
W numerze:
Konferencja  
w Krzemieniewie
Już po raz ósmy zorganizowana została  
konferencja promująca działalność Lokalnej 
Grupy Działania – Fundacji „PRYM”. Tym razem 
konferencja odbyła się w świetlicy wiejskiej  
w Krzemieniewie w gminie Dalików. 

Nowe boisko w Grotnikach 
13 września na terenie Zespołu Szkolno- 
-Gimnazjalnego im. Jana Pawła II w Grotnikach 
(gm. Zgierz) dokonano uroczystego otwarcia  
wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Szlakiem walk 
wrześniowych
15 września, już po raz siódmy zorganizowano 
Rajd Edukacyjny „Szlakiem walk wrześniowych 
28. pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej  
Brygady Kawalerii w Gminie Zgierz”.

Rok bogaty w inwestycje 
O zrealizowanych w mijającym roku w Gminie 
Dalików inwestycjach pisze Justyna Ługowska.

Dożynki
W numerze relacje z tegorocznych imprez  
dożynkowych, zorganizowanych w gminach  
należących do Fundacji PRYM.

Liderzy z Gminy Zgierz 
12 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Dzierżąznej odbyła się konferencja promująca 
efekty i podsumowująca projekt „Lokalny lider  
w ekomuzeum – wyjazd studyjny do LGD  
Fundacja Biebrzańska”

Kolorowo, artystycznie i… 
szlachetnie 
Zakończył się XI Festiwal Sztuk Różnych  
w Aleksandrowie Łódzkim. W numerze relacja  
i zdjęcia.

Zawody  
sportowo-pożarnicze 
W Zgierzu, Łęczycy i Wartkowicach po raz kolejny 
odbyły się powiatowe zawody sportowo- 
-pożarnicze.
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W niedzielę, 15 września, już po raz 
siódmy na gminne drogi wyruszy-
li uczestnicy Rajdu Edukacyjnego 
„Szlakiem walk wrześniowych 28. 
pułku Strzelców Kaniowskich i Kre-
sowej Brygady Kawalerii w Gminie 
Zgierz”. Rajd jest związany z histo-
rią przemarszów i walk odwroto-
wych stoczonych na Ziemi Zgierskiej 
w dniu 7 września 1939 r. i nastę-
pującej po nim nocy, przez te dwie 
jednostki wchodzące w skład Armii 
„Łódź”. Po przegranej bitwie granicz-
nej i po opuszczeniu bronionej do 5 
września zasadniczej linii oporu na 
linii rzek: Warty i Widawki, wszyst-
kie oddziały tej Armii wycofywały się 
pod naporem niemieckim w kierunku 
Głowna i Brzezin.

Dla uczczenia tamtych wydarzeń 
i poległych w bojach polskich żoł-
nierzy, na terenie Gminy Zgierz po-
wstały dwa szlaki turystyczne, które 
odtwarzają przebieg przemarszów 
i walk stoczonych przez obie jedno-
stki: szlak pieszy pn. „Szlakiem bo-
jowym 28. pułku Strzelców Kaniow-
skich z dnia 7 września 1939 r.” oraz 
szlak rowerowy pn. „Szlakiem bojo-
wym Kresowej Brygady Kawalerii 
z dnia 7 września 1939 r.”. Obydwa 
zostały wytyczone i opisane dzięki 
mozolnej pracy Stanisława Frątczaka 
z Ozorkowa.

Rajd co roku przygotowują 
wspólnie: Urząd Gminy Zgierz, Urząd 
Miasta Zgierza oraz Muzeum Mia-
sta Zgierza, przy udziale grup re-
konstrukcyjnych: Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej „Strzel-
cy Kaniowscy” w Łodzi i Sekcji Ko-
larskiej „Szwadron” im. 2. Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich przy 
Oddziale PTTK w Ozorkowie oraz 
Oddziału Zgierskiego PTTK. Kulmi-
nacyjnym momentem każdego rajdu 
jest uczczenie pamięci ponad stu pol-
skich żołnierzy poległych w krwawej 
walce stoczonej w nocy 7/8 września 
pod Kęblinami przez 28. pułk Strzel-
ców Kaniowskich.

Niedzielny poranny deszcz nie za-
chęcał do wędrówki. Nie mniej w po-
łudnie, już przy przejaśnieniach, jako 
pierwsza w drogę wyruszyła z Ustro-
nia grupa rowerowa. Po niej, dwiema 
różnymi, 10-kilometrowymi trasami 
podążyły grupy piesze: jedna z tras 
rajdu zaczynała się w rejonie przy-
stanku tramwajowego w Lućmierzu, 
zaś druga – przy Zespole Szkolno-
-Gimnazjalnym w Szczawinie. O godz. 
14. grupy: rowerowa oraz „szcza-
wińska” spotkały się w Kęblinach. 
Tutaj, przy pamiątkowym obelisku 
przy dawnym dworze wartę wystawi-
li członkowie obu grup rekonstruk-
cyjnych. Wójt Gminy Zgierz Zdzisław 
Rembisz oraz delegacja młodzieży 
szkolnej złożyli pod obeliskiem kwia-
ty i zapalili znicze. Właśnie dwór był 
kluczem, którego zdobycie otwierało 
drogę polskim żołnierzom do dalsze-
go odwrotu w kierunku Strykowa.

Z Kęblin obie grupy wspólnie po-
dążyły do Białej, gdzie przy miejsco-
wym cmentarzu czekała już na nich 
grupa startująca z Lućmierza. Tutaj, 
we wspólnej mogile złożono osta-
tecznie w 1940 r. ciała wszystkich 
poległych polskich żołnierzy. Wójt 
Zdzisław Rembisz i delegacja mło-
dzieży w obecności warty wystawio-
nej przez grupy rekonstrukcyjne zło-
żyli kwiaty na mogile i zapalili znicze.

Zakończenie rajdu nastąpiło 
w Szkole Podstawowej w Białej, gdzie 
dla wszystkich uczestników (a było 
ich prawie 250, w większości mło-
dzież z 10 szkół miejskich i gmin-
nych) przygotowano ognisko połą-
czone z pieczeniem kiełbasek.

Wszystkim, którzy pomimo nie-
zachęcającej pogody podjęli się tru-
du wędrowania „śladami Września 
1939 r.” oraz dyrekcji, pracownikom 
szkoły i osobom wspierającym przy-
gotowanie i przebieg rajdu, organi-
zatorzy gorąco dziękują.

tekst i fot. 
Adam Zamojski

Już po raz ósmy zorganizowana 
została konferencja promująca 
działalność Lokalnej Grupy  
Działania – Fundacji „PRYM”.  
Tym razem konferencja odbyła 
się w świetlicy wiejskiej  
w Krzemieniewie w gminie 
Dalików. 

Otwarcia konferencji, która była oka-
zją do podsumowania kolejnego roku 
działalności Fundacji dokonali: Wójt 
Gminy Dalików – Paweł Szymczak 
i Prezes Zarządu Fundacji „PRYM” 
– Jolanta Pęgowska. Rozpoczęliśmy 
od wystąpień beneficjentów Małych 
Projektów, którzy zaprezentowali 
zrealizowane projekty. Tym razem 
zaprezentowały się następujące orga-
nizacje i instytucje: Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jastrzębiu Górnym (gmina 
Aleksandrów Łódzki), Gminny Ośro-
dek Kultury w Lutomiersku, gmina 
Łęczyca i Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pruszkach, które wspólnie realizo-
wały projekt dotyczący wyposażenia 
orkiestry dętej, Pani Małgorzata Sy-
nowiec – Firma Szkoleniowo-Organi-
zacyjna „SYNOWCÓWKA” (gmina Pa-
rzęczew), gmina Wartkowice, Gminny 
Ośrodek Kultury w Dzierżąznej oraz 
gospodarze konferencji: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Krzemieniewie oraz 
Stowarzyszenie „KRZEMIENIEW”. Be-
neficjenci pochwalili się nie tylko pro-
jektami, ale również historią swoich 
organizacji i swoimi osiągnięciami. 

Szlakiem 
walk wrześniowych

Konferencja w Krzemieniewie Następnie głos zabrał Krzysztof 
Margol – Prezes Nidzickiej Fundacji 
Rozwoju NIDA, a jednocześnie Prezes 
Zarządu Lokalnej Grupy Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy”. Krzysz-
tof Margol opowiedział o wspiera-
niu inicjatyw ekonomii społecznej 
w rozwijaniu przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich w ramach osi 
Leader. Przybliżył również funkcjo-
nowanie Garncarskiej Wioski w Ka-
mionce – pomysłu na pozarolniczą 
działalność gospodarczą, opartą na 
starych, ginących zawodach rzemieśl-
niczych, tradycyjnych technologiach 
i zwyczajach.

