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Projekty z PROW
Informacja o liczbie projektów wybranych  
do dofinansowania w ramach Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich spośród wniosków 
złożonych w naborach Fundacji Rozwoju Gmin 
„PRYM” w latach 2010-2012 

Lokalny lider w ekomuzeum 
O wyjeździe studyjnym do LGD Fundacja  
Biebrzańska, zorganizowanym w ramach  
projektu „Lokalny lider w ekomuzeum” pisze 
Maciej Wrzesiński. 

Indywidualność siłą
W bezpłatnych zajęciach dodatkowych, zorgani-
zowanych w ramach projektu edukacyjnego  
„Indywidualność siłą” uczestniczyło kilkuset  
uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Zgierz.

„Stąd nasz ród”  
– Ziemia Łęczycka 
O historii Ziemi Łęczyckiej w tekście inaugurują-
cym cykl artykułów o tej tematyce pisze Andrzej 
Kuropatwa.

Odkrycie zbiorowej mogiły 
w Lesie Lućmierskim
W wyniku prowadzonych w tym roku w Lesie  
Lućmierskim badań archeologicznych odkryto 
ponad czterysta fragmentów przemieszanych  
kości ludzkich oraz kilkadziesiąt przedmiotów.

Trzy tysiące minut 
Znana mieszkańcom Aleksandrowa od 9 lat  
Telewizja Aleksandrów od roku działa w nowej 
formule. W przeciągu tego roku telewidzowie 
obejrzeli 49 wydań, co stanowi prawie trzy tysiące 
minut czasu antenowego.

Summer Dying Loud 2013 
Organizatorzy oraz gazeta „Do Rzeczy”  
– oficjalny patron imprezy zapraszają 14 września 
do Aleksandrowa Łódzkiego na Summer Dying 
Loud 2013.

Trzy medale  
na Mistrzostwach Polski 
Podczas 89. Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 
Seniorów zawodnicy MKS-u Aleksandrów Łódzki 
wywalczyli trzy medale: złoty w skoku w dal oraz 
srebrne – w rzucie dyskiem i w trójskoku.
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Zakończyły się eliminacje konkurso-
we XI edycji Ogólnokrajowego Kon-
kursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne 2013. W tym roku w katego-
rii gospodarstw indywidualnych 
uczestniczyło 980 gospodarstw. Wo-
jewództwo łódzkie reprezentowane 
jest przez Beatę i Sławomira Witkow-
skich z Gminy Wartkowice (powiat 
poddębicki). Konkurs odbywa się pod 
honorowym patronatem Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego. 

Komisje konkursowe, powołane 
przez dyrektorów oddziałów regio-

W dniach 10–13 czerwca 49-oso-
bowa grupa reprezentan tów 
gminy Zgierz uczestniczyła 
w wyjeździe studyjnym w ramach 
projektu „Lokalny lider w eko-
muzeum – wyjazd studyjny  
do LGD Fundacja Biebrzańska”, 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007–2013.

Pierwszy dzień upłynął uczestnikom 
w podróży do Augustowa. Podczas 
drogi przypomniane zostały cele pro-
jektu i omówiono program szkoleń. 
Drugi dzień rozpoczęło szkolenie pn. 
„Ekomuzea i Zielone Szlaki Green-
ways – metody ochrony i prezentacji 
lokalnego dziedzictwa”, prowadzone 
przez Karolinę Likhtarovich z Fundacji 
Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa. 
W pierwszej, teoretycznej części tre-
nerka opowiedziała uczestnikom czym 
są ekomuzea, zielone szlaki i questing, 
przybliżyła historię ich powstawania 
na świecie i w Polsce oraz podała przy-
kłady ich realizacji. W części warszta-
towej szkolenia kilkuosobowe grupy 
określiły i zaprezentowały walory i za-
soby swoich sołectw. W trakcie wystą-
pień każda grupa mogła przedstawić 
swoje pomysły i rozważyć możliwości 
wykorzystania ich do stworzenia eko-
muzeum, zielonych szlaków bądź que-
stów. Ważne były również rady pro-
wadzącej oraz członków pozostałych 
grup, które składały się z przedstawi-
cieli różnych sołectw, zatem zajęcia 
były też wspaniałą okazją do wymiany 
doświadczeń, poznania innego spoj-
rzenia na swoje miejscowości oraz 
integracji. 

Po szkoleniu uczestnicy wyjazdu 
udali się do Muzeum Lipskiej Pisanki 
i Tradycji w Lipsku na warsztaty pi-
sankarskie oraz spotkanie z osobami 
zaangażowanymi w utworzenie eko-
muzeum „W krainie lipskiej pisanki”. 
Ciekawa i bogata ekspozycja pisanek 
oraz starych sprzętów domowych, go-
spodarskich i rybackich umożliwiła 
zwiedzającym poznanie historii i tra-
dycji tego rejonu Polski. Sporą frajdę 
mieli uczestnicy warsztatów pisan-
karskich. Wykonywanie pisanek oka-
zało się nie być takie proste. Jednak 
pomimo dość koślawych na początku 
wzorów, z biegiem czasu ręce nabie-
rały wprawy i efekty końcowe prezen-
towały się już całkiem przyzwoicie. 

Po powrocie do Augustowa od-
było się spotkanie z przedstawiciela-
mi Lokalnej Grupy Działania Funda-
cji Biebrzańskiej: członkiem Zarządu 
Franciszkiem Wiesławem Bochonko 
i pracownikami Biura Fundacji: Anną 
Osakowicz i Katarzyną Korzeniew-
ską. Zaproszeni goście opowiedzieli 
o swojej LGD – jej historii, funkcjono-
waniu, obszarach aktywności, bieżą-
cej działalności, problemach z jakimi 
się borykają i planach na przyszłość. 
W rewanżu Wójt Gminy Zgierz Zdzi-
sław Rembisz i Wioleta Głowacka – 
Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji 
i Kultury UGZ i członek Zarządu Funda-
cji „PRYM” przedstawili miejscowym 
działaczom informacje o Fundacji Roz-
woju Gmin „PRYM”, do której należy 
gmina Zgierz (prezentacje obu Funda-
cji dostępne są na www.gmina.zgierz.
pl). Była to okazja do poznania doko-
nań i sposobów działania obu grup 

oraz wymiany doświadczeń we wdra-
żaniu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w różnych częściach kraju. 
Spotkanie zakończyła wspólna kolacja 
grillowa z zaproszonymi gośćmi.

Trzeciego dnia odbyło się szkole-
nie „Liderzy i animatorzy społeczni”, 
połączone ze spotkaniem ze Stanisła-
wem Łapciukiem – sołtysem miejsco-
wości Bagny w gm. Dąbrowa Biało-
stocka, laureatem tytułu Sołtys Roku 
2010. Całość poprowadziła Karolina 
Likhtarovich, a sołtysowi towarzyszył 
Mieczysław Sawośko, członek Rady 
Sołeckiej i Dyrektor Publicznej Szkoły 
w Bagnach, prowadzonej przez Sto-
warzyszenie „Placówka”. Wieś Bag-
ny to niewielka, bo licząca około 230 
mieszkańców miejscowość położona 
w województwie podlaskim, w powie-
cie sokólskim, w gminie Dąbrowa Bia-
łostocka. Większość jej mieszkańców 
zajmuje się rolnictwem, hodowlą bydła 
mlecznego, mięsnego, ogrodnictwem 
i warzywnictwem. Jednak społeczność 
Bagien może pochwalić się wieloma 
osiągnięciami i aktywną pracą na rzecz 
swojej wsi. W prezentacji przygotowa-
nej przez Stanisława Łapciuka i Mie-
czysława Sawośko (dostępna na stro-
nie www.gmina.zgierz.pl) widać było, 
że miejscowość tętni życiem i jest na-
stawiona na podejmowanie nowych 
wyzwań. Na przykład, gdy w 2001 r. 
została zamknięta miejscowa podsta-
wówka, mieszkańcy powołali stowa-
rzyszenie, które z sukcesami prowadzi 
ją od 2002 r. W ogóle szkoła jest cen-
trum życia kulturalnego i społecznego 
wsi. Zrealizowano w niej wiele projek-
tów, nie tylko oświatowych, i odbywa 
się tam większość imprez sołeckich, 
m.in. Dzień Bagien oraz Dzień Rodzin, 
Jasełka, Choinka. W 2012 r.  wieś wzbo-

gaciła się o świetlicę wiejską i przy-
ległą infrastrukturę: dwa boiska do 
piłki nożnej oraz siatkowej, parking, 
chodniki w centrum wsi oraz skwer 
zieleni. Całość powstała w ramach 
unijnego programu „Odnowa Wsi”. 
Nowo wybudowana świetlica została 
siedzibą Żeńskiej Drużyny Strażackiej 
działającej przy OSP Bagny oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich. 

