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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dalikowie jako jedyna 
w powiecie poddębickim  
znalazła się wśród grona 
laureatów projektu „Tablety 
w Twojej bibliotece”. GBP 
w Dalikowie udało się pozyskać 
trzy nowe tablety dla licznego 
grona swoich użytkowników.

Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” 
jest częścią Programu Rozwoju Bi-
bliotek. Realizatorem Programu jest 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego, która na ten cel otrzy-
mała środki od Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dalikowie jest instytucją nowo-
czesną, podążającą za najnowszymi 
trendami, dlatego wprowadza szereg 
usług mobilnych dla użytkowników, 
które wspierają tworzenie, uczenie się 
i dzielenie się wiedzą z innymi. W kon-
sekwencji dobrze napisanego wniosku 
udało się pozyskać dla biblioteki trzy 

W dniu 21 kwietnia 2015 r. 
w Muzeum Miasta Zgierza przy 
ul. Henryka Dąbrowskiego 21 
odbyło się otwarcie wystawy 
przygotowanej przez Oddziałowe 
Biuro Edukacji Publicznej IPN 
w Łodzi pt. „Zbrodnia Katyńska”. 

Jest to poszerzona wersja ekspozycji 
powstałej w 2010 r. przy okazji obcho-
dów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 
Nową wystawę poszerzono o wątki 
tylko zasygnalizowane lub nieuwzględ-
nione w poprzedniej wersji: okoliczno-
ści odkrycia zbrodni, genezę kłamstwa 
katyńskiego i drogę do prawdy. Wysta-
wa prezentuje widzom także sylwetki 
osób, które znalazły się w „cieniu Ka-
tynia”, a więc nie tylko ofiar, ale świad-
ków i sprawców zbrodni. Autorami 
wystawy są: Milena Romanowska (pro-
jekt plastyczny) i Paweł Kowalski (sce-
nariusz wystawy). Ekspozycja będzie 
prezentowana do 9 czerwca 2015 r.

Wstęp wolny. Serdecznie 
za praszamy.

* * *

Po agresji ZSRR na Polskę 17 wrześ-
nia 1939 r. do niewoli radzieckiej do-
stało się 250 tys. obywateli polskich: 
żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu 
Ochrony Pogranicza, funkcjonariu-
szy policji, straży więziennej i innych 
służb. Na przełomie 1939 i 1940 r. 
NKWD aresztowało tysiące obywateli 
polskich pod zarzutem „działalności 
kontrrewolucyjnej”. W dniu 5 mar-
ca 1940 r. władze najwyższe ZSRR 
wydały decyzję o rozstrzelaniu bli-
sko 15 tys. jeńców z obozów w Ko-
zielsku, Ostaszkowie i Starobielsku 
oraz 11 tys. więźniów przetrzymy-
wanych w więzieniach tzw. Zachod-
niej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. 
Ostatecznie w kwietniu i maju 1940 
r. zamordowano 21 857 polskich 
obywateli. Władze Związku Radzie-
ckiego dopiero w 1990 r. przyznały 
się do popełnienia zbrodni, po pół-
wieczu podtrzymywania kłamstwa 
w tej sprawie.

tablety Apple iPad Air z dodatkowymi 
akcesoriami. – Już wcześniej współpra-
cowaliśmy z Fundacją Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego realizując 
ich projekt „Rozpracuj to z biblioteką” – 
opowiada Beata Olejniczak, Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Da-
likowie. – Ucieszyliśmy się z nowego 

projektu Programu Rozwoju Bibliotek, 
dzięki któremu nasi czytelnicy mogą 
rozwijać swoje zainteresowania, na-
bywać nowe umiejętności i wymieniać 
się doświadczeniami z innymi ludźmi. 

W XXI wieku tablety stały się bar-
dzo popularnym „oknem na świat”. Na 
tabletach można przeglądać strony 
internetowe, oglądać filmy, grać w gry, 
edytować zdjęcia, a także robić zakupy 
online. Tablety są łatwe w użytkowa-
niu. Dają młodym użytkownikom na-
tychmiastowy dostęp do wszystkich 
zainstalowanych funkcji. Dorośli czy-
telnicy mogą na nich wygodnie czy-
tać e-booki, dzieci uczyć się języków 
obcych, korzystać z opcji projektowa-
nia lub rysowania. Tablety mogą być 
wykorzystane podczas organizowa-
nych w bibliotece zajęć, szczególnie 
dla młodzieży i pomogą tym samym 
pozyskać nowych czytelników.