Oficjalną część konferencji zakoń-
czył koncert Orkiestry Dętej Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dalikowie, któ-
ra właśnie obchodziła 5-lecie swego 
istnienia. Konferencji towarzyszyła 
wystawa prac Elżbiety Kowalczyk – 
twórczyni z terenu gminy Dalików, 
która prezentowała m.in. biżuterię 
wykonywaną w technice frywolitko-
wej oraz obrazy, kartki okolicznościo-
we czy bombki choinkowe wykony-
wane haftem krzyżykowym.

Serdecznie dziękujemy paniom 
ze Stowarzyszenia „KRZEMIENIEW”, 
druhom z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Krzemieniewie i władzom gmi-
ny Dalików za ogromną życzliwość 
i wszechstronną pomoc w organizacji 
konferencji.

Renata Jesionowska-Zawadzka
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12 lipca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Dzierżąznej odbyła się 
konferencja promująca efekty 
i podsumowująca projekt „Lokal-
ny lider w ekomuzeum – wyjazd 
studyjny do LGD Fundacja Bie-
brzańska”, o którym pisaliśmy 
w poprzednim numerze „Do  
Rzeczy”. Wzięło w niej udział  
blisko 70 osób – uczestników  
wyjazdu i mieszkańców gminy.

Zebranych powitał Wójt Gminy Zgierz 
Zdzisław Rembisz, dziękując gościom 
za liczne przybycie, mimo deszczo-
wej aury, po czym Kierownik Referatu 
Rozwoju, Promocji i Kultury Wioleta 
Głowacka omówiła cele projektu i je-
go kolejne etapy: szkolenie z zakresu 
zasad funkcjonowania sołectwa i jego 
zadań, możliwości pozyskiwania środ-
ków finansowych oraz zasad tworze-
nia i realizacji budżetu gminy, które 
odbyło się 10 kwietnia oraz wyjazd 
studyjny w dniach 10-13 czerwca. 
Przedstawiła również prezentacje, 
pokazywane podczas pobytu w Au-
gustowie – o działalności Lokalnych 
Grup Działania: Fundacji Biebrzań-
skiej i Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” 
oraz o dobrych praktykach we wsi 
Bagny, której sołtys Stanisław Łap-

ciuk został laureatem tytułu Sołtys 
Roku 2010. 

Po prezentacjach prowadzą-
ca poprosiła uczestników wyjazdu 
o podzielenie się swoimi wrażenia-
mi i przemyśleniami. Głos zabrali 
sołtysi: Agnieszka Klimczak z Dą-
brówki Strumiany, Tomasz Marci-
niak z Lućmierza, Zyta Przechodzeń 
z Łagiewnik Nowych, Anna Potakow-
ska z Czaplinka, Justyna Palmowska 
z Ciosen i Grzegorz Nyczaj z Kaniej 
Góry. W swoich wypowiedziach pod-
kreślali, że udział w wyjeździe studyj-
nym dał im przede wszystkim możli-
wość lepszego poznania się z innymi 
sołtysami i członkami rad sołeckich 
oraz wymiany doświadczeń w pro-
wadzeniu sołeckich spraw i moty-
wowaniu mieszkańców do wspólne-
go działania na rzecz miejscowości. 
Ważne było też dla nich poznanie 
nowych form turystyki, tj. ekomuzea, 
Zielone Szlaki Greenways i questing, 
które można zrealizować na terenie 
naszej gminy, a wiedzę ze szkolenia 
dla liderów lokalnych niektórzy zdą-
żyli już wykorzystać w swojej pracy 
sołeckiej. Jednak najmilszą dla re-
alizatorów projektu konkluzją by-
ło stwierdzenie, że takich przedsię-
wzięć powinno być więcej. 

Podsumowanie projektu zakoń-
czyło krótkie omówienie wyników an-
kiet oceniających wyjazd, przedsta-
wione przez Macieja Wrzesińskiego 
z Referatu Rozwoju, Promocji i Kultu-
ry. Uczestnicy ocenili wyjazd bardzo 
wysoko (większość ocen bardzo do-
brych, nie było ani jednej negatywnej), 
zarówno pod względem ogólnej orga-
nizacji, miejsca realizacji, programu 
wyjazdu, jak i przydatności zdobytej 
wiedzy i umiejętności. Prawie wszy-
scy ankietowani chcieliby uczestniczyć 
w podobnych projektach w przyszłości 
(tylko jedna osoba nie udzieliła odpo-
wiedzi). Wśród proponowanych tema-
tów dominowało pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych, pisanie i realizacja 
projektów, rozwój obszarów wiejskich 
oraz tworzenie stowarzyszeń, gospo-
darstw agroturystycznych i produktów 
lokalnych. Ankietowani sugerowali też, 
co należałoby zmienić przy realizacji 
kolejnych takich projektów. 

Agnieszka Klimczak – Sołtys Sołe-
ctwa Dąbrówka Strumiany podsumo-
wuje przedsięwzięcie: Projekt oceniam 
bardzo dobrze. W jego trakcie mogliśmy 
podzielić się doświadczeniem i wiedzą 
z innymi sołtysami, zarówno między 
sobą, jak i z osobami z rejonu, który 
odwiedziliśmy. Szkolenia w ramach pro-

jektu nauczyły nas, jak można integro-
wać i zrzeszać ludzi. Chciałam przy tym 
podkreślić, że nasza gmina bardzo do-
brze radzi sobie z integrowaniem miesz-
kańców, m.in. małymi grantami, które 
bardzo motywują ludzi do działania. 
Równie pozytywnie o projekcie mówi 
Zyta Przechodzeń – Sołtys Sołectwa 
Łagiewniki Nowe: Pierwszy raz byłam 
na takim wyjeździe i mogłam zobaczyć, 
jak w innym regionie ludzie pracują na 
rzecz swojego sołectwa. Mam nadzieję, 
że uda mi się wykorzystać zdobytą dzię-
ki wyjazdowi wiedzę w moim sołectwie. 

Na zakończenie części oficjalnej 
Wójt wręczył pamiątkowe dyplomy 
przedstawicielom sołectw uczestni-
czących w wyjeździe studyjnym. 

Po konferencji wszyscy udali się 
na spotkanie integracyjne, które było 
okazją do podzielenia się pomysła-
mi na działalność sołectw, ale też do 
wspólnej zabawy. Gorący poczęstunek 
przygotowały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Białej.

tekst i fot. 
Maciej Wrzesiński

Liderzy z Gminy Zgierz

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007-2013

Chociaż rok jeszcze się nie skończył, 
Gmina Dalików z powodzeniem zre-
alizowała zaplanowane inwestycje. 
Najważniejszą z nich była przebudo-
wa niedziałającej od lat stacji wodo-
ciągowej na stację podnoszenia ciś-
nienia w miejscowości Gajówka. Po 
rozbudowie sieci wodociągowej we 
wschodniej części gminy pojawiły 
się problemy z zapewnieniem odpo-
wiedniego ciśnienia wody na tym te-
renie. Aby system dostarczania wo-
dy mieszkańcom działał bez zarzutu 
niezbędne było wyposażenie stacji 
w nowy system hydroforowy, zbiornik 
wyrównawczy i chlorator. Nie zapo-
mniano też o budynku i otaczającym 
go terenie. W pomieszczeniach stacji 
wykonano nowe posadzki, odnowiono 
ściany, wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową. Budynek został również 
ocieplony. Na terenie przylegającym 
do stacji powstało nowe ogrodzenie, 
plac manewrowy i chodniki. Całość 
inwestycji pochłonęła pół miliona 
złotych. Na realizację zadania Gmina 
Dalików pozyskała dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej (297 000 
zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi (dotacja – 40 390 zł 
oraz pożyczka – 40 390 zł). 

W tym roku udało się również 
przeprowadzić pilotażowo akcję 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest z prywatnych posesji. Wyko-
nawcą prac była firma posiadająca 
niezbędne uprawnienia w tym zakre-
sie. Po zdemontowaniu i przygotowa-
niu do transportu, płyty azbestowe 
trafiły na składowisko odpadów nie-
bezpiecznych. Łącznie z terenu gminy 
usunięto 99 ton płyt eternitowych. 
Mieszkańcy pokryją ok. 1 % kosz-
tów zadania. Pozostałe środki prze-
każe Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi.