Sołectwo z sukcesami bierze udział 
w konkursach i jest pionierem wie-
lu działań, np. zwyciężyło w konkur-
sie „Inicjatywa Sołecka Roku 2008” 
zorganizowanym przez Wojewódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod 
patronatem Wojewody Podlaskiego, 
jako pierwsze w gminie przystąpi-
ło do programu budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w systemie 
roślinno-stawowym i jako pierwsze 
w województwie podlaskim zorga-
nizowało zbiórkę folii rolniczej. Jak 
widać we wsi Bagny wiele się dzieje, 
nie dziwi więc, że Stanisław Łapciuk 
został Sołtysem Roku 2010. Jednak nie 
czuje się jedynym ojcem tego sukcesu, 
co podkreślił mówiąc na spotkaniu, 
że to „mieszkańcy wsi Bagny wyróż-
niają się na tle innych sołectw dużą 
aktywnością na rzecz prac społecz-
nych i integracji społeczności lokal-
nej, pomagają w zaspokajaniu potrzeb 
mieszkańców, angażują się we współ-
działanie na rzecz dobra wspólnego”. 
Aktywność mieszkańców i charyzma 
sołtysa wsi Bagny zrobiły duże wraże-
nie na uczestnikach spotkania, którzy 
mieli wiele pytań dotyczących wykona-
nych i planowanych inicjatyw. 

W kolejnej części szkolenia odbyły 
się warsztaty dotyczące cech osobowo-
ści, które powinien mieć lider i roli, ja-
ką pełni on w społeczności. Uczestnicy 

Lokalny lider w ekomuzeum 

poznali m.in. definicję przywództwa, 
jego rodzaje i charakteryzujące je ele-
menty. Podczas pracy w grupach stwo-
rzyli portrety lidera, a w czasie zabawy 
„w pociąg” mieli okazję „przećwiczyć” 
różnice między rolą lidera a członka 
grupy i wynikającymi z tego podzia-
łami zadań i odpowiedzialności. Po 
warsztatach każdy z uczestników mógł 
skorzystać z indywidualnych konsul-
tacji z trenerką i uzyskać informacje, 
co do możliwości i sposobów realizacji 
pomysłów, które narodziły się podczas 
wyjazdu studyjnego. 

Na zakończenie cyklu szkolenio-
wego prowadząca zajęcia Karolina 
Likhtarovich z Fundacji Miejsc i Lu-
dzi Aktywnych z Krakowa wręczyła 
kursantom zaświadczenia o udziale, po 
czym grupa miała zasłużony czas wol-

ny. Wszyscy udali się w rejs statkiem 
Żeglugi Augustowskiej „Sajno” śladami 
papieża Jana Pawła II do Sanktuarium 
Matki Bożej Studzieniczańskiej – Matki 
Kościoła w Studzienicznej. Po ponad 
trzygodzinnej wyprawie uczestnicy 
udali się na kolację, podczas której mo-
gli skosztować regionalnych specjałów. 

Czwartego dnia grupa opuściła 
gościnny Augustów i udała się w po-
dróż powrotną, podczas której podsu-
mowano wyjazd i wręczono drobne 
upominki przedstawicielom najbar-
dziej wyróżniających się podczas tego 
wyjazdu sołectw. Po południu wszy-
scy szczęśliwie powrócili do Zgierza, 
umawiając się na konferencję kończącą 
cały projekt. 

Maciej Wrzesiński

fot. Tomasz Marciniak

nalnych KRUS, wyłoniły szesnastu lau-
reatów wojewódzkich, których go-
spodarstwa będą wizytowane przez 
Centralną Komisję Konkursową po-
wołaną przez Prezesa KRUS. Laure-
aci wojewódzcy uczestniczą w finale 
ogólnopolskim. 

Zapraszamy wszystkich do głoso-
wania na stronie www.agronews.com.
pl. Konkurs trwa do 10 września br. 

Sylwia Sikora – UG Wartkowice 
Piotr Szymański  

– ŁODR Bratoszewice 

Gospodarstwo rolne Beaty i Sławomira Witkowskich 
z Gminy Wartkowice znalazło się w finale  

wojewódzkiego etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w roku 2013.
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ARiMR otrzymała zgodę  

na uruchomienie dodatkowych pieniędzy  
na dopłaty do kredytów inwestycyjnych  

dla rolników
Banki współpracujące z ARiMR mogą wznowić udzielanie rolnikom nowych pre-
ferencyjnie oprocentowanych kredytów inwestycyjnych. Ich całkowita wartość 
może wynieść nawet 2 mld zł. Kredyty preferencyjne są niżej oprocentowane od 
kredytów komercyjnych, a ponadto ARiMR pomaga w ich spłacie, pokrywając za 
rolnika część należnego bankowi oprocentowania. Obecnie rolnik spłaca z własnej 
kieszeni odsetki w wysokości 3%, resztę pokrywa za niego ARiMR.

Wnioski kredytowe można składać w następujących bankach współpracu-
jących z ARiMR:

1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
2. SGB Bank S.A. 
3. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 
4. Bank Zachodni WBK S.A. 
5. ING Bank Śląski S.A. 
6. Pekao S.A.
W 2013 roku można starać się o następujące kredyty inwestycyjne:

–  na zakup gruntów rolnych, 
–  na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów branżowych np. prze-

twórstwa ziemniaków, mleka czy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu 
mięsnego, 

–  na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospo-
darstwa rodzinnego,

–  na operacje w zakresie nowych technologii produkcji,
–  na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych 

produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub 
udziałów,

–  dla młodych rolników,
–  dla grup producentów rolnych.

ARiMR przypomina również, że rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe 
mogą skorzystać ze specjalnych kredytów na wznowienie produkcji w swoich go-
spodarstwach (tzw. kredytów klęskowych). Oprocentowanie tych kredytów jest 
dużo niższe w porównaniu z kredytami komercyjnymi. Wynosi bowiem 1,5%  
(w przypadku rolników, którzy posiadali stosowne ubezpieczenie swoich grun-
tów czy zwierząt gospodarskich) lub 3%, jeśli rolnicy takiego ubezpieczenia nie 
mieli. Resztę należnego bankowi oprocentowania pokrywa za rolników ARiMR. 
Kredyty klęskowe uruchamia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek wo-
jewody z regionu, w którym wystąpiły klęski żywiołowe. Wniosek ten składany 
jest na podstawie protokołów strat sporządzonych przez wojewódzkie komisje. 

Kredyty klęskowe z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania, udzielane są rów-
nież przez sześć central bankowych, które zgłosiły się do współpracy z Agencją: 

1. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, 
2. SGB – Bank Spółka Akcyjna,
3. Bank BGŻ S.A., 
4. Bank Zachodni WBK S.A., 
5. ING Bank Śląski S.A.
6. Bank Pekao S.A. 
Więcej informacji na temat wymienionych kredytów można znaleźć na stro-

nie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce „Pomoc krajowa”. 

Renata Jesionowska-Zawadzka

24 czerwca w Urzędzie Gminy 
Zgierz odbyło się spotkanie  
podsumowujące realizację 
w gmin nych szkołach projektu 
edukacyjnego pn. „Indywidual-
ność siłą”.

Spotkanie rozpoczęła Sekretarz Gmi-
ny Zgierz Bogusława Szczecińska, dzię-
kując w imieniu Wójta Gminy Zgierz 
i Biura Projektu kadrze prowadzącej 
zajęcia oraz dyrektorom szkół za dobrą 
współpracę w trakcie trwania projektu 
i zaangażowanie. Koordynator projek-
tu Wioleta Głowacka wraz z pracow-
nikiem ds. realizacji zajęć Agnieszką 
Filipczak i pracownikiem ds. finanso-

Projekty z PROW
Informacja o stanie wdrażania działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii  

rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
w ramach wniosków złożonych w naborach Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”  

w roku 2010, 2011 i 2012 (stan na 30.06.2013r.):
W ramach dotychczasowych naborów zorganizowanych za pośrednictwem Lokal-
nej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” dla działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” w roku 2010, 2011 i 2012 wybrano do dofinansowania: 
–  9 operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
–  12 operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
–  14 operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 

„Odnowa i rozwój wsi”,
–  102 „Małe projekty” tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przy-

znania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej 
operacji.

Spośród wybranych operacji na dzień 30.06.2013r. zawarto następującą 
liczbę umów i wypłacono następujące kwoty:
–  dla Małych projektów, zostało zawartych 76 umów przyznania pomocy na 

łączną kwotę dofinansowania 1.662.300,20 zł. Kwota wypłaconych środków 
z tytułu tej pomocy wynosi 1.041.173,81 zł.

–  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” zostało zawartych 14 umów przyznania 
pomocy na łączną kwotę dofinansowania 2.698.414,00 zł. Kwota wypłaco-
nych środków z tytułu tej pomocy wynosi 647.914,00 zł.

–  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dzia-
łania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zawarto 4 umowy 
przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 313.402,00 zł. W ramach 
tego działania zostały wypłacone środki w wysokości 122.878,00 zł.

