwa itp. Starannie przygoto-
wane foldery szybko znikały ze stoisk 
wystawienniczych. Nie tylko ulotki 
znikały, przygotowane były też po-
trawy regionalne, które degustowa-
no i kupowano. Pierogi, sery, wędli-
ny, konfitury, miody, ciasta, nalewki, 
wina – nie sposób wymienić wszyst-
kich smakołyków. Występowały or-
kiestry i kapele ludowe. Rzeźbiarze, 
koronczarki, tkacze, kowale, garnca-
rze wystawiali swoje dzieła, a nawet 
wykonywali je w obecności zwiedza-
jących. Można było też zobaczyć jak 
się uciera tabakę i jak się ją zażywa 
– oczywiście na stoisku kaszubskim. 
Organizatorzy zafundowali jeszcze 
jedną atrakcję – w wymiarze 5D moż-
na było obejrzeć 7-minutowy spot 
reklamowy, prezentujący uroki re-
gionu Świętokrzyskiego.

Impreza była zorganizowana 
z dużym rozmachem, oprócz zwie-
dzania ekspozycji wystawienniczej 
można było uczestniczyć w wykła-
dach dotyczących rozwoju i doskona-
lenia usług agroturystycznych. Zain-
teresowanie Targami i agroturystyką 
wzrasta, o czym świadczyła liczba 
odwiedzających.

Kolejnym punktem programu był 
wyjazd do Krajna-Zagórza, miejsco-
wości położonej u stóp Łysicy, gdzie 
znajduje się Park Rozrywki i Minia-
tur „Sabat – Krajno”. Miejsce bardzo 
atrakcyjne, jest tu stok narciarski z wy-
ciągiem krzesełkowym, park linowy 
i miniatury najsłynniejszych budowli 
świata w miniaturze. Nie trzeba jechać 
do Paryża żeby zobaczyć wieżę Eiffla, 
do Chin, żeby zobaczyć chiński mur, ani 
do Watykanu, by podziwiać bazylikę 
Św. Piotra. Zabawnie wyglądały ope-
ra z Sydney i piramidy egipskie w za-
spach śniegu…

Uczestnicy wycieczki zwiedzili też 
Centrum Kulturowo-Archeologiczne 
w Nowej Słupi. Na miejscu po daw-
nym piecowisku powstały odtworzone 
wiernie (na podstawie wykopalisk) do-
my z początków naszej ery, czyli sprzed 
2 tys. lat i piece hutnicze – dymarki 
gdzie z rudy, prymitywną dla nas, ale 
skuteczną (na owe czasy) metodą wy-
tapiano z rud żelazo. Można było zo-
baczyć jak wyrabiano naczynia z gliny, 
wykuwano żelazo, pieczono podpło-
myki – poznać życie codzienne ludów 
kultury przeworskiej zamieszkujących 
te tereny na początkach nowej ery.

Zofia Dziwisz 

tuacji Fundacja „PRYM” wystąpiła 
na drogę sądową – 7 grudnia 2012 
r. złożono do sądu administracyjne-
go skargę na decyzję Urzędu Mar-
szałkowskiego Łodzi w sprawie po-
zostawienia naszego wniosku bez 
rozpatrzenia 

18 marca br. w Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym odbyła 
się rozprawa w sprawie ze skargi 
Fundacji „PRYM” na czynność Za-
rządu Województwa Łódzkiego. Po 
rozpoznaniu sprawy, uchylono za-
skarżoną decyzję oraz zasądzono na 
rzecz Fundacji „PRYM” zwrot kosz-
tów postępowania. Orzeczenie jest 
nieprawomocne. Od wydanego przez 
WSA wyroku, Urzędowi Marszałkow-
skiemu przysługuje prawo złożenia 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Są-
du Administracyjnego.

Jolanta Pęgowska
Prezes Zarządu Fundacji „PRYM”

Samochód ten pozyskano na pod-
stawie decyzji Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Po-
żarnej w Łodzi z dnia 27 listopada 
2012 roku w sprawie przesunię-
cia pojazdów i sprzętu z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Łodzi do 

Z PRYM-em na targach

Samochód pożarniczy 
dla OSP Ustronie-Grotniki

Na początku roku jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ustroniu-
-Grotnikach odebrała z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Łodzi samochód marki Star 
L 80, z napędem terenowym, rok 
produkcji 2002.

Ochotniczej Straży Pożarnej Ustro-
nie Grotniki. Na ten cel wydano z bu-
dżetu gminy Zgierz 40 tysięcy zło-
tych, które przekazano Komendzie 
Miejskiej PSP w Łodzi na moderni-
zację systemu łączności oraz prace 
remontowe.

Dotychczas jednostka OSP 
w Ustroniu-Grotnikach posiadała 
samochód marki Jelcz, rok produkcji 
1975. Jednostka zlokalizowana jest 
w kompleksie leśnym Nadleśnictwa 
Grotniki. Teren działania jest więc 
rozległy, ponadto OSP jest włączo-
na do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Nowy samochód 
z pewnością wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa nie tylko obszaru 
działania jednostki, lecz całej gminy, 

a także sąsiednich gmin: Parzęczew 
i Aleksandrów Łódzki.

Dzięki dobrej współpracy z Pań-
stwową Strażą Pożarną, jest to już 
trzeci pozyskany samochód dla na-
szych jednostek OSP: w 2010 r. – dla 
OSP w Dąbrówce Wielkiej i w 2011 r. 
– dla OSP w Kaniej Górze. Prowadzi-
my starania o pozyskanie w 2013 ro-
ku samochodu dla OSP w Rogóźnie.