Sukcesem zakończyły się również 
gminne projekty realizowane w ra-
mach osi LEADER Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Latem tego roku wyre-
montowano świetlicę wiejską w Da-
likowie, mieszczącą się w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki 
środkom unijnym w kwocie 66 605 zł 
udało się wymienić stare drewniane 
podłogi, odnowić boazerię, pomalo-
wać ściany, wstawić nowe drzwi oraz 
urządzić dodatkowe pomieszczenie, 
które będzie pełniło funkcje zaplecza 
kuchennego. Również w Dalikowie 
została zrealizowana duża inwestycja 
polegająca na budowie ogólnodostęp-
nego parkingu przy Zespole Szkół. 
Utwardzenie 1800 m2 powierzchni, 
wykonanie zjazdu z drogi powiato-
wej i odgrodzenie parkingu od szkoły 
rozwiązało problemy komunikacyj-
ne w tym obszarze. Realizacja zamie-
rzeń nie byłaby możliwa gdyby nie 
środki Unii Europejskiej w wysokości 
170 135 zł.

W miejscowości Zdrzychów po-
wstał kolejny odcinek drogi asfaltowej 
o długości 0,5 km. W wyniku realiza-
cji projektu zmieniono nawierzchnię 
istniejącej drogi żużlowo-żwirowej na 
bitumiczną o szerokości 5 m. Ponad-
to wykonano miejscowe poszerzenia 
pasa drogowego do 10 m, wzmoc-
niono podbudowę drogi i rozwiąza-
no problem jej odwodnienia. W celu 
zapewnienia użytkownikom większe-
go bezpieczeństwa usunięto przydroż-
ne zadrzewienia oraz wprowadzono 
oznakowanie pionowe i poziome. 
Inwestycja została dofinansowana 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Justyna Ługowska

Rok bogaty w inwestycje
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Na stadionie miejskim w Łęczycy 22 
września odbyły się po raz siódmy po-
wiatowe zawody sportowo-pożarni-
cze. Impreza tego typu odbywa się co 
dwa lata i startują w niej drużyny, któ-
re zwyciężyły w zawodach gminnych. 

Zawody odbywały się w sztafecie 
strażackiej 7 x 50 m z przeszkodami 
i w konkurencjach bojowych. Aby im 
sprostać należało wykazać się zarów-
no siłą, jak i zręcznością. Startowało 
dziewięć drużyn męskich z gmin: Łę-
czyca, Piątek, Świnice Warckie, Góra św. 
Małgorzaty, Grabów, Daszyna i miasta 
Łęczyca, a także cztery drużyny żeń-
skie z gmin: Piątek, Świnice Warckie 
i miasta Łęczyca.

Wszyscy walczyli z ogromnym za-
pałem. Spośród drużyn męskich zwy-

Klasyfikacja generalna zawodów:

W kategorii męskiej

I miejsce OSP Kałów (96,3 pkt)
II miejsce OSP Zygry (99,9 pkt)

III miejsce OSP Pełczyska (103,0 pkt)
IV miejsce OSP Wilczyca (111,2 pkt)

V miejsce OSP Felicjanów (116,7 pkt)
VI miejsce OSP Chodaki  (116,8 pkt)

VII miejsce OSP Góra Bałdrzychowska (120,4 pkt)
VIII miejsce OSP Dalików (121,3 pkt)

IX miejsce OSP Zelgoszcz (121,8 pkt)
X miejsce OSP Drużbin (125,2 pkt)

XI miejsce OSP Księża Wólka (135,7 pkt)
XII miejsce OSP Wilamów (152,6 pkt)

W kategorii żeńskiej

I miejsce OSP Zygry (133,9 pkt)
II miejsce OSP Dalików (138,6 pkt)

III miejsce OSP Zelgoszcz (141,9 pkt)
IV miejsce OSP Poddębice (142,9 pkt)
V miejsce OSP Rożniatów (161,5 pkt)

14 września na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu 
odbyły się VIII Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Powiatu 
Zgierskiego. Organizatorem zawo-
dów był Zarząd Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
i Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Zgierzu.

Gminę Zgierz reprezentowała 
Ochotnicza Straż Pożarna Ustronie-
-Grotniki, która w ubiegłym roku zajęła 
I miejsce w Gminnych Zawodach Spor-
towo-Pożarniczych oraz Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza Ustronie-Grotni-
ki. Ogółem w zawodach wzięło udział 
16 drużyn: trzy drużyny młodzieżowe 
(grupa MDP), cztery żeńskie drużyny 
pożarnicze (grupa C) oraz dziewięć 
męskich (grupa A). 

Zawody zostały rozegrane 
w dwóch konkurencjach: ćwiczenia 

bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50 
m z przeszkodami (grupa A i C) we-
dług Regulaminu Zawodów Sportowo 
-Pożarniczych z dnia 10 lutego 2010 r. 
oraz w kategorii Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych według Regulaminu 
CIIF z 2011 r.

Klasyfikacja generalna przedsta-
wiała się następująco: w grupie A: 
I miejsce – OSP Popów, II miejsce – OSP 
Ustronie-Grotniki i III miejsce – OSP 
Opole; w grupie C: I miejsce -OSP Po-
pów, II miejsce – OSP Lipka i III miejsce 
– OSP Opole; w grupie Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze: I miejsce – MDP 
Lubianków, II miejsce – MDP Ustronie-
-Grotniki i III miejsce – MDP Lipka.

Gratulujemy tak wysokich wy-
ników druhom z OSP Ustronie-Grot-
niki oraz dziewczętom i chłopcom 
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
Ustronie-Grotniki.

tekst i fot. Katarzyna Cieślak

Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze OSP

Powiatowe zawody OSP 
w Wartkowicach

ciężyli, po raz kolejny, strażacy z OSP 
w Siedlcu (gmina Łęczyca), a żeńskich 
– panie z OSP w Piaskach (gmina Świ-
nice). Obydwie zwycięskie drużyny we-
zmą udział w przyszłorocznych zawo-
dach na szczeblu wojewódzkim.

Skład mistrzowskiej drużyny 
z Siedlca:

Jan Jóźwiak – prezes OSP Siedlec
Grzegorz Adamczyk  
– kierownik drużyny
Grzegorz Andrysiak

Eryk Kupis
Jakub Kupis

Michał Grzybowski
Daniel Milast

Michał Łukaszewski
Bartłomiej Dudek

Michał Kupis

W niedzielę 29 września  
2013 r. na boisku sportowym 
w Wartkowicach przeprowadzo-
ne zostały VIII Powiatowe  
Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
powiatu poddębickiego.  
Do rywalizacji przystąpiło  
12 drużyn męskich oraz  
5 kobiecych. 
Naszą Gminę reprezentowały: 
męska i żeńska drużyna z OSP 
Zelgoszcz oraz obrońcy  
mistrzowskiego tytułu z 2011 r. 
OSP Pełczyska. Sędzią głów-
nym zawodów był kpt. Tomasz 
Woźniak.

Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP 
rozegrane zostały w dwóch kon-
kurencjach: sztafecie strażackiej 
i ćwiczeniu bojowym. O ostatecznej 
klasyfikacji startujących zespołów 
decydował łączny czas uzyskany 

przez poszczególne jednostki w obu 
konkurencjach. 

Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
pieniężne, a trzy najlepsze drużyny 
dodatkowo puchary. Zwycięzcom 
przysługuje prawo udziału w zawo-
dach wojewódzkich, które odbędą się 
w 2014 r.

Samorząd Gminy Wartkowice oraz 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Wartkowicach pragnie ser-
decznie podziękować druhom z jed-
nostek OSP w Białej Górze, Biernaci-
cach, Powodowie Trzecim, Sędowie, 
Truskawcu oraz w Turze za pomoc 
podczas organizacji tegorocznych 
zawodów powiatowych. Szczególne 
podziękowania należą się druhom 
z OSP Wartkowice, którzy czuwali 
nad sprawnym przebiegiem zawodów. 

Agnieszka Kiejnich

Drużyna OSP z Siedlca niezwyciężona!!! 
Puchary, dyplomy i nagrody rze-

czowe ufundowane przez sponsorów, 
wręczali: Paweł Bejda – Wicewojewoda 
Łódzki, Wojciech Zdziarski – Starosta 
Łęczycki i jednocześnie Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łę-
czycy, druh Ryszard Szmaja – członek 
Zarządu Głównego ZOSP RP, bryg. Ja-
rosław Ostrowski – Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Łęczycy, Burmistrz Miasta Łęczyca 
i wójtowie gmin z powiatu łęczyckiego.

Pogoda dopisała, grała orkiestra 
dęta z OSP w Błoniu, można było po-
krzepić się tradycyjną grochówką. Wi-
dzowie mieli okazję zapoznać się ze 
specyfiką zawodu strażaka.