–  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zostały zawarte 4 umowy 
przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 314.500,00 zł. W ramach 
tego działania na dzień zostały wypłacone środki w wysokości 192.900,00 zł..

Szczegółowe informacje o stanie wdrażania działania 413 „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej: www.
fundacjaprym.pl.

Renata Jesionowska-Zawadzka

19 czerwca br. na Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Poddębickiego zostały wręczone odznaczenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Wśród wyróżnionych znaleźli się rolnicy  

z terenu gminy Dalików:  
Maria Chojnacka, Henryk Sowiński, Wiktor Krzemiński, Eugeniusz Jaskulski i Włodzimierz Nowicki.  

Uroczystego odznaczenia dokonał Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda. 

wych Jadwigą Afiniec podsumowały 
półtoraroczny projekt.

W bezpłatnych zajęciach dodat-
kowych uczestniczyło 286 uczniów 
z klas I-III szkół podstawowych w Be-
siekierzu Rudnym, Białej, Dąbrówce 
Wielkiej, Giecznie, Grotnikach, Słowiku 
i Szczawinie. Zostali oni wytypowani 
na podstawie diagnozy przeprowadzo-
nej przez specjalne zespoły powołane 
do tego celu w poszczególnych szko-
łach. Przez trzy semestry (od lutego 
2012 r.) przeprowadzono 1080 godzin 
zajęć logopedycznych, 406 godzin za-
jęć terapii pedagogicznej, 120 godzin 
zajęć socjoterapii, 960 godzin zajęć dla 
dzieci z trudnościami w nauce języka 

polskiego i matematyki, 150 godzin 
zajęć na basenie korygujących wady 
postawy oraz 880 zajęć rozwijających 
różnorakie uzdolnienia i zainteresowa-
nia uczniów (plastyczne, muzyczne, 
taneczno-ruchowe, teatralno-recyta-
torskie, humanistyczne, matematycz-
ne, przyrodnicze, sportowe). 

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki przyznano gminie Zgierz dofi-
nansowanie w wysokości 217 tysięcy 
złotych.

Małgorzata Klauzińska

Indywidualność siłą

Prowadzący zajęcia w ramach projektu 
„Indywidualność siłą”.  
Fot. Maciej Wrzesiński
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Zasięg naszej gazety obejmuje tere-
ny gmin: Aleksandrów Łódzki, Dali-
ków, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, 
Wartkowice i Zgierz, dziś należące do 
województwa łódzkiego, położone 
na terenie czterech powiatów: łęczy-
ckiego, pabianickiego, poddębickiego 
i zgierskiego. Wszystkie te miejsco-
wości w przeszłości znajdowały się 
na terenach dawnej Ziemi Łęczyckiej 
lub Sieradzkiej, Księstwa Łęczyckiego 
lub Sieradzkiego, Województwa Łęczy-
ckiego lub Sieradzkiego. Faktycznie do-
piero czasy polski rozbiorowej spowo-
dowały przewartościowanie znaczenia 
poszczególnych miast i miejscowości. 
Niektóre z nich zyskały na znaczeniu, 
inne straciły.

Ziemia łęczycka (łac. terra Lanci-
ciensis) była jednostką terytorialną 
średniowiecznego państwa polskiego, 
krainą historyczną i regionem etnogra-
ficznym, mającym własną kulturę lu-
dową. Opisana przez Oskara Kolberga 
w jego monumentalnym dziele „Lud” 
w tomie „Łęczyckie” została przez nie-
go umiejscowiona pomiędzy Wielko-
polską (Ziemia Kaliska) a Mazowszem. 
Stolicą tego regionu oczywiście była 
Łęczyca. Po śmierci księcia Bolesława 
III Krzywoustego w 1138 roku stała 
się oprawą wdowią jego żony, księżnej 
Salomei. Po jej śmierci w 1144 roku 
stała się częścią dzielnicy senioralnej 
i przypadła księciu Bolesławowi IV 
Kędzierzawemu. 

W latach 1231–1352 obszar ziemi 
łęczyckiej stanowiło Księstwo Łęczy-
ckie, które w 1262 roku zostało po-
dzielone na dwa księstwa – Księstwo 
Łęczyckie i Księstwo Sieradzkie. Oba 
weszły w skład Królestwa Polskiego, 
zjednoczonego przez księcia Włady-
sława I Łokietka – od 1320 roku króla 
Polski. W XV wieku Jan Długosz opisał 
herb ziemi łęczyckiej w następujący 
sposób: 

„Herb stanowiła tarcza herbowa 
dzielona w pas, gdzie w prawym srebr-
nym polu połulew czerwony i w lewym 
czerwonym polu połuorzeł srebrny ra-
zem ukoronowane” (tłumaczenie z ła-
cińskiego). Herb ten później był uży-
wany przez województwo łęczyckie. 
Natomiast obecnie do tego herbu na-
wiązuje jeden z elementów herbu wo-
jewództwa łódzkiego.

Wędrując po omawianym terenie 
spotykamy wyjątkowe miejsca nawią-
zujące do początków historii bytności 
tutaj człowieka. Mamy tu mnóstwo za-
równo miejsc historycznych, jak i przy-
rodniczych, o których często mało kto 
wie. Obok Aleksandrowa Łódzkiego 
w pasie ochronnym Rezerwatu Przy-
rody „Torfowisko Rąbień” archeolodzy 
z Muzeum Archeologicznego i Etno-
graficznego w Łodzi odkryli miejsca 
bytności człowieka z epoki kamiennej 
czyli sprzed około 9 tysięcy lat temu. 
Natomiast „szwedzka góra” w Tumie 
pod Łęczycą to pozostałość pierwszego 
łęczyckiego grodu, który powstał około 
VI wieku, a ostatni raz został unowo-
cześniony w 1107 roku przez księcia 
Bolesława Krzywoustego, który wte-
dy walczył ze swoim bratem Zbignie-
wem o schedę po ich ojcu Władysławie 
Hermanie. Obok mamy jeden z naj-
cenniejszych zabytków architektury 
romańskiej – słynną tumską kolegiatę 
zbudowaną w latach 1141–1161. 

Ziemie łęczycka i sieradzka, jak 
już pisałem, pierwotnie stanowiła jed-
ność. Jednak zmienił to między innymi 
Leszek Czarny (ur. ok. 1241, zm. 30 
września 1288). Był synem Kazimie-
rza Konradowica, księcia Kujaw i ziemi 
łęczycko-sieradzkiej, oraz Konstancji, 
córki Henryka Pobożnego (zmarłej 
w 1257 roku). Prawdopodobnie oko-

ło 1260 roku Leszek Czarny wystąpił 
przeciwko swojemu ojcu i znalazł się 
w obozie jego przeciwników wraz ze 
swym wujem, Siemowitem Mazowie-
ckim, księciem wielkopolskim Bolesła-
wem Pobożnym i dziedzicem Krakowa 
– Bolesławem Wstydliwym. Kiedy Kazi-
mierz walczył z Bolesławem Pobożnym 
o Ląd, a z Bolesławem Wstydliwym 
o Lelów, synowie Kazimierza Kondra-
towica wszczęli bunt i opanowali połu-
dniowe obszary jego ziem. W ten spo-
sób z Ziemi Łęczyckiej w 1261–1262 
roku została wydzielona Ziemia Sie-
radzka, której udzielnym księciem zo-
stał właśnie Leszek Czarny. W wyniku 
tego powstały dwa księstwa: łęczyckie 
i dwukrotnie większe – sieradzkie. 

W wieku XIV, po zjednoczeniu Kró-
lestwa przez Władysława Łokietka, 
księstwa te stały się województwa-
mi. Księstwo Łęczyckie i Sieradzkie 
stało się integralną częścią Korony 
Królestwa Polskiego, przekształconą 
w województwo po śmierci w 1351 
roku Władysława, księcia łęczyckiego 
i dobrzyńskiego, bratanka króla Wła-
dysława Łokietka, a syna Kazimierza 
Konradowica. Województwo łęczyckie 
zajmowało wówczas powierzchnię 
4326 km2 i dzieliło się na trzy powia-
ty: łęczycki, brzeziński i orłowski, któ-
rych granice ustabilizowały się w XVI 
wieku. W owym czasie województwo 
łęczyckie stało już niżej od wojewódz-
twa sieradzkiego pod względem zna-
czenia w Rzeczypospolitej.