Katarzyna Cieślak

Szansa na dodatkowe środki  
na realizację LSR  

dla naszych mieszkańców

Uczestnicy wyjazdu w Parku Rozrywki i Miniatur „Sabat-Krajno”

fot. Małgorzata Klauzińska
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W sobotę 23 marca odbyła się uroczy-
stość poświęcona jubileuszowi dwóch 
druhów pełniących ważne funkcje 
w OSP Dalików: Prezesowi Tadeuszo-
wi Adamskiemu i Skarbnikowi Stani-
sławowi Mikołajczykowi. Choć trudno 
w to uwierzyć obaj Panowie działają 
razem na tych stanowiskach już 50 lat. 
Dzięki ich staraniom dalikowska straż 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmie-
niła się nie do poznania. W 1956 r. roz-
poczęły się działania zmierzające do 
budowy nowej strażnicy w Dalikowie, 
która miała zastąpić mocno już wysłu-
żony drewniany budynek. Cel udało 
się osiągnąć już po 2 latach głównie 
dzięki środkom wypracowanym sa-
modzielnie przez jednostkę. Z czasem 
budynek okazał się jednak zbyt mały 
i zaczęto myśleć o jego rozbudowie. 
Z biegiem lat obiekt zyskał dwa nowe 
garaże i rozbudowaną salę widowi-
skową z zapleczem. Pod przewodni-
ctwem druha Tadeusza Adamskiego 
rozszerzała się również działalność 
operacyjna OSP. Od 50 lat nieprze-
rwanie troszczy się on o zdobywanie 
niezbędnego wyposażenia jednostki 
w sprzęt pożarniczy oraz odpowied-
nie wyszkolenie druhów. Dzięki jego 
zabiegom w 1997 r. dalikowska straż 
została włączona do Krajowego Sy-
stemu Ratownictwa. Wszystkich za-
interesowanych historią działalności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dali-
kowie zachęcamy do lektury książki 
„Ocalić od zapomnienia”. Publikacja 
ta została wydana z okazji obchodów 
90-lecia istnienia jednostki. Oprócz 
ciekawych informacji można w niej 
znaleźć również wiele interesujących 
starych zdjęć.

Najlepszym dowodem na to, że pod 
okiem Prezesa i Skarbnika Ochotni-

Zagraj  
w zielone

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
dofinansuje na wniosek Urzędu Gminy 
Zgierz realizację zadania pn. „Zagraj 
w zielone, czyli ekologicznie i zdrowo 
w Szkole Podstawowej w Białej”. Pro-
jekt został napisany przez zespół na-
uczycieli Szkoły Podstawowej w Białej. 
Całkowity koszt jego realizacji wynosi 
10.600 zł, z tego 9.000 zł będzie dofi-
nansowane z WFOŚiGW.

Projekt skierowany jest do ucz-
niów Szkoły Podstawowej w Białej, 
poszerza jej ofertę edukacyjną i bę-
dzie realizowany podczas zajęć kół 
zainteresowań: koła przyrodniczego, 
Ligi Ochrony Przyrody, teatralnego, 
literackiego i turystycznego.

Celem projektu jest pogłębianie 
wiedzy o środowisku przyrodniczym, 
potrzebie i sposobach jego ochrony, 
wyrabianie codziennych nawyków 
proekologicznych, kształtowanie 
umiejętności właściwego reagowa-
nia na niszczenie środowiska przez 
rówieśników i dorosłych, wdrażanie 
do zdrowego i aktywnego stylu życia 
na łonie przyrody.

Koszty zadania obejmują wyjaz-
dy na warsztaty ekologiczne do Ło-
dzi, ścieżkę edukacyjną do Sokolnik, 
wycieczkę do Palmiarni i do Rogowa, 
zakup książek i czasopism ekologicz-
nych do biblioteki, zakup pomocy dy-
daktycznych dla szkoły, organizację 
konkursów ekologicznych, ukwiece-
nie skwerku przed szkołą.

Termin zakończenia realizacji za-
dania przewidziany jest w czerwcu 
2013 roku.

Magdalena Hauke
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Białej

Ekologia  
w Słowiku

Uczniowie Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego w Słowiku przystąpili 
do realizacji projektu ekologiczne-
go „Ekologia w nas – żyje cały czas” 
finansowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi. 

Projekt realizowany będzie od 
stycznia do grudnia 2013 roku. Po-
zyskana kwota 22.740 zł zostanie 
wykorzystana na wyjazdy i wyciecz-

Dobrze jest połączyć przekazywanie 
wiedzy teoretycznej z praktycznymi 
zajęciami. Z takiego założenia wy-
szli nauczyciele Zespołu Szkół w Do-
maniewie, którzy lekcję na temat 
wiedzy o społeczeństwie przenie-
śli poza szkolne mury. W marcu 40 
gimnazjalistów miało okazję prze-
konać się w praktyce jak funkcjo-
nuje Starostwo Powiatowe w Pod-
dębicach. Młodzież przyjrzała się 
z bliska pracy Wydziału Ochrony 
Środowiska, Bezpieczeństwa i Za-

50 lat pracy 
dla OSP Dalików

cza Straż Pożarna w Dalikowie działa 
bez zarzutu jest wyróżnienie jej przez 
Zarząd Główny Związku OSP dwoma 
złotymi medalami za zasługi dla po-
żarnictwa oraz Honorową Odznaką 
100-lecia Państwa Polskiego. Również 
jubilaci mogą pochwalić się wieloma 
indywidualnymi odznaczeniami za 
działalność w OSP. Nie to jest jednak 
największą dumą obu Panów. W chwili 
obecnej jednostka coraz częściej jest 
kojarzona z Orkiestrą Dętą reakty-
wowaną w 2008 roku. Grupa, która 
początkowo liczyła zaledwie 8 osób, 
w chwili obecnej ma ich już 30 i ciągle 
się powiększa. Jest to niewątpliwie za-
sługa Prezesa Tadeusza Adamskiego, 
który poświęca mnóstwo czasu i ener-
gii na organizowanie zajęć i koncer-
tów. Dba również, aby młodzież miała 
do dyspozycji instrumenty i stroje, ale 
przede wszystkim aby nie traciła za-
pału do żmudnych ćwiczeń. W krótkim 
czasie swej działalności orkiestra wy-
stąpiła już 80 razy. Nie mogło jej więc 
zabraknąć na uroczystości jubileuszo-
wej. Na koncercie zadedykowanym ju-
bilatom orkiestra pod batutą Dariusza 
Kossakowskiego wykonała między in-
nymi bardzo ciekawe aranżacje utwo-
rów zespołu ABBA i Michaela Jacksona. 
Zaproszeni gości nie szczędzili braw 
domagając się tym samym bisów. Po 
udanym występie przyszedł czas na 
życzenia i gratulacje. Podziękowania 
za trud włożony w rozwój OSP w Dali-
kowie złożyli przedstawiciele Związku 
OSP RP, Państwowej Straży Pożarnej, 
Starostwa Powiatowego w Poddębi-
cach, Gminy Dalików, Fundacji Roz-
woju Gmin „PRYM” oraz Prezesi OSP 
z terenu gminy Dalików.