Zofia Dziwisz
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28 września 2013r. w Zespole Szkół w Wartkowicach obchodziliśmy uroczy-
stość nadania medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:

Państwo Halina i Marian Bojanowscy z Białej Góry
Państwo Janina i Czesław Izydorczykowie z Bronówka

Państwo Bronisława i Henryk Kuropatwa z Woli Dąbrowej
Państwo Kazimiera i Sylwester Saganiakowie z Białej Góry

Rocznicę 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:

Państwo Anna i Stanisław Pągowscy z Suchej Dolnej

Rocznicę 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:

Państwo Helena i Tadeusz Frątczakowie z Wartkowic

Z różnych powodów nie mogli być obecni pozostali Jubilaci: Państwo Bo-
żena i Jan Janiakowie, Państwo Maria i Stanisław Matczakowie, Państwo 
Helena i Romuald Nolbrzakowie, Państwo Teresa i Sławomir Piszczał-
kowscy, Państwo Krystyna i Bolesław Raczkowscy, Państwo Kazimiera 
i Henryk Sikora.

W uroczystościach wraz z dostojnymi Jubilatami uczestniczyli członko-
wie rodzin oraz przybyli na tę uroczystość goście. Oficjalnego aktu dekoracji 
„Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dokonał Wicewojewo-
da Paweł Bejda wraz z Wicestarostą Piotrem Binderem. Gratulacje Jubilatom 
złożył także Proboszcz Parafii Dzierżawy Ks. Kanonik Marian Kilichowski. Li-
sty z życzeniami dla Jubilatów przekazał także Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, 
który nie mógł uczestniczyć w uroczystości. W imieniu Samorządu Gminnego 
Wójt Gminy Piotr Kuropatwa, Przewodniczący Rady Leonard Świątczak oraz 
Sekretarz Anna Jagielska złożyli Jubilatom najserdeczniejsze życzenia oraz 
wręczyli przygotowane specjalnie na tę uroczystość pamiątkowe wazony, li-
sty gratulacyjne i kwiaty. Nie zabrakło tradycyjnego „Sto lat” i jubileuszowe-
go tortu. Uroczystość swoim występem uświetnili uczniowie z Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Łęczycy.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i mamy nadzieję, że długo po-
zostanie w pamięci zarówno Jubilatów, jak i zaproszonych gości. Całą uroczy-
stość poprowadziła Wioletta Olczyk – Kierownik USC Wartkowice.

Agnieszka Kiejnich

Złote, szmaragdowe 
i diamentowe gody

Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, 
gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los.

Bł. Jan Paweł II

13 września odbyła się uroczystość 
otwarcia wielofunkcyjnego boiska 
sportowego, zlokalizowanego na te-
renie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
im. Jana Pawła II w Grotnikach (gm. 
Zgierz). Powstało ono w ramach pro-
jektu pn. „Budowa boiska sportowe-
go wielofunkcyjnego w Grotnikach”, 
współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, dzia-
łanie „Odnowa i rozwój wsi”. Całko-
wita wartość projektu to 361 tys. zł, 
w tym 220 tys. zł dofinansowania. Jest 
to już czwarte boisko, które powstało 
w Gminie Zgierz dzięki środkom Unii 
Europejskiej.

Boisko w Grotnikach powstało, 
aby zapewnić dzieciom, młodzieży 
i dorosłym możliwość aktywnego spę-
dzania czasu i integrowania się dzię-
ki sportowi. Będzie ono służyć całej 
społeczności lokalnej. Jest to obiekt 
wielofunkcyjny, zapewniający moż-
liwość gry w piłkę siatkową, ręczną, 
nożną i koszykową oraz tenisa. Dzię-
ki temu mieszkańcy Grotnik i okolic 
mają dostęp do profesjonalnej infra-
struktury sportowej, z której z pew-
nością będą chętnie korzystać. Jest to 
tym bardziej ważne, że promowanie 
zdrowego stylu życia oraz zaanga-
żowanie w działalność sportową na 
rzecz dzieci i młodzieży jest wpisane 
w tradycję Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Grotnikach. Sport zawsze 
był jednym z priorytetów w tej pla-
cówce, która od ponad 20 lat jest go-
spodarzem Biegów Leśnych o Puchar 
Kuratora Oświaty oraz Przełajowych 
Biegów Sztafetowych o Puchar Wójta 
Gminy Zgierz.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt 
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, jego 
zastępca Marek Kominiak Przewodni-
czący Rady Gminy Mirosław Burzyński 
i radni gminy. Na uroczystość dotarli 
także: Sekretarz Powiatu Zgierskiego 
Adam Świniuch, Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej st. 
bryg. Krzysztof Zieliński, Maria Jasiń-
ska i Tomasz Walczak z Kuratorium 
Oświaty w Łodzi, Proboszcz Parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Grotnikach o. Krzysztof 
Jezierski, dyrektorzy i wicedyrektorzy 
gminnych szkół, pracownicy Urzędu 
Gminy Zgierz, obecni i emerytowa-
ni nauczyciele i pracownicy szkoły 
w Grotnikach, uczniowie wraz z ro-
dzicami oraz sołtysi i mieszkańcy Grot-
nik, Jedlicza A, Jedlicza B i Ustronia.

Uroczystość rozpoczęła się od wy-
słuchania słów Jana Pawła II, skiero-
wanych do młodych sportowców, za-

palenia znicza – symbolu rozpoczęcia 
igrzysk olimpijskich oraz powitania 
gości przez dyrektor szkoły – Marię 
Teresę Socalską. W swoim wystąpie-
niu Wójt Zdzisław Rembisz powie-
dział: Cieszy fakt, że w bieżącym roku 
szkolnym, nazwanym „Rokiem Szkoły 
w Ruchu”, oddajemy do użytkowania 
kolejny obiekt sportowy służący ucz-
niom, ale i całej wspólnocie lokalnej. 
Pamiętajmy – ruch to zdrowie!, po 
czym dyrektor grotnickiej placówki 
przecięła wstęgę. Po oddaniu przez 
gości asystujących oficjalnemu otwar-
ciu pierwszych strzałów na bramkę 
i rzutów do kosza, o. Krzysztof Je-
zierski poświęcił nowy obiekt. Część 
oficjalną zakończyły przemówienia 
zaproszonych gości i wręczenie upo-
minku – piłek ufundowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Zgierzu. 
Po niej wystąpił chór szkolny „Leś-
ne nutki”, a w krótkim montażu pt. 

Nowe boisko w Grotnikach „Na sportowo, na wesoło” zaprezen-
towali się uczniowie klasy IV Szkoły 
Podstawowej.

Po uroczystości jej uczestni-
cy wzięli udział w Święcie Szkoły, 
a boisko zostało opanowane przez 
dzieci i młodzież, które szybko zor-
ganizowały rozgrywki w piłkę nożną 
i koszykową.

Podczas święta można było za-
poznać się z osiągnięciami uczniów 
szkoły i obejrzeć ich prace plastycz-
ne związane m.in. z nowym boiskiem 

i sportem w ogóle. Każdy mógł wziąć 
udział w licznych konkursach spor-
towych, a na najmłodszych czekały: 
panie malujące twarze, dmuchany 
zamek i basen z piłeczkami. Całości 
towarzyszyła muzyka rockowego 
zespołu młodzieżowego, założone-
go przez absolwentów grotnickiej 
placówki, a na zgłodniałych czekały 
stoiska z ciastami i kiełbaski pieczo-
ne w ognisku.

tekst i fot. Maciej Wrzesiński

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lutomiersku sukcesywnie realizu-
je projekt „Krok w przyszłość”. Celem 
projektu jest zwiększenie aktywno-
ści społecznej osób bezrobotnych 
korzystających z pomocy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lutomiersku. 
Beneficjenci ostateczni w ramach 
uczestnictwa w projekcie zostali ob-
jęci wsparciem psychologicznym. 
Zdobyli wiedzę w zakresie aktyw-
nego poszukiwania pracy, jak i spo-
rządzania pisemnej oferty dla pra-
codawcy. 2 sierpnia 2013r w Domu 
Kultury w Lutomiersku beneficjenci 
ostateczni uczestniczący w treningu 
kompetencji wychowawczych przy-
gotowali przedstawienie dla dzieci pt. 
„Czerwony Kapturek”. Przedstawienie 

zgromadziło liczną widownię. Ponad-
to od 1 sierpnia do 31 października 
tego roku beneficjenci mogą zreali-
zować vouchery na usługi fryzjerskie 
w zakładzie fryzjerskim w Lutomier-
sku, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 
18. Zgodnie z harmonogramem pro-
jektu we wrześniu odbędą się spot-
kania edukacyjne, podczas których 
uczestnicy projektu będą zgłębiali 
wiedzę w zakresie gospodarowania 
budżetem domowym, rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie, przeciwdziała-
nia nałogom oraz walki z problemem 
alkoholowym. Planowany jest także 
cykl spotkań z lekarzami specjalistami 
(ginekologiem, urologiem, stomatolo-
giem), by uświadomić uczestnikom 
projektu, jak istotna jest profilaktyka.