Stolica regionu uzyskała prawa 
miejskie jeszcze przed 1268 rokiem 
z ręki księcia Kazimierza, syna Kon-
rada Mazowieckiego. Miasto położone 
w centralnym punkcie ówczesnej Pol-
ski, było ważnym ośrodkiem władzy. 
To tu odbyło się wiele zjazdów świe-

ckich oraz zjazdów polskiego ducho-
wieństwa (synodów). Tu, na zachód od 
dawnego centrum miasta czyli Tumu, 
król Kazimierz Wielki wystawił goty-
cki zamek warowny, przy którym po-
wstała rzemieślniczo-handlowa osada 
otoczona murami miejskim. Niestety 
zniszczenia w mieście dokonane przez 
Szwedów w czasie szwedzkiego „po-
topu” spowodowały, że Łęczyca nie 
odzyskała już nigdy dawnej świetno-
ści. Po „wizycie” Szwedów w naszym 
kraju pozostał krajobraz, jak po wiel-
kim kataklizmie. Wojska szwedzkie 
niszczyły wszystko, co się nie dało 
zrabować, dokonując gigantycznych 
spustoszeń. Następne stulecia również 
były okresem wojen, a więc nie bardzo 
to wszystko sprzyjało odradzaniu się 
Ziemi Łęczyckiej.

Województwo łęczyckie jako jed-
nostka administracyjna I Rzeczypospo-
litej przetrwało do drugiego rozbioru 
Rzeczypospolitej w 1793 roku. Wtedy 
to jako departament łęczycki weszło 
w skład nowej pruskiej prowincji, na-
zwanej Prusami Południowymi. Nato-
miast w czasach wojen napoleońskich 
i powstania Księstwa Warszawskiego 
(1807–1815) ziemie dawnego woje-
wództwa łęczyckiego weszły w skład 
departamentu warszawskiego. Ten 
nowy administracyjny związek z Ma-
zowszem został zachowany począt-
kowo również w Królestwie Polskim 
(1815–1914). W latach 1816–1837 
ziemie te weszły w skład wojewódz-
twa mazowieckiego, którego stolicą 
została Warszawa. Lata 1837–1844 to 
przynależność do guberni mazowie-
ckiej, zaś lata 1845–1866 – do guberni 
warszawskiej, powstałej z połączenia 
guberni mazowieckiej i guberni kali-
skiej. Dopiero po kolejnej zmianie po-

działu administracyjnego od 1867 roku 
należały do guberni kaliskiej.

Po powstaniu Państwa Polskiego 
w 1918 roku utworzono między in-
nymi województwo łódzkie, w któ-
rym znalazł się duży powiat łęczycki, 
mający ponad 1300 km2 oraz prawie 
150 tysięcy mieszkańców. Wśród po-
wołanych wówczas 13 powiatów wo-
jewództwa, pod względem powierzch-
ni zajmował on piąte miejsce, a pod 
względem liczby mieszkańców – ósme. 

W czasie okupacji hitlerowskiej 
powiat łęczycki został wcielony do 
III Rzeszy, i został przyporządkowa-
ny siedzibie rejencji w Kaliszu, którą 
następnie przeniesiono w 1941 roku 
do Łodzi i nazywano ją rejencją ka-
lisko-łódzką. Po zakończeniu II woj-
ny światowej na tym obszarze został 
przywrócony przedwojenny podział 
administracyjny. Ówczesny, większy od 
obecnego, powiat łęczycki obejmował 
trzy miasta: Łęczycę, Ozorków, Pod-
dębice oraz 15 gmin. Kolejne zmiany 
administracyjne zmieniały również 
tereny dawnej Ziemi Łęczyckiej. Pod-
czas zmian przeprowadzonych w la-
tach 1954–57 powiat łęczycki uległ 
kolejnemu znacznemu zmniejszeniu. 
Nastąpiła również likwidacja gmin 
wiejskich oraz powołano gromady 
jako nowe jednostki podziału admi-
nistracyjnego. Zmiany nastąpiły rów-
nież po utworzeniu w województwie 
łódzkim nowych powiatów: bełcha-
towskiego, pajęczańskiego, poddę-
bickiego i wieruszowskiego. Kolejne 
zmiany nastąpiły w 1972 roku, kiedy 
ponownie przywrócono gminy, likwi-
dując gromady. W nowym układzie 
w powiecie łęczyckim znalazły się dwa 
miasta i gminy: Łęczyca i Ozorków oraz 
7 gmin: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, 

Grabów, Parzęczew, Piątek, Świnice 
Warckie i Witonia.

Lata 1975–1998 to czasy, kiedy 
w podziale administracyjnym w Pol-
sce w ogóle nie było powiatów, lecz 49 
województw podzielonych na gminy. 
Tereny Ziemi Łęczyckiej w tym czasie 
zostały przyłączone do kilku nowych 
województw. I tak w województwie 
płockim znalazło się miasto i gmina 
Łęczyca oraz gminy Daszyna, Góra Św. 
Małgorzaty, Piątek i Witonia, w wo-
jewództwie łódzkim miasto i gmi-
na Ozorków oraz Parzęczew, a także 
Gieczno wraz z południową częścią 
gminy Piątek oraz w województwie 
konińskim (Grabów i Świnice War-
ckie). W 1999 roku ponownie powo-
łano powiat łęczycki w województwie 
łódzkim. Obecnie jest to najmniejszy 
powiat w całej historii powiatu łęczy-
ckiego, zajmuje bowiem powierzch-
nię tylko 774 km2 i liczy około 55 
tysięcy mieszkańców. W jego skład 
wchodzi miasto i gmina Łęczyca oraz 
6 gmin: Daszyna, Góra Św. Małgorza-
ty, Grabów, Piątek, Świnice Warckie 
i Witonia.

Jak widzimy Łęczyca wraz z Zie-
mią Łęczycką przez stulecia odgry-
wały znaczącą rolę w historii naszego 
państwa. Jednocześnie przez stulecia 
stolica tej ziemi traciła sukcesywnie 
na znaczeniu. Jednak to tutaj miały 
miejsce bardzo ważne wydarzenia 
polityczne, do których zapewne wie-
lokrotnie będziemy wracać. Powstały 
liczne, dzisiaj często bardzo cenne 
obiekty świadczące o dawnym zna-
czeniu tej ziemi. Trzeba pamiętać, że 
to w Łęczycy powstał w 1332 roku do-
kument po raz pierwszy wspomina-
jący o istnieniu wsi Łodzia i Widzew 
wydany przez księcia łęczyckiego 
Władysława. 

W centrum Łęczycy mamy goty-
cki zamek zbudowany przez króla 
Kazimierza Wielkiego, w którym dziś 
możemy zapoznać się z historią te-
go jednego z najważniejszych miast 
i regionów w Polsce. Również tutaj 
możemy zobaczyć pozostałości śred-
niowiecznych murów obronnych. Na-
tomiast dla przykładu Lutomiersk, bę-
dąc już w Księstwie Sieradzkim, prawa 
miejskie uzyskał w 1274 roku, a dziś 
ich nie posiada (siedziba gminy wiej-
skiej). Tu od tysiąca lat właśnie krzyżo-
wały się liczne szlaki handlowe. Pierw-
szy gród prawdopodobnie powstał 
jeszcze za czasów księcia Bolesława 
Chrobrego. Możliwe, że zbudowali go 
wojowie księcia Ruskiego Świętopeł-
ka, który schronił się pod opiekuńcze 
skrzydła księcia Bolesława. W 1264 
roku właścicielem Księstwa Sieradz-
kiego, więc także i Lutomierska stał 
się Leszek Czarny, który kilka lat póź-
niej nadał mu prawa miejskie, o któ-
rych wspominałem. Po jego śmierci 
Ziemię Sieradzką przejął Władysław 
Łokietek. Król podobno był zauroczony 
Lutomierskiem i przyłączył do mia-
sta wieś Wrzącą. Miasto Zgierz prawa 
miejskie uzyskało przed 1288 rokiem, 
a więc też należy do tych najstarszych 
na naszym terenie. Niestety najstarsze 
pozostałości po pierwszym zgierskim 
grodzie zostały zniszczone w okresie 
międzywojennym w czasie budowy 
Zakładów Chemicznych „Boruta” w do-
linie rzeki Bzury. 

Podsumowując – żyjemy w re-
gionie, gdzie historia przetaczała się 
dość burzliwie od czasów najdawniej-
szych do czasów nam współczesnych. 
Wędrując po miastach, miasteczkach 
i wsiach będziemy ją sobie przypomi-
nać i utrwalać.

Andrzej Benedykt Kuropatwa

„Stąd nasz ród” – Ziemia Łęczycka
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W czerwcu 2013 r. na zlecenie Wo-
jewódzkiego Komitetu Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa w Łodzi 
prowadzone były przez pracowni-
ków i studentów Instytutu Archeolo-
gii Uniwersytetu Łódzkiego badania 
archeologiczne w Lesie Lućmierskim 
(gm. Zgierz). W badaniach uczestni-
czyli także naukowcy z Katedry Ar-
cheologii Uniwersytetu Zachodnio-
czeskiego w Pilznie, którzy w ramach 
współpracy z archeologami z Łodzi 
rozwijają metody badań z zakresu 
nowej dyscypliny naukowej, jaką jest 
archeologia najnowsza.

Prace były kontynuacją zeszło-
rocznych badań, dzięki którym udało 
się zlokalizować i przebadać miej-
sce pierwotnego pochówku ofiar 
publicznej egzekucji stu Polaków 
z 20 marca 1942 r. w Zgierzu, ja-
kiej dokonali Niemcy w odwecie za 
zastrzelenie dwóch gestapowców 
przez sierżanta Józefa Mierzyńskie-
go, żołnierza Armii Krajowej.