Justyna Ługowska

Lekcja w Starostwie 
rządzania Kryzysowego, Komuni-
kacji oraz Geodezji, Kartografii i Go-
spodarki Nieruchomościami. Bardzo 
ciekawym doświadczeniem okazało 
się zwiedzanie archiwum. Wyrazem 
gościnności Starosty Poddębickiego 
Ryszarda Ryttera było zaproszenie 
dzieci do swojego gabinetu. Tutaj 
mogły one uzyskać odpowiedzi na 
najbardziej nawet nietypowe pyta-
nia. Sprawdzian z wiedzy na temat 
funkcjonowania urzędu oprócz Sta-
rosty przeszli również Wicestaro-

sta Piotr Binder oraz Członek Zarzą-
du Powiatu Poddębickiego Leszek 
Chmielecki. Najbardziej dociekliwi 
mogli w nagrodę zasiąść na fote-
lu Starosty. Na zakończenie wizyty 
wszyscy zostali obdarowani drobny-
mi upominkami. Miejmy nadzieję, że 
zgodnie z założeniami, wiedza zdo-
byta wcześniej na lekcjach w szkole 
została gruntownie utrwalona. 

Justyna Ługowska

ki ekologiczne oraz zakup środków 
trwałych (kamery, wizualizera, pro-
jektora multimedialnego) i pomocy 
dydaktycznych. 

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie oferty edukacyjnej pod-
noszącej świadomość ekologiczną 
wśród uczniów, kreowanie postaw 
proekologicznych, minimalizacja po-
wstawania odpadów i właściwego 
postępowania z nimi oraz objęcie 
mieszkańców zorganizowanym sy-
stemem zbierania surowców wtór-
nych. Cel główny zostanie zrealizo-
wany poprzez warsztaty i zajęcia 
pozalekcyjne, na których uczniowie 
wykonają m.in. prezentacje multi-
medialne, foldery informacyjne, re-
portaże, tabliczki, kalendarze, przed-
stawienia. Przygotują również akcje 
ekologiczne z okazji Światowego 
Dnia Ochrony Wód, Światowego Dnia 
Ziemi i Piknik Ekologiczny. W okresie 
realizacji projektu na terenie szkoły 
będzie przeprowadzona selektywna 
zbiórka odpadów wtórnych (makula-
tury, nakrętek, tonerów, butelek PET 
oraz elektroodpadów).

Anna Sokalska
koordynator projektu 

w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
 w Słowiku

Ekologiczne projekty szkół  
w Białej i Słowiku
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Na terenie gminy Zgierz działają dwa 
chóry: „Leśne nutki” z Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego w Grotnikach pro-
wadzony przez Beatę Wojakowską 
oraz „Słowikowe Trele” z Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku 
prowadzony przez Wiktora Kaźmier-
czaka. Chóry te uczestniczyły w pro-
gramie Narodowego Centrum Kultury 
pt. Ogólnopolski Program Rozwoju 
Chórów Szkolnych „Śpiewająca Pol-
ska” realizowanym na terenie gminy 
Zgierz przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Dzierżąznej. W ramach działań pro-
jektowych od 1 września do 10 grud-
nia 2012 roku chórzyści odbyli próby, 
ćwiczenia emisyjne i oddechowe, ćwi-
czenia dykcyjne i artykulacyjne, ćwi-
czenia zmian dynamiki i tempa. Chóry 
szkolne nie tylko wzbogaciły ofertę za-
jęć pozalekcyjnych, ale także uświet-

Jak twierdzą eksperci, śpiewanie po-
zwala nie tylko miło spędzić czas, ale 
również wpływa na nasze zdrowie 
i samopoczucie. Chociaż trudno w to 
uwierzyć, śpiew jest pewnego rodzaju 
ćwiczeniem – nasze płuca głębiej wy-
pełniają się powietrzem i zwiększa się 
częstotliwość bicia serca, a zatem krew 
krąży w żyłach szybciej, co pozwala 
wspomóc naszą fizyczność. W myśl tej 
teorii, bez względu na wiek, powinni-
śmy jak najczęściej śpiewać.

Z tego założenia wychodzą także 
członkowie zespołów śpiewaczych 
działających pod patronatem Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Dzierżąz-
nej: zespół śpiewaczy „Giecznianki” 
z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rud-
nickiego i zespół śpiewaczy „Szczawi-
nianki” ze Szczawina, które na co dzień 
sumiennie ćwiczą, choć rzadko mają 
okazję prezentować swe umiejętności 
wokalno-instrumentalne poza grani-
cami gminy Zgierz. Niemniej jednak, 
w sobotę 1 grudnia w kinie Polonez 
w Skierniewicach nasze zespoły wzię-
ły udział w przeglądzie konkursowym 
– VIII edycji Wojewódzkiego Przeglą-

16 lutego mieszkanka gminy 
Zgierz, Pani Julianna Rembisz,  
obchodziła wspaniały jubileusz 
100. urodzin. Sto lat to czas, który 
dla większości z nas, zwłaszcza na 
początku życiowej drogi, wyda-
je się nie do osiągnięcia. To czas, 
w którym można zebrać mnóstwo 
doświadczeń i mądrości.

18 lutego wspomnień Pani Julianny 
Rembisz mogły wysłuchać delegacje 
pracowników Urzędu Gminy Zgierz 
oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, którzy odwiedzili Jubi-
latkę w jej rodzinnym domu w Ślad-
kowie Górnym. Każde większe wy-
darzenie z jej życia było oddzielną 
opowieścią.