Projekt „Krok w przyszłość”
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czerwony kapturek 
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25 sierpnia rolnicy z Gminy 
Zgierz świętowali w Dzierżąznej 
zakończenie tegorocznych żniw. 
Święto Plonów to pradawny  
słowiański obyczaj, sięgający  
czasów przedchrześcijańskich, 
poświęcony zbiorom zbóż. Mimo 
upływu czasu istotą dożynek  
pozostało dziękczynienie za  
plony, radość z owoców ziemi 
i pracy rąk ludzkich oraz szacu-
nek dla tradycji i chleba.

Dożynki rozpoczęły się korowodem 
dożynkowym, w którym szły: Orkiestra 
Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dzierżąznej wraz z Orkiestrą Dętą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brze-
zinach, poczty sztandarowe gminnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Wójt 
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Prze-
wodniczący Rady Gminy Zgierz Miro-
sław Burzyński, Zastępca Wójta Gminy 
Zgierz Marek Kominiak, członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich, niosące wieńce 
dożynkowe, symbolizujące zebrane 
plony i urodzaj, oraz mieszkańcy gminy. 
Na jego czele szli Starostowie Doży-
nek – Iwona Chachaj z Władysławo-
wa i Andrzej Karpiński ze Szczawina, 
niosąc chleb i miód. 

Korowód zakończył się ustawie-
niem wieńców przed sceną. Po nim 
rozpoczęła się msza święta polowa, 
którą odprawił o. Krzysztof Jezierski, 
proboszcz parafii pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Grotnikach. Starostowie Dożynek 
oraz mieszkańcy Sołectwa Czaplinek, 
przynieśli chleb, kwiaty, owoce i wino, 
miód oraz ampułki z wodą i winem. 
Dary i wieńce dożynkowe zostały po-
święcone. Szczególny charakter mszy 
dożynkowej podkreślała jej oprawa 
– uczestniczył w niej Zespół Śpiewa-
czy Szczawinianki, orkiestry dęte oraz 
poczty sztandarowe gminnych jedno-
stek OSP. Po mszy połączone orkie-
stry dały około półgodzinny koncert 
dla mieszkańców zgromadzonych na 
uroczystościach. 

Przekazanie chleba i miodu Gospo-
darzowi święta plonów – Wójtowi Gmi-
ny Zgierz – przez Starostów Dożynek, 
było początkiem części obrzędowej. 
Starostowie tradycyjnie prosili Gospo-
darza o sprawiedliwy podział dożyn-
kowych darów. Podziękowali też rolni-
kom za ich ciężką pracę oraz życzyli im 
lepszych zbiorów w przyszłym roku, po 
czym zarówno Starostowie Dożynek, 
jak i Wójt wyszli z koszami pełnymi 
chleba, upieczonego z pierwszej mąki 
tegorocznych zbiorów, do zgromadzo-
nych na uroczystościach mieszkańców 
gminy oraz zaproszonych gości. W tym 
samym czasie komisje konkursowe 
oceniały siedem wieńców dożynko-
wych, przygotowanych przez działają-
ce w gminie Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz sześć stoisk sołeckich. 

Członkinie Kół Gospodyń Wiej-
skich, w oprawie dowcipnych przyśpie-
wek, życzeń i oczekiwań na przyszłość, 
przekazały swoje wieńce na ręce 
przedstawicieli instytucji i organizacji 
obecnych na uroczystościach. Wieńce 
otrzymali: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław 
Rembisz od KGW z Gieczna, Rada Gmi-
ny Zgierz na ręce Przewodniczącego 
Rady Mirosława Burzyńskiego od KGW 
z Łagiewnik Nowych, Powiat Zgierski 
na ręce Wicestarosty Zgierskiego Mar-
cina Karpińskiego od KGW z Białej, o. 
Krzysztof Jezierski, proboszcz parafii 
w Grotnikach od KGW ze Szczawina, 
Miasto Zgierz na ręce Prezydent Miasta 
Iwony Wieczorek i Przewodniczącego 
Rady Miasta Jarosława Komorowskiego 
od KGW z Proboszczewic, Regionalny 
Związek Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych w Łodzi na ręce Przewodni-
czącego Rady Związku Krzysztofa Ba-
nasiaka i członka Rady Związku Haliny 
Szymańskiej od KGW z Rosanowa, Izba 
Rolnicza Województwa Łódzkiego na 
ręce Przewodniczącego Rady Powiato-
wej w Zgierzu Jerzego Kuzańskiego od 
KGW z Lorenek. 

Święto plonów to przede wszyst-
kim święto mieszkańców. Jest to rów-
nież okazja do uhonorowania osób 
działających na rzecz społeczności 
lokalnej i rozwoju rolnictwa. W tym 
roku odznaki honorowe Zasłużony 
dla Rolnictwa zostały przyznane pię-
ciu osobom, przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na wniosek Wójta Gmi-
ny Zgierz. Wyróżnieni mieszkańcy to 
osoby od wielu lat związane z Gminą 
Zgierz, powszechnie szanowane za swą 
działalność i postawę, a przyznana od-
znaka wyraża uznanie dla ich dokonań. 
Odznaczeni zostali: Jan Adamczewski 
z Ciosen, Andrzej Brański z Bracho-
wic, Andrzej Karpiński ze Szczawina 
Kościelnego, Jan Trojak z Woli Bra-
nickiej i Grażyna Kietla w Kotowic. 

Po raz piąty uhonorowano tytu-
łem Przyjaciel Gminy Zgierz. Przy-
znawany jest on osobom i instytucjom, 
które przyczyniły się do rozwoju gmi-
ny, wsparły organizowane przez nią 
przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyj-
ne, czy też wybitnie zasłużyły się dla jej 
mieszkańców. W tym roku tytuł otrzy-
mał Stanisław Dynek, Prezes Zarządu 
Gminnego Związku OSP RP w Zgierzu 
i Prezes OSP w Skotnikach, który po-
przez swoją wieloletnią współpracę 
na rzecz Gminy Zgierz przyczynił się 
do jej rozwoju, poprawy infrastruktu-
ry i stanu jej bezpieczeństwa, przede 
wszystkim pożarowego. Angażował 
się również w życie społeczne Skotnik 
i całej gminy, inicjując i wdrażając wiele 
cennych inicjatyw. 

Na scenie nastąpiło także roz-
strzygnięcie dwóch konkursów. W jed-
nym – na Współczesny Wieniec Dożyn-
kowy – wystartowały koła gospodyń 
wiejskich z: Białej, Gieczna, Lorenek, 
Łagiewnik Nowych, Proboszczewic, 
Rosanowa i Szczawina. Pierwsze miej-
sce zajął wieniec wykonany przez KGW 
z Lorenek, drugie – KGW z Rosanowa, 
natomiast trzecie – KGW z Łagiewnik 
Nowych. Jurorami w konkursie byli: 
Aleksandra Liberska, etnograf Działu 
Oświaty Centralnego Muzeum Włó-

kiennictwa w Łodzi (przewodniczą-
ca jury), Dorota Abramczyk, Dyrektor 
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Pub-
licznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu 
i Robert Starzyński, Dyrektor Muzeum 
Miasta Zgierza. 

W drugim konkursie – na Najlep-
sze Stoisko Promocyjne Sołectwa – wy-
startowali mieszkańcy sołectw: Biała, 

W niedzielę, 25 sierpnia mieszkańcy 
gminy Lutomiersk świętowali dorocz-
ne Święto Plonów w parku podwor-
skim w Szydłowie. Uczestnicy zebrali 
się o godzinie 13.30 przed Ochotniczą 
Strażą Pożarną. Stąd korowód dożyn-
kowy wyruszył do głównego miejsca 
uroczystości. W korowodzie udział 
wzięli m.in. starostowie dożynek (Pa-
ni Agnieszka Łopatecka i Pan Zbigniew 
Kulak z Czołczyna), delegacje poszcze-
gólnych Kół Gospodyń Wiejskich, nio-
sące przygotowane dożynkowe wień-
ce, szli także gospodarze uroczystości 
– władze samorządowe gminy Luto-
miersk oraz zaproszeni goście. W ko-

Dożynki w Gminie Zgierz

Ciosny, Czaplinek, Kębliny, Rosanów 
i Szczawin. Podobnie jak w ubiegłych 
latach można było na nich skosztować 
lokalnych specjałów oraz poznać histo-
rię i specyfikę każdego sołectwa. Zwy-
ciężyło, po raz drugi z rzędu, Sołectwo 
Ciosny, drugie miejsce zajęło Sołectwo 
Kębliny, trzecie – Sołectwo Rosanów. 
Jurorami w konkursie były: Natalia Sce-

gielniak-Glica, etnolog Działu Kultur 
i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Mia-
sta Łodzi (przewodnicząca jury), Anna 
Dąbrowska, Kierownik Rejonowego 
Zespołu Doradców w Zgierzu Łódz-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Bratoszewicach i Karoli-
na Kałużna, pracownik Biura Promo-
cji Starostwa Powiatowego w Zgierzu. 