W tym roku celem badań stało się 
odnalezienie mogiły z ciałami ofiar 
tej zbrodni, które miały zostać prze-
niesione po powojennej ekshumacji. 
W toku kwerendy archiwalnej oraz 
dzięki wywiadom ze świadkami uda-
ło się potwierdzić, że ekshumacja 
faktycznie została przeprowadzona 
tuż po zakończeniu działań wojen-
nych. W zbiorach Muzeum Miasta 
Zgierza odnaleziono odręczne za-
piski, być może brudnopis proto-
kołu ekshumacji stu Polaków roz-
strzelanych w Zgierzu. Sam protokół 
dotychczas nie został odnaleziony 
w archiwach. Dokumentacja ta jed-
nak w pełni potwierdziła hipotezę 
o odkryciu w 2012 r. ich pierwotnej 
mogiły z 1942 r. Uwiarygodniło to 
informację podaną przez prok. Euge-
niusza Orlikowskiego, który w 1981 
r. zeznał, że kierował tą ekshumacją, 
i że przeniósł wydobyte szczątki pod 
krzyż stojący przy drodze w lesie.

W Lesie Lućmierskim rzeczywi-
ście znajduje się krzyż z pomnikiem, 
na którym widnieje napis „W 10-le-

cie walki z faszyzmem o wolność 
i demokrację męczennikom zamor-
dowanym przez okupanta hitlerow-
skiego”. Napis ten w żaden sposób 
nie wskazywał na obecność tu mo-
giły. Okoliczna ludność uznawała po-
mnik z krzyżem jako symboliczne 
upamiętnienie ofiar wojny i tragicz-
nej historii Lasu Lućmierskiego. To 
tu Niemcy w latach 1939–1940 mie-
li wyładowywać z furgonetek swe 
ofiary, które następnie prowadzili 
na pobliskie glinianki i tam rozstrze-
liwali. W ten sposób ginęły tu setki 
przedstawicieli inteligencji z ziemi 
łódzkiej, a być może także pacjenci 
szpitali psychiatrycznych. Istotnym 
i zastanawiającym elementem tego 
miejsca są tabliczki z nazwiskami 
zarówno ofiar represji z początku 
wojny, jak i egzekucji w Zgierzu.

W zbiorach Muzeum Miasta Zgie-
rza, obok wspomnianych notatek, 
znalazła się jednak również seria 
9 zdjęć opisanych jako pogrzeb stu 
Polaków rozstrzelanych w Zgierzu. 
Na jednym ze zdjęć widać chorą-
giew PPR oraz żołnierzy polskich 
w niemieckich hełmach – niewątpli-
wie zdjęcia wykonano tuż po zakoń-
czeniu działań wojennych. Na zdję-
ciach widoczna jest otwarta trumna 
ze szczątkami ludzkimi. Ceremonia 
przebiega w długiej alei porośniętej 
szpalerem wysokich drzew, przypo-
minającej miejsce, w którym znajdu-
je się wspomniany krzyż z pomni-
kiem. Na innym zdjęciu znajdującym 
się w zbiorach Urzędu Miasta w Zgie-
rzu i opisanym jako uroczystości w 6. 
rocznicę egzekucji w Zgierzu widać 
najprawdopodobniej tę samą alej-
kę. Był to dodatkowy argument za 
podjęciem badań archeologicznych 
w tym miejscu. (Zdjęcia opubliko-
wano na www.gmina.zgierz.pl w ar-
tykule pt. „Badania archeologiczne 
w Lesie Lućmierskim” z 19.06.2013 r. 
– przyp. red.)

Tegoroczne badania rozpoczę-
to od założenia sondaży w bezpo-
średnim sąsiedztwie krzyża z pomni-

kiem. Nie potwierdziły one jednak 
obecności jam grobowych. Dopiero 
wykonanie serii odwiertów świdrem 
strzemiączkowym w obrębie kon-
strukcji otoczonej murkiem wykaza-
ło obecność fragmentów drewna na 
głębokości 1,5 m. Była to wskazów-
ka, że w miejscu tym znajdować się 
może trumna. Założono mały wykop, 
w którym zarysowała się jama gro-
bowa. Na głębokości poniżej 1,5 m 
ukazały się fragmenty drewna oraz 
ołowiana figurka Chrystusa, taka sa-
ma jak na krzyżu trumiennym na 
zdjęciach. Niżej odkryto ponad czte-
rysta fragmentów przemieszanych 
kości ludzkich oraz kilkadziesiąt 
przedmiotów, m.in. okładkę mod-
litewnika, łyżkę, grzebień, protezy 

dentystyczne, szczoteczki do zębów, 
lusterko, pastę do zębów firmy „Blen-
dax”, fragmenty kubków z manufak-
tury w Ćmielowie oraz liczne łuski, 
a nawet całe naboje do karabinu 
Mauser (być może zebrane po salwie 
honorowej podczas pogrzebu i wło-
żone do grobu). Obok trumny odkry-
to kilka butów cywilnych, być może 
kobiecych; w jednym z nich znaj-
dował się ukryty kłębek nici z igłą. 
Przedmioty te w dużej części odpo-
wiadają danym ze wspomnianej no-
tatki z powojennej ekshumacji oraz 
zabytkom pozyskanym w trakcie ba-
dań w 2012 r. W świetle tej interpre-
tacji jedną z kwestii wymagających 
wyjaśnienia stało się ustalenie, czy 
pierwotna mogiła, jak wspominają 
świadkowie, jeszcze w 1944 r. by-
ła w dużej części wybrana przez 
Niemców w ramach szerokiej akcji 
tuszowania śladów zbrodni w lasach 
podłódzkich, podczas której palono 
zwłoki. Wskazywałaby na to duża 
skala niekompletności zachowanych 
szczątków kostnych.

Można założyć, że odkryte w tym 
roku szczątki, pierwotnie znajdowa-
ły się w wyekshumowanej po wojnie 
i ponownie badanej w 2012 r. mogi-
le, która powstała tuż po egzekucji 
w Zgierzu 20 marca 1942 r. Nowy 
grób ofiar egzekucji w Zgierzu nie 
został w okresie powojennym zwień-
czony właściwym opisem zapew-
ne ze względu na fakt, że osoby tam 
pochowane należały do niepodle-
głościowego podziemia związanego 
z Armią Krajową. Pamięć o Polskim 
Państwie Podziemnym nie mogła być 
dobrze widziana przez stalinowską 
władzę Polski Ludowej. 

Wstępne wyniki badań antro-
pologicznych wskazują jednak, że 
obok licznych szczątków dorosłych 
mężczyzn, w grobie znajdywały 
się także szczątki należące do kil-
ku kobiet oraz dzieci. Na obecnym 
etapie badań nie można więc jed-
noznacznie stwierdzić, czy w od-
krytym pochówku znajdowały się 
szczątki ofiar egzekucji zgierskiej. 

Być może w ramach powojennej ak-
cji zbierania szczątków ofiar w Lesie 
Lućmierskim, dokonano wspólnego 
pochówku, w którym znalazły się 
szczątki należące do ofiar egzeku-
cji w Zgierzu oraz osób, które zgi-
nęły w innych okolicznościach, np. 
w ramach zbrodni niemieckich z lat 
1939–1940. Pochówek ten mógł jed-
nak w całości być związany z ofiara-
mi z początkowego okresu wojny lub 
innego nieznanego nam tragicznego 
epizodu wojennego.

Aktualne wyniki badań wyma-
gają dalszych weryfikacji. W pełni 
rozstrzygające byłyby wspomnie-
nia osób pamiętających pogrzeb 
przedstawiony na zdjęciach. Inną 
możliwością są badania genetyczne. 
W tym celu szczątki kostne zostały 
zabezpieczone w Zakładzie Medycy-
ny Sądowej Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi. Ewentualne badania 
genetyczne zostaną zlecone przez 
Oddziałową Komisję Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Łodzi.

Równolegle nadal poszukiwa-
ne są informacje o ekshumacjach 
szczątków ludzkich (zarówno ciał 
ofiar zbrodni w Zgierzu, jak i maso-
wych leśnych egzekucji z lat 1939–
1940), jakie najprawdopodobniej 
prowadzone były w okresie powo-
jennym w Lesie Lućmierskim pomi-
mo powszechnej wiedzy o niszcze-
niu śladów zbrodni przez Niemców 
w latach 1943–1944. Zbierane są 
także dane o powojennych uroczy-
stościach oraz tworzonych, często 
spontanicznie, formach upamiętnie-
nia ofiar (pomniki, krzyże) w Lesie 
Lućmierskim. Jeżeli ktoś z Państwa 
dysponuje wiedzą na ten temat lub 
rozpoznaje osoby na zamieszczo-
nych fotografiach (więcej na www.
gmina.zgierz.pl), proszę o kontakt 
na e-mail: olgierdlawrynowicz@uni.
lodz.pl lub tel. 660 676 638.

dr Olgierd Ławrynowicz
Instytut Archeologii UŁ

Odkrycie zbiorowej mogiły w Lesie Lućmierskim

Uroczystości pogrzebowe ekshumowanych szczątków ludzkich, prawdopodobnie w Lesie Lućmierskim  
po zakończeniu działań wojennych w 1945 r.  