Rodzina Pani Julianny sprowadziła 
się do Śladkowa Górnego w 1911 roku. 
Była pierwszym dzieckiem, które uro-
dziło się w tym wielopokoleniowym 
domu. Miała dwóch mężów, pierwszy 
zginął w 1939 roku w okolicach Socha-

Niech nam żyje 200 lat!
czewa podczas powszechnej mobili-
zacji. W trudnym czasie wojny miesz-
kała i pracowała w Łodzi. – Ja zawsze 
mówię: kto z Bogiem, Pan Bóg z nim. 
Ten kto wierzy w Boga nie zginie i włos 
mu z głowy nie spadnie. Na mojej dro-
dze spotkałam szczęśliwie też i dobrych 
Niemców – wspominała. Wychowała 
troje dzieci, ma pięcioro wnucząt i troje 
prawnucząt. Najważniejsze wartości, 
jakim hołduje to wiara i rodzina. Ener-
gii, poczucia humoru i jasności umy-
słu mógłby pozazdrościć jej niejeden 
osiemdziesięciolatek.

Szacownej Jubilatce życzenia, 
kwiaty i drobne upominki składali: 
Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława 
Szczecińska, Skarbnik Gminy Zgierz 
Ewa Kubiak, Kierownik Referatu Roz-
woju, Promocji i Kultury Wioleta Gło-
wacka, redaktor naczelna „Na Ziemi 
Zgierskiej” Małgorzata Klauzińska, 
pracownik Referatu Samorządowo-
-Administracyjnego Jarosław Brański 
oraz Grażyna Wojciechowska – Zastęp-

ca Kierownika Wydziału Świadczeń 
w Oddziale Regionalnym KRUS w Łodzi 
i Sławomira Wojciechowska z Placówki 
Terenowej KRUS w Zgierzu.

Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rem-
bisz, syn Jubilatki, miał zaszczyt prze-
kazać na jej ręce list gratulacyjny Pre-
zesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej Donalda Tuska, w którym na-
pisał m.in.: „Dane było Pani przeżyć 
cały wiek naszej polskiej historii, do-
świadczyć trudów i radości z nią zwią-
zanych. Tak długie życie jest skarbnicą 
doświadczeń dla kilku pokoleń Pola-
ków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi 
czerpie z niej obficie, ponieważ Pani 
sędziwy wiek jest naszym wspólnym, 
drogocennym dziedzictwem”.

Jak na urodziny przystało nie za-
brakło głośnego „Dwieście lat!” oraz 
tortu urodzinowego i toastu za zdro-
wie i pogodę ducha na kolejne lata dla 
Szacownej Jubilatki.

Tekst i fot. Małgorzata Klauzińska

niały różne spotkania i uroczystości 
na terenie naszej gminy. Przykładem 
mogą być występy podczas obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości 
w Białej i Warsztatów Bożonarodze-
niowych w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dzierżąznej. W wyniku intensyw-
nych prób (40 godzin zajęć w każdym 
z chórów w okresie 3 miesięcy) uda-
ło się zrealizować najważniejsze cele 
i zadania projektu, a mianowicie: roz-
wijanie zainteresowań muzycznych 
oraz umiejętności słuchania, postrze-
gania, przeżywania i rozumienia mu-
zyki, a także rozbudzanie potrzeb kul-
turalnych wśród chórzystów. Projekt 
został zrealizowany i rozliczony przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąz-
nej w grudniu 2012 roku.

Katarzyna Leszczak

du Artystycznego Ruchu Seniorów. Od 
samego rana do późnych godzin wie-
czornych na scenie wystąpiło w sumie 
ponad pół tysiąca seniorów z całego 
województwa w 66. prezentacjach. Od 
kolorowych strojów i mnogości różno-
rodnych form prezentacji aż kręciło się 
w głowie. Ponoć śpiewaniu towarzyszy 
wydzielanie dopaminy, tzw. hormonu 
przyjemności. Niesamowite ogarnęło 
nas szczęście podczas ogłoszenia wy-
ników, gdy okazało się, że w kategorii 
zespołów wokalnych zespół śpiewa-
czy „Szczawinianki” zajął II miejsce, 
a w kategorii zespołów folklorystycz-
nych zespół śpiewaczy „Giecznianki” 
z kapelą ludową Zenona Rudnickie-
go – III miejsce. I jak nie zgodzić się 
z opinią, że śpiewanie może mieć zba-
wienny wpływ na nasze samopoczucie.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzier-
żąznej gratuluje obu zespołom sukcesu 
i życzy powodzenia podczas kolejnych 
występów.

Katarzyna Leszczak
Gminny Ośrodek Kultury 

w Dzierżąznej

Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglo-
meracyjnej na półmetku. Prace budow-
lane trwają od 10 miesięcy, a pod ko-
niec tego roku, licząca ponad milion 
mieszkańców Aglomeracja Łódzka, 
zostanie połączona nowoczesnym 
systemem komunikacji kolejowej. Już 
teraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
oddały do eksploatacji 13 przebudo-
wanych peronów. W ramach projektu 
prace prowadzone są na linii 15, 16, 
25, a także na linii 540. 

8 marca 2012 roku rozpoczęły się 
pierwsze prace związane z budową 
systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyj-
nej. Pierwsze efekty ponad 10-mie-
sięcznej pracy są już widoczne. Na 9 
przejazdach kolejowych wybudowane 
zostały urządzenia samoczynnej syg-
nalizacji przejazdowej, które do końca 
listopada 2012 roku oddane zostały 
do eksploatacji. W zeszłym roku roz-
poczęto również prace remontowe 
budynków dworcowych na stacjach 
Stryków oraz Głowno. – W grudniu ze-
szłego roku oddaliśmy także do użytko-

wania 13 przebudowanych peronów 
na stacjach i przystankach – informuje 
Jerzy Szklarek, Kierownik Kontraktu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. I doda-
je: – Na linii nr 15 są to po 2 perony na 
stacji Głowno i na stacji Stryków oraz 2 
perony na przystanku osobowym Glin-
nik, i po 1 peronie na przystanku Brato-
szewice, Swędów, Smardzew. Na linii nr 
16 przebudowane zostały 2 perony na 
przystanku osobowym Zgierz Kontre-
wers oraz po 1 peronie na przystankach: 
Grotniki i Zgierz Północ. 