Na zakończenie części obrzędo-
wej wręczono dyplomy i podziękowa-
no sponsorom tegorocznych Dożynek 
Gminnych oraz oddano głos zaproszo-
nym gościom. 

W części artystycznej wystąpiły 
zespoły działające pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzier-
żąznej: Zespół Śpiewaczy Szczawi-
nianki ze Szczawina, Zespół Śpiewaczy 
Giecznianki z Gieczna z kapelą ludową 
Zenona Rudnickiego oraz Zespół tań-
ca nowoczesnego Raindrops-Junior. 
Gwiazdami wieczoru podczas tego-
rocznych dożynek byli: Jerzy Połomski, 
FUNNY FINGERS i Zespół VOLVER. Im-
prezę zakończyła trwająca do północy 
dyskoteka z DJ-em. 

Goście dożynkowi mogli przez cały 
czas odwiedzać, oprócz stoisk sołe-
ckich, liczne stoiska gastronomiczne, 
wystawy twórczości artystów ludo-
wych oraz zapoznać się z ofertą firm 
i instytucji. Najmłodsi natomiast do-
brze bawili się w wesołym miasteczku. 
Podczas tegorocznych dożynek miała 
miejsce po raz pierwszy akcja honoro-
wego oddawania krwi. Wykwalifikowa-
ny personel zarejestrował 20 krwio-
dawców i pobrał krew od 17 osób.

tekst i fot. Maciej Wrzesiński

Korowód dożynkowy poprowadzili Starostowie Dożynek: 
Iwona Chachaj i Andrzej Karpiński.

rowodzie kroczyły również poczty 
sztandarowe, Orkiestra Dęta Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, 
a także druhowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu Gminy Lutomiersk. 
Uroczystości rozpoczęła polowa dzięk-
czynna Msza Święta. Po zakończeniu 
polowej Mszy Świętej zaproszonych 
gości i wszystkich uczestników doży-
nek powitał Wójt Gminy Lutomiersk 
Tadeusz Borkowski. Następnie staro-
stowie dożynek wręczyli Wójtowi Gmi-
ny poświęcony w trakcie nabożeństwa 
chleb. W ramach programu estradowe-
go, który wypełnił rozrywkową część 
Dożynek Gminnych zaprezentowały 

się: dziecięcy zespół tańca ludowego 
Lutomierzaczki, zespół folklorystycz-
ny Szycha, Orkiestra Dęta Gminnego 
Ośrodka Kultury, zespół muzyki dixie-
landowej Dixie Lutek, występ chóru 
żeńskiego z ROMHANY, pokaz tancerek 
orientalnych z ROMHANY, zagrała rów-
nież podwórkowa KAPELA BAŁUCKA, 
zespół ZOŁOTAR, zespół CZADOWE GI-
TARY i gwiazda wieczoru DON VASYL 
i Cygańskie Gwiazdy. Zabawa taneczna 
z zespołem CRAZY zakończyła obchody 
tegorocznych dożynek.

Piotr Pączek 
zdj.Tomasz Dróżdż

Święto Plonów w Szydłowie
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1 września br. na stadionie w Daliko-
wie odbyły się Dożynki Gminne, pod-
czas których tradycyjnie dziękowano 
rolnikom za trud wniesiony w uprawę 
polskiej ziemi. Jak każdego roku uro-

duży wypieczony bochen chleba. Na 
ręce Wójta trafiło również pięć wień-
ców dożynkowych przygotowanych 
przez Zespół Śpiewaczy „Biała Róża”, 
Sołectwo Złotniki, Dalików, Dąbrów-
ka Nadolna oraz Krzemieniew wraz 
ze Stowarzyszeniem Krzemieniew. 
Oprawę muzyczną dożynek zapewni-
ły zespoły ludowe z naszego terenu: 
„Biała Róża” oraz „Jawor”. Ten drugi 
zaprezentował się również w tańcu. 
Od niedawna zarówno panie, jak i pa-
nowie ze Złotnik trenują pod okiem 
instruktora. Chętnych do tańca nie bra-
kuje. Grupa liczy w chwili obecnej ok. 
20 osób. Nie mniej liczna jest również 
Orkiestra Dęta OSP w Dalikowie, która 
uraczyła słuchaczy koncertem obejmu-
jącym zarówno utwory poważne, jak 
i rozrywkowe. 

Po części oficjalnej prawdziwe ob-
lężenie przeżywały stoiska dożynko-
we. Wśród wystawców znalazły się 
sołectwa z terenu naszej gminy, insty-
tucje związane z rolnictwem, edukacją 
i energią odnawialną. Zwiedzający mo-
gli liczyć na fachowe porady i pyszne 
smakołyki. Na tych, którzy bardziej 
zgłodnieli czekała grochówka ugo-
towana przez panie z Zespołu Szkół 
w Domaniewie. Na nudę nie narzekały 
również dzieci. Dużym powodzeniem 
cieszyły się zajęcia na stoisku przed-
szkola „Maluszek” oraz przejażdżki 
bryczkami. Mnóstwo frajdy najmłod-
szym sprawiły harce w udostępnionym 
przez firmę JUWI figloraju. Firma ta 
planowała również loty balonem, któ-
re ze względu na zbyt silny wiatr nie 
mogły się odbyć. 

Dożynki w Dalikowie Dożynki w Dalikowie nie mogłyby 
się udać bez wyczekiwanych każde-
go roku konkursów na „Chłopa Ro-
ku” i „Gospodynię Roku”. Uczestnicy 
tradycyjnie musieli pokonać slalom 
z zadaniami do wykonania. Panowie 
przewozili stary telewizor na sankach, 
szukali butelek w stogu słomy i jeździli 
na nartach po trawie. Panie natomiast 
przesuwały ziemniaki przez wąż stra-
żacki, szukały w słomie jajek i udowad-
niały, że jak na postępową gospodynię 
przystoi, potrafią wzorowo segrego-
wać odpady. Nikt nie był zaskoczony, 
gdy już po raz trzeci zwyciężył pan Ja-
rosław Szubert. Startujące gospodynie 
pokonała pani Roksana Mirowska. Na 
zakończenie dla wszystkich zebranych 
zagrał do tańca zespół „MEDIUM”. Jak 
co roku rozbawił on uczestników za-
bawy do tego stopnia, że imprezę kil-
kakrotnie przedłużano.

Dwa tygodnie później Gmina Da-
lików zaprezentowała się na II Do-
żynkach Powiatu Poddębickiego. 
Rola Starościny Dożynek przypadła 
mieszkance naszej gminy pani Elżbie-
cie Rochowczyk. Na scenie pojawiły 
się również zespoły ludowe z nasze-
go terenu. Gmina Dalików poprawiła 
swój zeszłoroczny wynik, zajmując 
pierwsze miejsce w konkursie na naj-
ładniejsze stoisko. Komisję konkurso-
wą przekonała do siebie przemyślaną 
dekoracją oraz pysznymi potrawami 
serwowanymi zwiedzającym. Odnie-
siony sukces to wynik zaangażowania 
wielu osób. 

Justyna Ługowska

czystości rozpoczęły się Mszą Świętą 
w dalikowskim kościele parafialnym. 
Następnie korowód dożynkowy ze sta-
rostami na czele przeszedł na boisko 
sportowe. W tym roku zaszczytna ro-

la starostów przypadła pani Bożenie 
Szymczak z Domaniewka oraz panu 
Krzysztofowi Kmiecińskiemu z Wil-
czycy. Wspólnie wręczyli oni Wójtowi 
Gminy Dalików Pawłowi Szymczakowi 

Jest niedzielne południe, spotyka-
my się tuż po zakończo nej mszy 
św. Dlaczego mimo nałożonej 
suspensy nadal ksiądz je 
odprawia?
Odprawiam, bo uważam, że suspen-
sa została nałożona bezprawnie. Poza 
tym nie nazywajmy karą manipulacji 
Prawem Kanonicznym, nie wspomina-
jąc już o jej adekwatności wobec mojej 
działalności. 