Fot. ze zbiorów Muzeum Miasta Zgierza.

Badania archeologiczne w Lesie Lućmierskim (20.06.2013 r.). Fot. Maciej Wrzesiński
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2 czerwca 2013 r. w Rogóźnie był 
dniem szczególnie uroczystym 
dla jego mieszkańców, a przede  
wszystkim strażaków-ochotni-

ków. Miejscowa Ochotnicza Straż 
Pożarna – najstarsza jednostka 
w gminie Zgierz – obchodziła 
Jubileusz 100-lecia powstania. 
Uroczystości rocznicowe 
były połączone z gminnymi 
obchodami Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczął przemarsz 
druhen i druhów z OSP w Rogóźnie 
spod remizy do Gieczna. Tam, w koś-
ciele parafialnym pw. Wszystkich 
Świętych i Świętego Jakuba, odbyła się 
uroczysta msza św. w intencji jednos-
tki – jubilatki, jej członków i sympaty-
ków, celebrowana przez ks. Tadeusza 
Gielca. Oprawę muzyczną mszy i ca-
łej uroczystości zapewniły Orkiestra 
Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dzierżąznej i Orkiestra Dęta OSP 
z Brzezin. Po mszy poczty sztanda-
rowe OSP, strażacy i goście przema-
szerowali przed remizę, gdzie odbyła 
się główna część obchodów.

W tym szczególnym dniu do Ro-
góźna przybyli: członek Prezydium 
Zarządu Głównego Związku OSP RP 
druh Ryszard Szmaja, członek Zarzą-
du Województwa Łódzkiego Marcin 
Bugajski, członek Zarządu Powiatu 
Zgierskiego Wojciech Budziarski, 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Zgierzu st. bryg. 
Krzysztof Zieliński, Zastępca Preze-
sa Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Zgierzu dh Andrzej 
Ruciński, Wójt Gminy Zgierz Zdzisław 
Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy 
Zgierz Mirosław Burzyński, Zastępca 
Wójta Gminy Zgierz Marek Kominiak, 
Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława 
Szczecińska, radni, urzędnicy oraz 
wielu innych gości. Były także dele-
gacje jednostek OSP z terenu gminy 
Zgierz oraz Brzezin i Modlnej, a tak-
że mieszkańcy Rogóźna i okolicznych 
miejscowości.

Po wciągnięciu flagi państwowej 
na maszt i odegraniu hymnu, Prezes 
OSP w Rogóźnie Jan Wojciechowski 
przywitał przybyłych gości, a jego 
zastępca, Piotr Beniak, przedstawił 
historię jednostki. Następnie zostały 
wręczone odznaczenia i medale dla 
druhów z OSP Rogóźno. Jednostka 
OSP w Rogóźnie została odznaczona 
Złotym Znakiem Związku.

Wyróżniający się strażacy ode-
  brali: 

Złoty Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa: Włodzimierz Stańczyk, 
Stefan Wiśniewski, Czesław Wojcie-
chowski, Leszek Beniak, Jarosław 
Przychodni, Stanisław Witczak i An-
drzej Szczepaniak; 

Srebrny Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa: Wiesław Rogalski;

Brązowy Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa: Piotr Beniak, Roman 
Królikowski, Tomasz Skopiak, Woj-
ciech Kociak, Michał Studziński i Piotr 
Szczepaniak; 

Odznakę „Wzorowy Strażak”: 
Sebastian Kuzańki, Tomasz Barylak, 
Mateusz Trzmielak, Bartłomiej Stań-
czyk i Adam Jabłoński.

Wręczono również odznaki „Za 
wysługę lat”, które otrzymali dru-
howie: za 65 lat – Stanisław Kościan, 
Józef Kociak, Wiktor Majchrzak; za 55 
lat – Jan Janiszewski; za 50 lat – Sta-
nisław Witczak, Jan Błocisz, Stefan 
Wiśniewski; za 40 lat – Jan Wojcie-
chowski, Czesław Wojciechowski; za 
35 lat – Stanisław Owczarek, Tadeusz 
Kociak, Wiesław Rogalski, Zdzisław 
Paradowski; za 30 lat – Leszek Be-
niak, Andrzej Owczarczyk, Włodzi-
mierz Stańczyk; za 25 lat – Krzysztof 
Chyliński, Andrzej Szczepaniak, Ja-
rosław Przychodni, Paweł Przychod-
ni; za 20 lat – Arkadiusz Markiewicz; 
za 10 lat – Wojciech Kociak, Michał 
Studziński, Piotr Szczepaniak, Mar-
cin Pawlak, Tomasz Skopiak, Bohdan 
Królikowski; za 5 lat – Piotr Beniak, 
Mateusz Trzmielak, Bartłomiej Stań-
czyk, Tomasz Barylak.

W ramach obchodów Gminnego 
Dnia Strażaka odznakę „Za wysługę 
lat” za 60 lat wręczono dh. Stani-
sławowi Dynkowi, Prezesowi Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Zgierzu.

W imieniu odznaczonych po-
dziękowania złożył dh Stefan Wiś-
niewski. Oficjalną część uroczystości 
zakończyły przemówienia i wręcza-
nie okolicznościowych upominków. 
W wystąpieniach szczególnie podkre-
ślano rolę dziedzictwa i tradycji OSP 
w Rogóźnie, wynikające ze stuletniej 
działalności oraz konieczność prze-
kazywania najlepszych strażackich 
wartości kolejnym pokoleniom. Po 
przemówieniach i defiladzie podod-
działów OSP goście wpisywali się do 
księgi pamiątkowej, po czym przeszli 
do strażnicy OSP na koncert połączo-
nych orkiestr dętych i poczęstunek.

tekst i fot. Maciej Wrzesiński

Organizowany od czterech lat Otwarty 
Plener Artystów Województwa Łódz-
kiego odbył się tym razem na terenie 
powiatu poddębickiego. W przygo-
towanie przedsięwzięcia, pod pa-
tronatem Marszałka Województwa 
Łódzkiego, zaangażowało się wiele 
instytucji: Organizacja Turystyczna 

7 lipca zapadnie w pamięci  
wie lu mieszkańcom Gminy  
Zgierz za sprawą imprezy, jaką 
zorganizował Gminny Ośrodek 
Kultury w Dzierżąznej. Na łonie 
natury, na terenie ośrodka,  
przy przepięknej pogodzie  
odbył się Festiwal Piosenki  
Znanej i Lubianej WYKA’ 2013 
oraz I Turniej Sołectw Gminy 
Zgierz SOŁTUR.

Rywalizacja zaczęła się tuż po go-
dzinie czternastej. Osiem drużyn 
z sołectw: Biała, Ciosny, Czaplinek, 
Dąbrówka Strumiany, Dzierżązna, 
Kębliny, Szczawin i Ustronie, zgło-
szonych do turnieju, zażarcie wal-
czyło o puchar i tytuł Super Sołectwa. 
Przygotowane konkurencje stały się 
nie lada wyzwaniem. Zaangażowa-
nie grup startujących w turnieju było 
ogromne. Panie, panowie, młodzież 
i dzieci, bez względu na trudność 
konkurencji, które przygotowali or-
ganizatorzy, dzielnie wykonywali 
określone zadania. Nad przebiegiem 
i prawidłowością przeprowadzanych 
konkurencji czuwała bezstronna ko-
misja sędziowska w składzie: sędzia 
główny – Małgorzata Pawlak i sędzia 
pomocniczy – Agata Pierzgalska (na-
uczyciele wychowania fizycznego) 
oraz sędzia liniowy – Marcin Pierz-
galski. Śmiechu i zabawy publiczność 
miała co nie miara. Konkursy: „taxi 
taczka”, „bieg na sześć nóg”, „jazda 
na rowerze sołtysa do urzędu” po-
łączona z pisaniem i odczytaniem 
kurendy, „kropelka do kropelki” czy 
„bieg sołmena i sołmenki”, wzbudziły 
entuzjazm publiczności kibicującej 
swoim sołectwom. 