Przebudowane perony zostały wy-
posażone w elementy, które umożliwią 
osobom niepełnosprawnym oraz tym 
z ograniczoną możliwością poruszania 
się, korzystanie w pełni ze środków ko-
munikacji kolejowej. Na peronach wy-
budowane zostały specjalne pochylnie, 
poręcze, guzki na pasach bezpieczeń-
stwa oraz powierzchnie antypoślizgo-
we, a w tym roku zabudowane zostaną 
windy na przystankach Pabianicka, 
Radogoszcz Zachód i Dąbrowa. W ten 
sposób osoby starsze i niepełnospraw-

ne będą mogły sprawnie i bezpiecznie 
poruszać się po peronach w aglomera-
cji łódzkiej. Budowa oraz przebudowa 
istniejących przystanków to pierwsza 
część prac nad rozbudową Łódzkiej 
Kolei Aglomeracyjnej. Do 2015 roku 
zmodernizowane odcinki kolejowe 
zostaną zsynchronizowane z komu-
nikacją miejską.

– Wszystkie prace związane z budo-
wą systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyj-
nej mają na celu podnieść poziom kom-
fortu podróżowania, bezpieczeństwa, 
skrócić czas podróży po aglomeracji, 
a także poprawić stan ochrony środo-
wiska – mówi Szklarek. 

Prace prowadzone są na linii 15 
– odcinkach między Łódź Kaliska – 
Zgierz oraz Zgierz – Łowicz, linii 16 
– odcinkach między Łódź Widzew – 
Zgierz, Zgierz – Ozorków, Ozorków 
– Kutno, a także linii 540 na odcinku 
Łódź Chojny – Łódź Widzew.

Informacja PKP PLK
fot. Maciej Wrzesiński

Perony odnowione

Chóry, chóry…

„Szczawinianki” i „Giecznianki” 
na podium
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Rzecznikiem praw ucznia w Szko-
le Podstawowej w Rudzie Bugaj 
została nie osoba dorosła, a uczeń 
– Miłosz Osiecki. Podczas Święta 
Szkoły (27 marca) wprowadzono 
także ogólnoszkolny program roz-
wijający samorządność uczniow-
ską. Uczniowie między sobą będą 
przyjmować zakłady.

 
„Prawa swoje szanujemy, o ważnych 
rzeczach decydujemy”. Tak brzmi ty-
tuł programu, który jest oparty na 
idei patrona szkoły Janusza Korcza-
ka, mówiący o prawach dziecka do 
wypowiadania swoich myśli i udzia-
łu w dotyczących go decyzjach podej-
mowanych przez dorosłych. – Głównym 
założeniem programu jest danie dzie-
ciom głosu, dbanie o ich prawa i żeby 
one nie były łamane – podkreśla Alek-
sandra Skolmowska, nauczycielka 
i autorka programu.

Podczas Święta Szkoły na rzecz-
nika paw ucznia mianowano Miłosza 
Osieckiego – ucznia mającego najlep-

Szkoła z rzecznikiem
szy kontakt z koleżankami i kolega-
mi ze szkoły. Będzie on od tej pory re-
prezentował interesy uczniów oraz 
współpracował z dyrektorem szkoły, 
pedagogiem szkolnym i samorządem 
uczniowskim. W szkole będą także 
przyjmowane… zakłady. Dzieci same 
ze sobą będą zakładać się, czy uda im 
się osiągnąć zakładany cel, bądź czy 
poprawią swoje zachowanie. Za do-
bre trafienie przewidziane są nagrody.

Samorząd według Janusza Korcza-
ka nie był tylko instytucją dziecięcą, 
mającą spełnić konkretne zadania wy-
chowawcze, ale formą prawdziwego 
działania, mającą wpływ na codzien-
ne życie szkoły. – Święto szkoły jest 
dla dzieci, rodziców i nauczycieli mo-
mentem mobilizacji do kolejnej pracy 
przez cały rok, aby dalej szukać czegoś 
w Januszu Korczaku, co jest przydatne 
i przeniesie się na rozwój dzieci – pod-
kreśla Julita Osiecka, dyrektor szkoły 
w Rudzie Bugaj. 

(kiniu)

69 bezpańskich psów  
z Aleksandrowa Łódzkiego  
trafiło pod koniec marca  
ze schroniska w Wojtyszkach  
do przytuliska w Zgierzu.

Musiały minąć dwa lata, by gmina 
zgodnie z prawem odzyskała swoje 
psy. I nie jest to przejęzyczenie. Do-
kładnie w marcu 2011 roku władze 
Aleksandrowa zażądały od właścicie-
la schroniska w Wojtyszkach zwro-
tu 122 przebywających tam czwo-
ronogów. Trzy miesiące wcześniej 
(w grudniu 2010 roku) ze schroni-
skiem prowadzonym przez Longina 
Siemińskiego zerwano umowę, ze 
względu na kompletny brak adopcji 
bezpańskich psów, fatalne warunki 
bytowe i koszty, które ponosiła gmi-
na na utrzymanie tam czworonogów. 
W styczniu 2011 roku umowę na wy-
łapywanie i hotelowanie bezpańskich 
psów z gminy Aleksandrów Łódzki 
na mocy umowy przejęła Fundacja 
Medor ze Zgierza. 

Właściciel schroniska w Woj-
tyszkach przez dwa lata odmawiał 
zwrotu psów domagając się jedno-
cześnie zwrotu kosztów, jakie pono-
sił w związku z ich utrzymywaniem. 
Sprawa z jego powództwa trafiła do 
sądu. I to dzięki tej sprawie udało się 
wreszcie odzyskać psy. 

– Miał to być gest dobrej woli ze 
strony właściciela schroniska w Woj-
tyszkach – tłumaczy Ewa Rewako-
wicz wiceburmistrz Aleksandrowa 
Łódzkiego. – Przytulisko w Zgierzu 
przyjęło w sumie 69 psów z Wojtaszek. 
Pozostałe, a było ich przecież w 2011 
roku – 12, zdechło w ciągu tych dwóch 
lat przepychanek. 