Rozumiem, że to aluzja i porówna-
nie do przewinień innych księży, 
którzy mając lepsze stosunki 
z kurią nie są przez nią upomina-
ni, a wręcz przeciwnie, pomaga się 
im w tuszowaniu skandali?
…

Nie mniej, zawsze w takich 
razach pojawia się argument 
porównujący sytuację księdza do 
relacji pracodawca – pracownik, 
gdzie ten pierwszy zwyczajnie 
zwalnia drugiego z pracy i tym 
samym pozbawia go możliwości 
działania w ramach logo firmy. 
Dlaczego więc, wzorem ks. 
Lemańskiego nie podporządkował 
się ksiądz decyzji arcybiskupa 
i nie odwołał do kościelnego 
odpowiednika Sądu Pracy, tylko 
zwyczajnie się zbuntował?
To nie jest żaden bunt. Są przepisy, 
które zostały złamane. Analogicz-
nie jak w Kodeksie Pracy, w Kodek-
sie Kanonicznym istnieją paragrafy 
mówiące o tym, że w pewnych sytu-
acjach pracownik podlega ochronie 
np. wiek przedemerytalny, podobnie 
jest w moim przypadku. Złożyłem ar-
cybiskupowi Jędraszewskiemu pismo 
o rezygnacji z pracy duszpasterskiej, 
ale zostało to jednak całkowicie zigno-
rowane i jest przykładem instrumen-
talnego, pełnego arogancji stosowania 
paragrafów.

Jednak niektórzy mawiają, że 
przepisy są przepisami. 
A inni mawiają, że są zwolennikami 
kary śmierci, a w niektórych rejonach 
świata znajdziemy zwolenników jedze-
nia ludzkiego mięsa.

Tak, a niektórzy wierzą w UFO. 
Pytam poważnie, co dalej?
Zgodnie z rozporządzeniem Benedykta 
XVI, mam prawo do odprawiania jed-
nej mszy w niedzielę, bez pozwolenia 
biskupa. Korzystam z tego i w słusz-
ności tej decyzji utwierdzają mnie lu-
dzie, którzy w tych mszach uczestni-
czą. Co więcej, cały czas ich przybywa. 
Przewrotnie więc, mogę stwierdzić, 
że suspensa pozytywnie wpłynęła na 
odbiór mojej działalności. Przecież 
sytuacja kościoła pw. Św. Stanisława 
Kostki była unormowana decyzją po-
przedniego arcybiskupa Władysława 
Ziółka. Ten wypracowany konsensus 
służył wszystkim Aleksandrowianom 
i został zburzony decyzją arcybiskupa 
Jędraszewskiego, który nie posiada 
elementarnego przygotowania z za-
kresu zarządzania zasobami ludzki-
mi i reprezentuje dziwną wizję rozu-
mienia dobra Kościoła. Bo jak inaczej 
wytłumaczyć jego zachowania mające 
na celu łamanie sumień księży i na-
kłanianie do podpisywania lojalno-
ści wobec abp Paetza, pomimo ewi-
dentnych dowodów przeciw niemu, 
potwierdzonych decyzją Watykanu. 
Społeczeństwo w Aleksandrowie zo-
stało podzielone, częściowo wręcz 
skłócone. Kto na tym zyskuje? Wra-
cając do pytania o to, co dalej? Jestem 
w trakcie leczenia i zgodnie z moją re-
zygnacją z aktywności duszpasterskiej 

w archidiecezji, przebywam na rencie 
chorobowej, natomiast arcybiskup ma 
prawo do podjęcia dalszych kroków, 
czyli skierowania sprawy do nuncjusza 
jako przedstawiciela Watykanu w Pol-
sce i nadania jej dalszego biegu, czyli 
zbadania słuszności decyzji według 
przedstawionych argumentów oby-
dwu stron. Ja natomiast nie zrezyg-
nuję z drogi postępowania sądowe-
go wobec arcybiskupa i dochodzenia 
swoich praw.

Czyli czekamy na ciąg dalszy. 
Interesuje mnie jeszcze częste 
cytowanie przez księdza Marcina 
Lutra, „Bóg mi świadkiem inaczej 
nie mogę” powiedział przybijając 
95 tez, a jakie są tezy księdza  
i ile ich jest?
Tytułem wstępu niech będzie prze-
niesienie całej sytuacji do przełomu 
XVII i XVIII wieku. Arcybiskup wydaje 
nakaz suspensy, przyjeżdżają do Alek-
sandrowa dominikanie, rekwirują koś-
ciół, mnie zamykają do więzienia i po 
procesie palą na stosie jako herety-
ka. Wszystko w imię czystości wiary… 
Czy tak wiele się zmieniło? Oczywi-
ście nikt nikogo nie pali na stosie, ale 
jest anachroniczny Kodeks Prawa Ka-
nonicznego, który całkowicie ubez-
własnowolnia pokrzywdzonych, dając 
praktycznie wyłączność osądu tylko 
biskupowi. Przykład? W mojej roz-
mowie z arcybiskupem padło żąda-
nie włączenia kościoła św. Stanisława 
Kostki do majątku archidiecezji. Nie 
zgodziłem się i są tego konsekwencje, 
bo archaiczność prawa kościelnego 
pozwala hierarchom na stosowanie 
przemocy w decyzjach wobec pod-

władnych, których myślenie chcą spa-
cyfikować. A analizując rzecz bardziej 
ogólnie: Święte Oficjum zmieniło na-
zwę na Kongregację ds. Doktryny Wia-
ry, a Indeks Ksiąg Zakazanych nadal 
funkcjonuje. Nikt  z niego nie wykre-
ślił dzieł Kanta, powieści Balzaca czy 
pracy Kopernika. Czytanie tych książek 
nadal jest obarczone sankcją grzechu 
śmiertelnego. Jak to się ma chociażby 
do lekcji geografii w szkołach? Mło-
dzież ma się spowiadać z tego, że wi-
działa zdjęcia z Voyager’a? Mało tego, 
czy można nazwać postępem tworze-
nie listy „nowych grzechów ciężkich” 
czyli śmiertelnych, gdzie obok handlu 
narkotykami czy seksu z przedmiota-
mi, znajduje się in vitro? Podane przeze 
mnie przykłady to oczywiście parabola 
mająca ukazać skostnienie systemu, 
jego archaiczność i stawiająca tym sa-
mym pod wielkim znakiem zapytania 
wiarygodność tez przedstawianych 
przez polskich hierarchów kościelnych.

Czyli po politeizmie, monoteizmie 
pozostaje nam ostatni element 
ewolucji religii – ateizm?
Nie! Moje działanie to pokazywanie 
anachronizmu instytucji Kościoła 
w dobie współczesnych zmian społecz-
nych i obyczajowych. O tym, że można 
inaczej, przekonuje nowy Papież. Fran-
ciszek nie zmienia nauczania Kościoła. 
Podstawy pozostają niezmienne. Trze-
ba jednak dostosować się do dynami-
ki otaczającej rzeczywistości. Dlatego 
nikt mnie nie przekona, że nie wyma-
gają zmiany treści z podręczników dla 
księży, gdzie wyczytać możemy, iż grze-
chem ciężkim jest upublicznianie skan-
dali. Rozumiem, że dlatego, cytując za 

mediami, abp Hoser, nie chcąc popełnić 
grzechu śmiertelnego nadal zatrudniał 
skazanego za pedofilię proboszcza. 

Punktem wyjścia na temat mojej 
postawy i oczekiwań ludzi należą-
cych do kościoła jest podstawowe py-
tanie w kontekście polskiej sytuacji, 
gdzie kościół jest ukazany jako insty-
tucja, w której większą zbrodnią niż 
krzywdzenie podwładnych okazuje 
się ujawnianie patologii w różnych jej 
przejawach np.: arogancja hierarchii, 
ukrywanie obyczajowych skandali, nie-
dopuszczanie wiernych świeckich do 
decyzyjnego głosu w ramach struktur 
kościelnych, brak jawności procedur 
nominacyjnych na biskupów.

Także w kościele nie uciekniemy 
od postępu cywilizacji i zmian. Ludzie 
potrzebują wiary i Boga jako sposobu 
na życie, a nie krępującego moralnie 
gorsetu. Nie oznacza to całkowitego 
liberalizmu moralnego, lecz życia zgod-
nego z ewangelią na miarę współczes-
nej świadomości i rozwoju społeczne-
go. Gdzie człowiek wierzący nie jest 
postrzegany jako żenujący anachro-
nizm z poprzedniej epoki.

Jednak poproszę o konkrety, 
jak według księdza powinien 
wyglądać współczesny kościół?
Kościół szanujący ludzi, dający im wol-
ność, prawo do dyskusji i własnego 
zdania; nie skazujący na banicję tych, 
którzy w wyniku alkoholizmu, prze-
mocy w domu, czy niezgodności cha-
rakterów zdecydowali się na rozwód; 
niewykluczający ze swego grona tych, 
którzy chcąc zostać rodzicami decydu-
ją się na zabiegi in vitro; nie pytający 
o orientację seksualną; nie dyskry-
minujący dzieci, których rodzice żyją 
w nieformalnych związkach; w końcu 
Kościół, w którym zasobność portfela 
nie decyduje o udzieleniu sakramen-

„To nie jest żaden bunt”
rozmowa z księdzem Jackiem Stasiakiem

dokończenie na str. 8
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tów; gdzie cnotą nie jest obłudne by-
cie biednym, ale jest nią bogacenie się 
– czyli rozwój, dzięki uczciwej pracy. 