Podczas zmagań grup na boisku, 
gdzie odbywały się mecze w walon-
kach piłką zrobioną z siana, na sce-
nie rozpoczął się festiwal, w którym 
rywalizowały zespoły śpiewacze. 
Do konkursu przystąpiły: Szczawi-
nianki ze Szczawina, Jawor z gminy 
Dalików, Giecznianki z kapelą ludo-

wą Zenona Rudnickiego, Czeremcha 
reprezentujący miasto Głowno, ze-
spół wokalno-instrumentalny Da-
szynianki z gminy Daszyna, Kapela 
Ludowa Witaszewiacy wraz z zespo-
łem śpiewaczym z gminy Góra Świętej 
Małgorzaty oraz solistki: Katarzyna 
Królikowska, Gabriela Skopiak, Kry-
styna Szreter. Wszystkie prezentacje 
festiwalowe oceniało jury w składzie: 
Przemysław Hachorkiewicz – muzyk, 
Renata Banacka – Kierownik Ośrodka 
Inicjatyw Artystycznych w Łódzkim 
Domu Kultury, muzyk, nauczyciel aka-
demicki oraz Stanisław Wróbel – in-
struktor Regionalnego Zespołu Pieśni 
i Tańca Boczki Chełmońskie. 

Po występach zespołów odbyła się 
ostatnia konkurencja kończąca turnie-
jowe zmagania – przeciąganie liny, po 
której jury konkursowe i sędziowskie 
udało się na narady i podsumowanie 
wyników. Zawodnicy mieli chwilę od-
dechu i czekając na wyniki, przypa-
trywali się występom zagranicznych 
zespołów ludowych, które wystąpi-
ły w ramach XXX Międzynarodowych 
Warsztatów Folklorystycznych. W tym 
roku oglądaliśmy zespoły z Bułgarii, 
Gruzji, Ukrainy i Serbii. 

Po części artystycznej ogłoszone 
zostały wyniki. Laureatami Festiwalu 

Jubileusz 100-lecia 
OSP w Rogóźnie

Turniej sołectw Gminy Zgierz
Piosenki Znanej i Lubianej WYKA’ 2013 
w kategorii zespołów zostali: zespół 
wokalno-instrumentalny Daszynian-
ki (I miejsce), zespół śpiewaczy Ja-
wor (II miejsce). W kategorii solistów 
wyróżnienie przyznano Krystynie 
Szreter z zespołu Czeremcha. Orga-
nizator festiwalu – Gminny Ośrodek 
Kultury w Dzierżąznej – przygoto-
wał dla wszystkich uczestników pa-
miątkowe dyplomy, a dla zwycięzców 
ufundował nagrody finansowe.

Puchar Wójta Gminy Zgierz dla 
SUPER SOŁECTWA I Turnieju Sołectw 
Gminy Zgierz SOŁTUR zdobyło So-
łectwo Dzierżązna. Natomiast So-
łectwo Biała za zajęcie II miejsca 
oraz Sołectwo Kębliny za zajęcie  
III miejsca, zostały uhonorowane sta-
tuetkami. Wójt Gminy Zgierz Zdzi-
sław Rembisz ufundował ponadto 
nagrody dla zwycięzców (koszulki, 
książki, przewodniki) oraz słod-
ki poczęstunek regeneracyjny dla 
wszystkich drużyn. Sołectwa, które 
stanęły na podium otrzymały rów-
nież nagrody pieniężne ufundowa-
ne przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Dzierżąznej.

Beata Stańczyk

Pejzaż malowany Ziemi Łódzkiej 
Województwa Łódzkiego, Poddębicki 
Dom Kultury i Sportu, Łódzki Dom 
Kultury, Starostwo Powiatowe w Pod-
dębicach i Miejski Ośrodek Kultury 
w Konstantynowie Łódzkim. 

W plenerze wzięło udział ponad 
50 artystów, którzy w swoich pracach 
uwiecznili wiele urokliwych miejsc, 

jakie można odnaleźć na terenie po-
wiatu poddębickiego. Dodatkowo kil-
kanaście osób podjęło pracę twórczą 
we własnych domach na podstawie 
posiadanych zdjęć i materiałów zwią-
zanych z powiatem. Uwagę twórców 
zwróciły nie tylko zabytki Poddębic, 
stary młyn wodny w Małyniu, dwo-
rek Marii Konopnickiej w Bronowie 
czy pałac w Starym Gostkowie, ale 
również małe kościółki, przydrożne 
kapliczki, malownicze rzeki, pola i łą-
ki. Wśród uczestników nie mogło za-
braknąć również Aleksego Matczaka 
z Idzikowic. Artysta z gminy Dalików 
gościł uczestników pleneru przez dwa 
dni podczas których udostępnił im 
swoją galerię i ogród. 

Efekty pracy artystów będzie moż-
na podziwiać we wrześniu na Jarmar-
ku Wojewódzkim w Łodzi. Następ-
nie wystawa będzie prezentowana 
w instytucjach kultury oraz w trakcie 
ważnych wydarzeń kulturalnych, na 
konferencjach i targach turystycznych. 
Organizatorzy zaplanowali również 
wydanie katalogu powystawowego. 

Justyna Ługowska
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Szkoła Podstawowa w Rąbieniu to 
jedna z lepiej rozwiniętych placó-
wek w regionie, a wyniki nauczania 
są tu najwyższe w gminie i jedne z naj-
wyższych w Łódzkiem. Z roku na rok 
przybywa uczniów, dlatego koniecz-
na była decyzja o powiększeniu pla-
cówki. W wakacje przewidziano ter-
min ukończenia budowy i oddania do 
użytku nowo powstałego budynku, 
który dzięki łącznikowi stanowić bę-
dzie jedną całość.

W dobudowanym skrzydle szkoły 
znajdzie się 9 nowym sal lekcyjnych, 
8 klas dla uczniów oddziału przed-
szkolnego i nauczania początkowego, 
a także pracownia komputerowa. – 
Takie zaplecze pozwoli już pomieścić 
wszystkich naszych uczniów bez ko-
nieczności nauki np. w szatniach, jak 
to bywało czasem – mówi dyrektor 
Małgorzata Patoleta.

Ponad 300 uczniów od września 
rozpocznie naukę w nowej szkole. 
Do tego czasu sale mają być urzą-
dzone, kostka przed wejściem uło-
żona, a materiały budowlane znikną 

Choć znana jest mieszkańcom Alek-
sandrowa od 9 lat, to w nowej formu-
le działa od roku. Mowa o Telewizji 
Aleksandrów, która w sierpniu 2012 r. 
zmieniła się nie do poznania. Rok temu 
powstawała nowa ramówka, tworzo-
na była strona internetowa a młodzi 
prezenterzy stawiali pierwsze kroki 
przed kamerą.

W przeciągu tego roku telewidzo-
wie obejrzeli 49 wydań, co stanowi 
prawie trzy tysiące minut czasu ante-
nowego. Tyle przed telewizorem spę-
dzili spragnieni aleksandrowskich 
wieści. W Internecie zarejestrowali-
śmy 170 tys. wejść, średnio jeden od-
cinek ma 3,5 tysiąca wyświetleń. To 
oczywiście nie wszyscy widzowie, bo 
większość aleksandrowian program 
lokalny dostępny ma w sieci kablowej 
Aleksander – Sat. 

Raz w tygodniu mieszkańcy naszej 
gminy mogą zobaczyć przegląd wyda-

rzeń mijającego tygodnia. Reporterzy 
są wszędzie tam, gdzie coś się dzieje, 
coś zmienia czy wymaga interwencji. 
Choć Telewizja Aleksandrów to jedna 
z najmniejszych lokalnych stacji w na-
szym kraju, to może się pochwalić roz-
mówcami na miarę TVN-u. Na ante-
nie gościliśmy takie znane nazwiska 
jak: Joanna Mucha – minister sportu, 
Marek Michalak – rzecznik praw dzie-
cka, europoseł Joanna Skrzydlewska, 
czy były przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek. Naszymi 
gośćmi byli też celebryci: sędzia An-
na Maria Wesołowska i prezenter To-
masz Zubilewicz. Z kamerą byliśmy 
w Brukseli, Warszawie, Krakowie, To-
runiu i w sąsiadujących miastach, ta-
kich jak: Łódź czy Zgierz. Większość 
programów realizowana jest jednak 
z Aleksandrowa, skąd nadawany jest 
nasz program. Odwiedzamy z kamerą 
okoliczne wsie, instytucje odpowie-
dzialne za jakość życia mieszkańców, 
domy aleksandrowian. 

Wydział Informacji i Mediów, pod 
który podlega nasza redakcja, organi-
zuje również konkursy, współpracu-
je z klinikami medycznymi, realizując 
akcje profilaktyczne, a także odwiedza 
instytucje publiczne. Wszystko po to, 
by włączyć aleksandrowskie społe-

Trzy tysiące minut
czeństwo w życie gminy. Od września 
Telewizja Aleksandrów rusza z nową 
ramówką. Już powstaje wiele produk-
cji, które widzowie będą mogli oglądać 
w ramach cyklicznych programów. Bę-
dzie o historii Aleksandrowa, o bez-
pańskich czworonogach, czy o muzyce, 
medycynie, ludziach z pasją. Odwie-
dzimy też miejsca, w których nasza 
kamera jeszcze nie była. Skoro o pasji 
mowa, to również warto wspomnieć, 
iż program lokalny tworzą ludzie, dla 
których dziennikarstwo to nie tylko 
zawód, ale i pasja. Choć czteroosobowy 
zespół pracuje pod skrzydłami urzędu, 
to z typowymi urzędnikami nie ma za 
wiele wspólnego. 