Psy przywiezione do Zgierza ko-
misyjnie przebadano, sczytano nume-
ry chipów i wprowadzono do specjal-
nie dla nich przygotowanych boksów.

– Większość jest w złym stanie 
zdrowia, ale trudno się dziwić skoro 
średnia wieku to 10 -11 lat – mówi le-
karz weterynarii Karolina Wiraszka. 
– Psy są pogryzione, mają stany zapal-
ne uszu lub przyzębia. Ponad polowa 
ma po dwa chipy, nie wiedzieć czemu.

Przywiezione do Zgierza psy zo-
staną tam dopóty, dopóki nie znaj-
dą domu. Stare psy mają jednak na 
to niewielkie szanse, choć Elżbieta 
Andrzejewska prowadząca zgierskie 
przytulisko obiecuje, że zrobi co mo-
że, by psy znalazły domy. 

– Udaje nam się znaleźć właścicieli 
dla prawie połowy bezpańskich psów 
przebywających w naszym schronisku 
– zapewnia. – Również psy z Aleksan-
drowa są adoptowane. Co miesiąc po-
nad 20 czworonogów z terenu gminy 
znajduje nowy dom. Obecni jesteśmy 
na facebooku. Mamy własną stronę 
internetową, gdzie publikujemy zdję-
cia i opisy psów do adopcji, staramy 
się wymieniać informacjami z innymi 
fundacjami, urzędowa strona gminy 
Aleksandrów Łódzki również ma swo-
ją podstronę, poprzez którą szukamy 
nowego domu dla bezpańskich psów.

Co miesiąc gmina Aleksandrów 
Łódzki płaci za wyłapywanie i hote-
lowanie psów 28 tysięcy złotych. Co 
miesiąc do zgierskiego przytuliska 
trafia kilkanaście nowych czworono-
gów. Każdy może dać im nowy dom 
i nadzieję. Wystarczy wejść na stro-
ny internetowe Fundacji Medor lub 
po prostu przyjechać na ul. Uroczą 
w Zgierzu…

Krystyna Buda-Sowa 

Psy do adopcji
Znany aktor Jacek Borkowski oce-
niał prezentacje wierszy uczestni-
ków konkursu recytatorskiego „Sło-
wami Tuwima zauroczeni”, który 
odbył się 23 kwietnia w Parzęcze-
wie. Grand Prix konkursu zdobyli ex 
aequo Kamila Czaplińska z Leśmie-
rza i Kacper Olszewski ze Strykowa.

Inicjatorkami przedsięwzięcia 
były nauczycielki z parzęczewskiej 
podstawówki – Iwona Michalak i Syl-
wia Gabryelczyk. W organizację kon-
kursu włączyło się Forum Inicjatyw 
Twórczych. Pretekstem do organizacji 
konkursu było ogłoszenie roku 2013 
rokiem Tuwima. Datę konkursu także 
wybrano nieprzypadkowo – w dniu 23 
kwietnia obchodzony jest Światowy 
Dzień Książki. O genezie święta opo-
wiedział zaproszony do udziału w jury 
Jacek Borkowski. 

Konkurs zainaugurowała w świet-
licy szkolnej pani wicedyrektor szkoły 

– Agnieszka Graczyk, witając uczest-
ników i gości. Następnie odbyły się 
prezentacje konkursowe w dwóch ka-
tegoriach: kl. I – III i kl. IV – VI. W kon-
kursie uczestniczyło 32 uczniów z 9 
szkół z terenu Powiatu Zgierskiego. 

Po zakończeniu recytacji i wspól-
nym obiedzie wszyscy przenieśli się do 
sali Forum Inicjatyw Twórczych, gdzie 
odbyła się dalsza część imprezy. Była 
prezentacja poświęcona Julianowi Tu-
wimowi, przygotowana przez uczniów, 
występy muzyczne podopiecznych FIT, 
no i przede wszystkim ogłoszenie wy-
ników konkursu. Jury, w skład które-
go, prócz Jacka Borkowskiego wcho-
dziły: autorka tego tekstu oraz Maria 
Smolarczyk z Biblioteki Garnizono-
wej w Leźnicy Wielkiej, postanowiło 
przyznać grand prix konkursu Kamili 
Czaplińskiej i Kacprowi Olszewskie-
mu, którzy tak bardzo wyróżniali się 
spośród innych, że wymagali oddziel-
nego potraktowania. Kolejne miejsca 

w poszczególnych kategoriach zajęli:
Kl. I – III

I miejsce – Karolina Kozłowska
II miejsce – Paweł Masiarek
III miejsce – Marcelina Gębicka
Wyróżnienie – Zofia Przestrzeniewicz

Kl. IV –VI
I miejsce –Weronika Czwońda
II miejsce – Julia Machnicka
III miejsce – Amanda Neuman

Dzieci przyjęły gratulacje od ju-
rorów, organizatorów oraz uczest-
niczących w imprezie: Wójta Gminy 
Parzęczew Ryszarda Nowakowskiego 
oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Chociszewie – Krzysztofa Pyciarza. 
Niewątpliwą atrakcją spotkania była 
obecność Jacka Borkowskiego, który 
nawiązał doskonały kontakt z dziećmi: 
rozmawiał z nimi, także w kuluarach, 
rozdawał autografy i udzielał konkret-
nych rad uczestnikom konkursu. 