Nie działa to jednak w ten 
sposób, że im więcej przywilejów 
dostają ludzie tym więcej chcą? 
Mam na myśli konsekwencje 
wprowadzania zmian, że za chwilę 
pojawią się chęci do uznania 
za normę coraz większej ilości 
„dziwactw”.
Spójrzmy na rzeczywistość realnie. Ile 
par czeka z rozpoczęciem współży-
cia do ślubu? Ile z nich, decyduje się 
w ogóle z niego zrezygnować? Ile osób 
korzysta z antykoncepcji? Kursy przed-
małżeńskie to fikcja. Czy to nie wymaga 
zmian i dostosowania do otaczającej 
rzeczywistości? Oczywiście można 
postawić warunki: nie respektujesz 
zasad – nie jesteś katolikiem. Tylko, że 
żyjących zgodnie z tymi zasadami jest 
garstka, oblicza się, że około 3 % społe-
czeństwa katolickiego w naszym kraju.

Dlatego uważam, że jeśli nowa wi-
zja nie stanie się zaczynem do zmian, 
to istnieją realne podstawy, iż w bar-
dzo krótkim czasie spełnią się słowa 

papieża Franciszka, że to wszystko roz-
padnie się jak domek z kart.

No chyba już się rozpada. Mówimy 
o nowoczesnym Kościele, 
więc użyję korporacyj nej 
nomenklatury, centrala w firmie 
księdza ma niemałe problemy 
z managementem w regionach, 
przez co Jezus jako trade mark 
przestaje być wiarygodny.
Nie Jezus, lecz ludzie Jezusa, którzy go 
nieudolnie reprezentują. Nie popadaj-
my też w skrajności, że Kościół to zbio-
rowisko dewiantów, zboczeńców czy 
innych dziwaków. Nie jest ich więcej 
niż w innych grupach społecznych. Pa-
tologią natomiast jest to, że – podajmy 
przykład nauczycieli – nie bronią oni 
swojego kolegi po fachu, który okazał 
się pedofilem. Nie zatuszowują sprawy 
twierdząc, że to atak na polski system 
oświatowy. W tym wymiarze koniecz-
ne są zmiany i jak widać po ostatnich 
doniesieniach medialnych one nastę-
pują. I musi być ich jeszcze więcej, by 
Kościół stał się społecznością, w której, 
można rozwijać się duchowo i moral-
nie i spełniać jako człowiek

Dziękuję za rozmowę.

XI Festiwal Sztuk Różnych za nami. 
Kto nie był, niech żałuje. Pogoda dopi-
sała, rękodzielnicy i artyści również, 
więc mieszkańcy miasta i regionu 
łódzkiego mieli naprawdę atrakcyjną 
sobotę. Już wczesnym popołudniem 
park miejski w Aleksandrowie Łódz-
kim zmienił się w jarmark rzemio-
sła, sztuki oraz rękodzielnictwa. Dla 
najmłodszych przygotowano aż trzy 
spektakle teatru kukiełkowego: „Baj-
kowy Stragan”, „Szewc Kopytko i Ka-
czor Kwak” oraz klasyczny „Kopciu-
szek”. Parkowe alejki też były pełne 
atrakcji: klauni, szczudlarze, lokalni 
wystawcy prezentujący swoje wyro-
by rękodzielnicze, kawiarenka pod 
chmurką.

 Lubiący ruch mogli poćwiczyć 
aerobik z klubem Otofitness i popró-
bować tańca breakdance. 

A wieczorem swoim koncertem 
urzekła aleksandrowian Anita Lipni-
cka i John Porter. Honorowy patronat 
nad imprezą objęła Poseł na Sejm RP 
Agnieszka Hanajczyk. 

Festiwal jak zawsze miał również 
wymiar charytatywny. W tym roku 
promował akcję Szlachetna Paczka, 
ogólnopolski projekt, który realizo-

1 września 2013 roku w miejscowości 
Antoniew odbyło się oficjalne przeka-
zanie do użytku nowo pobudowanej 
asfaltowej drogi gminnej. Wszystkich 
zaproszonych gości powitał Pan Ze-
non Gara – sołtys Antoniewa. W swo-
im wystąpieniu sołtys podziękował 
Wójtowi i radnym Gminy Lutomiersk 
za zrealizowanie inwestycji. Poświę-
cenia nowej nawierzchni asfaltowej 
dokonał ksiądz kanonik Marek Ko-

Kolorowo, artystycznie i… szlachetnie

wany będzie również w Aleksandro-
wie. W specjalnym namiocie zainte-
resowani mogli uzyskać informacje 
na ten temat. My tylko w skrócie po-
wiemy, że akcja polega na przekazy-
waniu bezpośredniej pomocy oso-
bom potrzebującym na podstawie 
danych zebranych przez wolontariu-
szy. Następnie potrzeby są umiesz-
czane w anonimowej internetowej 
bazie danych, dzięki czemu każda 

zainteresowana pomocą osoba może 
przygotować paczkę z konkretnymi 
artykułami, jakie znajdzie w bazie. 
Wystarczy dostęp do Internetu i chęć 
niesienia pomocy. 

Organizatorem Festiwalu Sztuk 
Różnych był Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i Urząd Miejski w Aleksan-
drowie Łódzkim. 

Krystyna Buda-Sowa

Otwarcie drogi w Antoniewie

walski, a wstęgę uroczyście przecięli 
m.in. przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy Lutomiersk, proboszcz 
parafii Lutomiersk oraz przedstawi-
ciele mieszkańców. W oddaniu drogi 
do użytku udział wzięli również Wo-
jewoda Łódzki Jolanta Chełmińska 
oraz Radny Powiatu Pabianickiego 
Krzysztof Pacholak. 

Tekst i fot. Krzysztof Pacholak

4 sierpnia w Lutomiersku świętowano 10-lecie Tramwajowej Linii Turystycznej 
„43”. Wśród wielu atrakcji była także prezentacja zabytkowych pojazdów,  
od przedwojennych automobili po auta pamiętające schyłek okresu PRL. Można 
było także zobaczyć autobus miejski typu Ikarus 260 z 1983 roku. Zjazd był  
zorganizowany przez Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi wspólnie  
z grupą Retro Pasjonaci oraz CzerwonyIkarus.com

Arkado...  Arkado… tak na niego wo-
łają dzieci pod Kilimandżaro.

Ks. Arkadiusz Nowak, polski mi-
sjonarz od 15 lat pracujący w Afry-
ce, gościł w kościele pw. Św. Stanisła-
wa Kostki. Pierwszy wyjazd na misje 
„zaliczył” już jako kleryk, wiedział, 
że to jego powołanie i tą droga po-
winien podążać i tak się stało. Pra-
cował w kilku afrykańskich krajach: 
Wybrzeżu Kości Słoniowej, Republice 
Środkowoafrykańskiej, Kenii, Etio-
pii, a przez ostatnich 8 lat w Tanzanii 
wśród Masajów.

Afryka przyciąga go jak magnes.
Mam już czarną afrykańską duszę. 

Bo czarny jest w Afryce symbolem Bo-
ga – mówi. 

Misjonarz biegle mówi w języ-
ku suahili, który jest językiem z ro-

dziny bantu i stał się językiem kon-
taktowym dla ludów w środkowej 
i wschodniej Afryce. Swoje refleksje 
i spostrzeżenia Arkadiusz Nowak za-
warł w książce pod dość intrygującym 
tytułem  „Opluty przez Boga”. W spo-
sób bardzo plastyczny i z niezwykłą 
wrażliwością pisze o tym co przeżył 
i czego doświadczył. Jest to bardzo 
ciekawe doświadczenie „czarnego 
lądu”, z perspektywy jakiej zwykły 
turysta nie doświadczy, bowiem ks. 
Arkadiusz po prostu żył z tymi ludźmi, 
siedział przy ich ogniskach i spał w ich 
chatach. Nic też dziwnego, że książka 
rozchodziła się jak „świeże bułecz-
ki”, a po autograf autora ustawiła się 
duża kolejka. Cały dochód z książki 
zostanie przeznaczy na działalność 
misyjną prowadzona przez Stowa-

„Opluty przez Boga”

rzyszenie Misji Afrykańskich (www.
solidarni.sma.pl). Ksiądz Arkadiusz 
prowadzi również blog http://www.
oplutyprzezboga.dbv.pl/news.php, 
warto się z nim zapoznać. 

(S.S.) 
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