Telewizje samorządowe powstają 
jak grzyby po deszczu. Ich rola z ro-
ku na rok wzrasta, zwłaszcza, kiedy 
ekspansja rozrywkowych programów 
telewizyjnych i pism kolorowych za-

lewa świat. Media lokalne służą mia-
stu i mieszkańcom, a do tego spełniają 
wiele funkcji. Ich prostota, często ama-
torstwo i niewielki nakład finansowy, 
wbrew pozorom, świadczą, że mamy 
do czynienia z wartościowym produk-
tem. To one szybciej i rzetelniej mogą 
przybliżać problemy najbliższego oto-
czenia. Doceniają inicjatywy społeczne 
i dostrzegają najmniejsze przejawy ak-
tywności kulturalno-wychowawczych. 
W ogólnopolskiej czy regionalnej stacji 

rzadko mamy okazję zobaczyć swojego 
sąsiada, czy zapoznać się z najśwież-
szymi wydarzeniami gminy. Aleksan-
drowianie mają taką możliwość. Dzięki 
telewizji i wydawanej gazecie mogą 
wspólnie z nami czynnie brać udział 
w życiu naszej lokalnej społeczności.

Agata Kowalska

Przedruk z gazety „Czterdzieści i cztery”, 
nr 15 z dn. 2 sierpnia 2013 

z architektury tego miejsca. I dobrze, 
bo prace trwają już od ponad roku. 
Dokładny rok minie odkąd został 
wylany fundament pod nową szko-
łę. Wcześniej jednak remontowano 
starą część, w której wymieniono 
instalację, tynki i położono nową 
termoizolację.

Podczas, gdy dziś wiele szkół się 
zamyka, w Aleksandrowie się roz-
budowuje. – Zawsze edukacja była 
jednym z moich priorytetów, a szkoła 
w Rąbieniu będąc w czołówce zasłu-
żyła sobie na to – dodaje burmistrz 
Jacek Lipiński. 

Nowe meble, pachnące jeszcze 
farbą ściany i przestronne korytarze 
– tego spodziewać będą się mogli 
i uczniowie i rodzice. Z nowym ro-
kiem zadowoleni powinni być także 
nauczyciele, bo zajęcia na korytarzach 
przejdą do historii. 

Agata Kowalska 

Przedruk z gazety „Czterdzieści i cztery”, 
nr 14 z dn. 19 lipca 2013 

Nowa szkoła w Rąbieniu
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Organizatorzy oraz gazeta „Do Rzeczy” – oficjal-
ny patron imprezy zaprasza na Summer Dying 
Loud 2013 w Aleksandrowie Łódzkim.

Illusion, My Riot, Armia, Alastor, Toxic Bonkers, 
Leash Eye, Hellectricity, to siedem powodów, dla 
których powinniście zarezerwować sobie termin 
14 września. To będzie już piąta edycja imprezy 
Summer Dying Loud, która stała się jedną z ciekaw-
szych propozycji festiwalowych w centralnej Polsce. 
W tym roku o zawrót głowy przyprawia nie tylko 
lineup ale również cena, gdyż za całodzienną dawkę 
muzyki przyjdzie nam zapłacić jedynie 15 złotych. 

Przedsprzedaż biletów już ruszyła, dostępne są 
m.in. w serwisie Ticketpro oraz Empikach, Saturnie i salonach Media Markt. 
Liczba biletów w przedsprzedaży jest ograniczona, więc nie ma co czekać do 
ostatniej chwili.

Wiecej informacji na temat imprezy możecie znaleźć na profilu facebook.
com/SummerDyingLoud
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28 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Kucinach odbyło się zakończenie sezonu 
piłkarskiego 2012/2013 Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Sarnów/
Dalików. Podczas uroczystości Wójt Gminy Dalików Paweł Szymczak wrę-
czył podziękowania pięciu zawodnikom. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

– Artur Dziuba (wieloletni trener i zawodnik Klubu),
– Michał Stelmachowicz (wieloletni zawodnik Klubu),
– Roman Ludwiszczak (wieloletni zawodnik Klubu),
– Marcin Rogalski (wieloletni zawodnik Klubu),
– Krzysztof Stachlewski (najlepszy strzelec Klubu).
GLKS Sarnów/Dalików zajął na koniec rozgrywek V miejsce na 12 drużyn, 

występujących w łódzkiej klasie „A” grupa II. Spotkanie w Kucinach było dobrą 
okazją do podsumowania ostatnich miesięcy działalności oraz zastanowienia 
się nad stylem i taktyką gry. Omówiono również plany na przyszłość. Prezes 
Henryk Stelmachowicz nie ukrywa, iż priorytetem w sezonie 2013/2014 bę-
dzie walka o awans do wyższej ligi, tzw. „okręgówki”.

Justyna Ługowska

Zgodnie z przewidywaniami 89. Lek-
koatletyczne Mistrzostwa Polski Se-
niorów przyniosły trzy medale wy-
walczone przez zawodników MKS-u 
Aleksandrów Łódzki. Chociaż pozo-

staje pewien niedosyt, ponieważ do 
złota w trójskoku zabrakło niewiele, to 
Toruń okazał się wyjątkowo szczęśliwy 
dla podopiecznych trenera Leszka Li-
pińskiego. Złoty medal w skoku w dal 

zdobył Adrian Strzałkowski, uzysku-
jąc odległość 7,76 m, ale scenariusza 
konkursu nie powstydziłby się sam 
Alfred Hitchock. Wicemistrzami zostali 
również dwaj zawodnicy MKS Alek-
sandrów: Robert Urbanek w rzucie 
dyskiem – 65,30 m (minimum na mi-
strzostwa świata w Moskwie) oraz Ka-
rol Hoffmann w trójskoku – 16,48 m. 

W połowie lipca oczy wszystkich 
pasjonatów królowej sportu zwrócone 
były na Toruń. Wszystko za sprawą 89. 
Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 
Seniorów, których gospodarzem było 
miasto Mikołaja Kopernika i pierników. 
Przez trzy dni najlepsi z najlepszych 
rywalizowali o najwyższe stopnie po-
dium i kwalifikacje na zbliżające się mi-
strzostwa świata w Moskwie. W piątek 
rozegrane zostały konkurencje, w któ-
rych nie zabrakło mocnego akcentu 
aleksandrowskiego. Robert Urbanek – 
zawodnik MKS-u Aleksandrów Łódzki, 
po raz kolejny pokazał, że jest w ścisłej 

Trzy medale na Mistrzostwach Polski 

Zakończenie sezonu piłkarskiego 
GLKS Sarnów/Dalików

czołówce najlepszych dyskoboli w kra-
ju. Ustępując tylko medaliście olimpij-
skiemu – Piotrowi Małachowskiemu. 
Robert zdobył tytuł wicemistrza Polski 
posyłając dysk na odległość 65,30 m. 
Wynik ten zapewnił naszemu zawodni-
kowi prawo udziału w mistrzostwach 
świata, które startują w sierpniu.

Równolegle z dyskobolami star-
towali trójskoczkowie, a wśród nich 
kolejny reprezentant naszego mia-
sta – dwukrotny Mistrz Polski – Karol 
Hoffman. Podopieczny trenera Leszka 
Lipińskiego rozpoczął konkurs nerwo-
wo, ale kolejne skoki były coraz lep-
sze. Po sześciu próbach syn mistrza 
świata z Helisnek – Zdzisława Hoff-
mana uplasował się na drugim miejscu 
z wynikiem 16,48 m. Chociaż pozosta-
je pewien niedosyt Karol zapewnia że 
w przyszłym roku wróci na najwyższy 
stopień podium.

Niedzielne zmagania w konkursie 
skoku w dal najlepiej opisałby tytuł 

piosenki króla muzyki pop – thriller. 
Wszystko za sprawą dwóch czołowych 
zawodników: Adriana Strzałkowskie-
go z MKS-u Aleksandrów Łódzki i Mar-
cina Starzaka z AZS-u Biała Podlaska. 
Do ostatniej serii pewnie prowadził 
podopieczny trenera Lipińskiego, 
który wylądował 7,75 metra od bel-
ki. W swoim ostatnim skoku wynik 
o jeden centymetr poprawił Marcin 
Starzak. Adrian wytrzymał presję, 
również skacząc na odległość 7,76 
m, a w takiej sytuacji o wyniku de-
cyduje drugi najlepszy skok oddany 
w konkursie. Tym samym zawodnik 
reprezentujący nasze miasto wywal-
czył pierwszy w swojej karierze me-
dal Mistrzostwa Polski, który odebrał 
z rąk swojego trenera. Jest to drugi 
złoty krążek w tym roku, ponieważ 
Adrian ma na koncie również tytuł 
halowego Mistrza Polski. 

(micha)