Renata Nolbrzak

Słowami Tuwima zauroczeni 
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Kanadyjski pieśniarz Jean-Pierre 
Bérubé odwiedził Młodzieżowy 
Dom Kultury w Aleksandrowie, gdzie 
odbyły się warsztaty muzyczne po 
francusku. Przez ponad dwie godziny 
dzieci poznały styl śpiewania artysty, 
następnie wspólnie wymyślały pio-
senkę, którą na koniec zaśpiewały 
razem z muzykiem. – Akcje kulturowe 
i językowe mają za zadanie nauczyć 
dzieci obcego języka na dobrym pozio-
mie – podkreśla Denis Gerard, orga-
nizator i ekspert pedagogiczny z ra-

Wielkim zainteresowaniem cieszą się 
imprezy zorganizowane przez Biblio-
tekę Publiczną im. Jana Machulskiego, 
Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa 
i Urząd Miasta w ramach roku Tuwi-
ma. Bardzo licznie przybyła (we wto-
rek 16 kwietnia) publiczność na spot-
kanie z Bronisławem Wrocławskim 
do Klimatów (wypełnione całkowi-
cie), by wysłuchać jego interpretacji 
„Kwiatów Polskich” Juliana Tuwima. 
Ten znany aktor, związany od wielu 
lat z Teatrem Jaracza, jest również pe-
dagogiem, spod jego ręki wyszło już 
ponad pięciuset adeptów sztuki ak-
torskiej. A do tej pracy wciągnął go 
Jan Machulski. W Klimatach w barwny 
sposób opowiedział o sobie, rodzinie, 
miłości do Łodzi i swojej drodze do ak-
torstwa. Wprowadził również widzów 
w klimat „Kwiatów Polskich”. Zapre-
zentował wybrane fragmenty tego poe-
matu w sposób niebywale plastyczny 
i widowiskowy. Jeżeli ktoś z widzów 
zamierza wziąć udział w konkursie 
recytatorskim organizowanym przez 
Bibliotekę (zgłoszenia do 25.04, finał 
27.04), to z pewnością mógł czerpać 
pełnymi garściami z mistrza. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
„Kwiaty Polskie”, będąca prezentacją 
obrazów olejnych pani Doroty Kawe-
ckiej. Artystka jest uczennicą prof. Ry-
szarda Hungera, absolwentką Łódzkiej 
PWSSP, oraz miłośniczką kwiatów. To 
właśnie malowanie kwiatów stało się 
jej pasją, miłością i przyjemnością… 

Stanisław Sobczak

„Kwiaty Polskie” w Klimatach

Że Tuwim przyciąga wielu słuchaczy, 
można się było przekonać w ponie-
działkowy wieczór w czytelni Biblio-
teki Publicznej im. Jana Machulskie-
go w Aleksandrowie. Zwłaszcza, gdy 
o poecie i miejscach z nim związa-
nych opowiada nie byle kto, bo sam 
senator Ryszard Bonisławski – zna-
komity przewodnik i wielki pro-
pagator zabytków, historii i ludzi 
związanych z Łodzią i regionem. Pan 
Ryszard jest również wielkim wiel-
bicielem twórczości i postaci Julia-
na Tuwima. To właśnie Tuwimowi 
zawdzięczamy cykl telewizyjnych 
opowieści o Łodzi. To dla tego poety 
zgodził się bowiem wystąpić w tylko 
dwu programach telewizyjnych i… 
został w telewizji na 17 lat.

Spotkanie z Ryszardem Boni-
sławskim pod nazwą „Śladami Tu-
wima” zorganizowała Biblioteka 
Publiczna, inaugurując tym samym 
obchody Roku Tuwima w Aleksan-

Bonisławski 
w Aleksandrowie

drowie. Dobór prelegenta okazał 
się niezwykle trafny. Licznie zgro-
madzona publiczność z wielkim za-
interesowaniem wysłuchała ponad 
1,5 godzinnego wykładu, skrzącego 
się dowcipem i ciekawymi anegdo-
tami. Można się było z niego dowie-
dzieć jak bardzo ten wielki poeta jest 
łódzki i ile Łódź znaczyła dla Tuwi-
ma. Pięknie zobrazował to pokaz 
multimedialny, gdzie zobaczyliśmy 
Łódź z czasów Tuwima i współczes-
ną. A po prelekcji nie zabrakło roz-
mów, autografów i wpisów do księgi 
pamiątkowej. To nie jedyna impreza 
w ramach Roku Tuwima organizowa-
na przez Bibliotekę we współpracy 
z Partnerstwem na Rzecz Aleksan-
drowa i Urzędem Miasta. O wszyst-
kim będziemy informować państwa 
zarówno w gazecie jak i na stronach 
Urzędu, Biblioteki i Partnerstwa. 

Stanisław Sobczak

Spotkanie z Ryszardem Bonisławskim pod 
nazwą „Śladami Tuwima” zorganizowała 
Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego, 
inaugurując tym samym obchody Roku 
Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Warsztaty muzyczne po francusku 
mienia ambasady Francji w Polsce.

W zajęciach wzięło udział piętnaś-
cioro dzieci z koła języka francuskie-
go z Młodzieżowego Domu Kultury 
i dziesięcioro gimnazjalistów z Miej-
skiego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Aleksandrowie.

Dnia 26 kwietnia odbędzie się ko-
lejna lekcja języka francuskiego z lek-
torem Denisem Gerardem w Miejskim 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II. Ucznio-
wie tym razem będą poznawać słowni-
ctwo w trakcie zajęć sportowych. Ko-

szykówka po francusku – pourquoi pas? 
A w ten sam dzień o godz. 18 odbędzie 
się jubileuszowy wieczór z okazji 20-le-
cia koła języka francuskiego w MDK. 
– W trakcie wieczoru będzie można po-
słuchać piosenek francuskich, muzyki 
wokalno – instrumentalnej i inscenizacji 
w wykonaniu dzieci z koła recytatorsko-
-teatralnego. Będzie też coś dla ciała – 
informuje Janina Serdakowska-Sło-
wik, nauczycielka francuskiego w MDK. 

Michał Kiński
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Tegoroczne Dni Aleksandrowa Łódz-
kiego będą połączone z oficjalnym 
otwarciem i nadaniem imienia Wło-
dzimierza Smolarka aleksandrowskie-
mu MOSiR’owi. W związku z tym taki, 
a nie inny dobór gwiazdy dnia otwar-
cia obiektu. Maryla Rodowicz od za-
wsze kojarzona jest z największymi 
wydarzeniami świata futbolu. To ona 
uczestniczyła w ceremonii otwarcia 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 
w Monachium, gdzie wykonała pio-

Maryla Rodowicz 
w Aleksandrowie

senkę „Futbol”, do której tak chętnie 
wracamy. 

Jest to niekwestionowana królowa 
polskiej estrady, której płyty okrywa-
ły się niejednokrotnie platyną. Koja-
rzona z największej ilości przebojów, 
które biły rekordy popularności po-
przez lata, Maryla Rodowicz wystąpi 
w niedzielę – dzień otwarcia MOSiR’u.

Natomiast w sobotę głównym wy-
konawcą będą kultowe już Elektrycz-
ne Gitary znane z humorystycznego 

podejścia do otaczającej nas rzeczy-
wistości oraz wielu przebojów ko-
jarzonych z najlepszymi polskimi 
komediami. 

To oczywiście nie koniec progra-
mu scenicznego tegorocznych Dni 
Aleksandrowa Łódzkiego. O kolejnych 
wykonawcach oraz szczegółach ot-
warcia MOSiR’u będziemy informo-
wać na bieżąco. 

(bar)

Kalendarium  imprez
maj-czerwiec 2013

Data Rodzaj wydarzenia Miejsce

3 maja Konkurs recytatorski „Świerszczykowe wierszyki”  
dla szkół z gminy Zgierz Dzierżązna

3 maja Konkurs czytelniczy „Wydajemy własną książkę”  
dla szkół z gminy Zgierz Dzierżązna

3 maja Uroczystości z okazji Święta 3-go Maja Biała

3 maja Uroczystości z okazji Święta 3-go Maja Dalików

3 maja Uroczystość w Kościele pw Św. Stanisława Kostki  
z okazji Święta 3-go Maja

Aleksandrów 
Łódzki

3 maja Uroczystości z okazji Święta 3-go Maja Wartkowice

10 maja „Magiczne wiersze Juliana Tuwima” -  warsztaty 
literackie; prowadzenie - Zdzisław Jaskuła, 
poeta, pisarz, reżyser, dyrektor Teatru Nowego 
w Łodzi. (Czytelnia Biblioteki Publicznej im. Jana 
Machulskiego)

Aleksandrów 
Łódzki

11 maja Wyścig kolarski „Tour de Powiat”. Etap – Gmina 
Parzęczew

Gmina 
Parzęczew

11 maja „Tuwimowskie graffiti” - tworzenie graffiti na murze 
ogrodu Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego

Aleksandrów 
Łódzki

11 maja „T jak Tuwim” - kalambury literackie,  zabawa  
dla dorosłych - ogród Biblioteki Publicznej im. Jana 
Machulskiego

Aleksandrów 
Łódzki

11 maja „Magiczne wiersze Juliana Tuwima” - warsztaty 
recytatorskie; prowadzenie - Andrzej Czerny, reżyser, 
niezależny twórca teatralny. (Czytelnia Biblioteki 
Publicznej im. Jana Machulskiego)

Aleksandrów 
Łódzki

12 maja Rajd rowerowy w ramach akcji „Odjazdowy 
Bibliotekarz” Dalików

13 maja „Tuwim dla dorosłych” - Sławomir Sulej, aktor 
Teatru Nowego w Łodzi interpretuje „Bal w operze” 
Tuwima; spotkanie i rozmowa z aktorem

Aleksandrów 
Łódzki

13-14 maja Eliminacje w ramach II edycji Festiwalu Piosenki 
Ranczerskiej „Wilkowyjce”  -  impreza z udziałem 
aktorów z serialu „Ranczo”. (Forum Inicjatyw 
Twórczych)

Parzęczew

19 maja Majówka „Zielono nam” Stary 
Gostków

19 maja „Ścieżki Tuwima” - wycieczka do Inowłodza, 
Zakościela, Spały śladami Juliana Tuwima

Aleksandrów 
Łódzki

19 maja Wyścig kolarski „Tour de Powiat” Aleksandrów 
Łódzki

20 maja „Tuwim na literackiej mapie województwa” – pokaz 
i prelekcja Joanny Kantyki. (Czytelnia Biblioteki 
Publicznej im. Jana Machulskiego)

Aleksandrów 
Łódzki

25 maja Wycieczka integracyjna do Poznania z okazji Dnia 
Matki i Dnia Ojca Domaniew

25 maja „Ścieżki Tuwima” wycieczka łódzkimi śladami 
Tuwima

Aleksandrów 
Łódzki

26 maja Powiatowy Dzień Samorządowca – MOSiR Aleksandrów 
Łódzki

27 maja „Magiczne wiersze Juliana Tuwima” - finał konkursu 
recytatorskiego Czytelnia Biblioteki Publicznej  
im. Jana Machulskiego

Aleksandrów 
Łódzki

29 maja Impreza z okazji Dnia Dziecka (występy artystyczne, 
m.in. finalistów You Can Dance, konkursy, zabawy)  
– plac nad zalewem

Parzęczew

1 czerwca „Dzień Dziecka”  - impreza plenerowa Lutomiersk

1 czerwca Impreza z okazji Dnia Dziecka Dalików

2 czerwca Dni Lutomierska Lutomiersk

2 czerwca Jarmark Chociszewski – impreza plenerowa  
z udziałem zespołów ludowych, orkiestr dętych, 
kapel podwórkowych; koncert zespołu „Trabanta”;  
pokaz rękodzieła artystycznego

Chociszew 
(Gmina 
Parzęczew)

2 czerwca Piknik Rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka Domaniew

6 czerwca Konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjum 
„Z ekologią na TY” (Forum Inicjatyw twórczych) Parzęczew

7 czerwca Konkurs z wiedzy o przeczytanej książce  „Dobrze 
znam tę książkę”  (GBP w Dalikowie filia Domaniew) Domaniew

10–14 czerwca V Nocny Festiwal Horroru Aleksandrów 
Łódzki

11 czerwca X Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci 
Narodowej Dzierżązna

16 czerwca Piknik Rodzinny Dalików

16 czerwca Wyścig kolarski „Masters” Aleksandrów 
Łódzki

22 czerwca Impreza plenerowa: „Noc Świętojańska”  
(GOK  Dzierżązna) Dzierżązna

23 czerwca „Świętojańskie granie” Lubień

23 czerwca Festyn rodzinny promujący zdrowy styl życia Wartkowice

Możemy już oficjalnie potwierdzić, że w tym roku podczas Dni 
Aleksandrowa Łódzkiego wystąpią: Maryla Rodowicz oraz zespół 
Elektryczne Gitary.