Dzięki udziałowi w Projekcie 
„Tablety w Twojej bibliotece” GBP 
w Dalikowie utworzyła dodatkowe 
punkty dostępu do Internetu, a tym 
samym rozszerzyła i uatrakcyjniła 
swoją ofertę.

Ewa Bugajna

Tablety w bibliotece Wystawa IPN w Zgierzu

W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Szko-
le Podstawowej im. Jana Kasińskie-
go w Białej odbyła się uroczystość, 
upamiętniająca polskich jeńców 
wojennych, zamordowanych przez 
funkcjonariuszy radzieckiego NKWD 

rów, niczym ziarno z ewangelicznej 
przypowieści – choć wrzucone w zie-
mię i obumarłe – przyniosły plon, 
kształtując świadomość patriotyczną 
współczesnych pokoleń. Bolesne dla 
narodu polskiego doświadczenia XX 
wieku, naznaczone męczeństwem 
bohaterów i żałobą rodzin, są niczym 
testament pozostawiony potomnym, 
z którego płynie przykazanie troski 
o losy Ojczyzny”.

Pamięć o ofiarach zbrodni ka-
tyńskiej ma również ważny wymiar 
lokalny: wśród jeńców, zamordo-
wanych w lesie katyńskim, znalazł 
się oficer Wojska Polskiego w stanie 
spoczynku major Jan Czech. Przez 
kilkanaście lat Jan Czech i jego ro-
dzina – żona i troje dzieci – mieszkali 
w Woli Branickiej, skąd pochodziła 
wybranka żołnierza – Helena Bierna-
ciakówna. Warto wspomnieć, że ich 
ślub odbył się w kościele w Giecznie.

Uroczystość w Białej była okazją 
do przypomnienia tej biografii oraz 
złożenia kwiatów i zapalenia zniczy 
pod tablicą, poświęconą majorowi Ja-
nowi Czechowi. W ceremonii uczest-
niczyli także członkowie rodziny Jana 
i Heleny Czechów.

Uwieńczeniem obchodów roczni-
cowych był wykład dr. Piotra Świąt-
kiewicza z Muzeum Miasta Zgierza pt. 
„Katyń – historia osobiście odkrywa-
na”. Prelegent – archeolog i uczestnik 
badań naukowych, prowadzonych na 
miejscu katyńskiego mordu – zapre-
zentował unikalną relację z prac ar-
cheologicznych, podsumowując stan 
wiedzy historycznej na temat zbrodni 
katyńskiej.

Źródło:
 „Na Ziemi Zgierskiej”,  

2015, nr 4.

75. rocznica Zbrodni Katyńskiej 
– obchody w Białej

w Katyniu w 1940 r. „Prawdy nie 
można rozstrzelać” – pod tym ha-
słem społeczność szkolna przypo-
mniała dramatyczną kartę historii 
Polski, zapełnioną losami kilkunastu 
tysięcy oficerów: żołnierzy i funkcjo-

nariuszy innych służb mundurowych 
Drugiej Rzeczypospolitej, którzy zo-
stali zgładzeni na rozkaz przywódcy 
ZSRR Józefa Stalina.

Uroczystość rozpoczęła się od 
wprowadzenia historycznego, przy-

gotowanego przez organizatorów 
pod kierunkiem dyrektora szkoły 
Blanki Magdaleny Hauke.

Wójt gminy Zgierz Barbara Kacz-
marek w swoim wystąpieniu mówiła 
m.in.: „Ciała pomordowanych ofice-
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Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” zor-
ganizowała w okresie 20–27 kwietnia 
br. cykl spotkań informacyjno-kon-
sultacyjnych poświęconych możli-
wościom pozyskania dofinansowa-
nia w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjaty-
wy LEADER” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniach uczestniczyli 
przedsiębiorcy, osoby fizyczne, orga-
nizacje pozarządowe, Koła Gospodyń 
Wiejskich, instytucje kultury, jednost-
ki samorządu terytorialnego, kościoły, 
oraz grupy nieformalne z terenu gmin: 
Aleksandrów Łódzki, Dalików, Kon-
stantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzę-
czew, Wartkowice i Zgierz. W spotka-
niach, które miały formę warsztatów 
brali również udział pracownicy na-
ukowi i studenci Wydziału Socjolo-
giczno-Ekonomicznego Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Poruszono następujące tematy:
–  rozwój ogólnodostępnej i nie-

komercyjnej infrastruktu-
ry turystycznej, rekreacyjnej 
i kulturalnej,

–  rozwój infrastruktury drogo-
wej, gwarantującej spójność te-
rytorialną w zakresie włączenia 
społecznego,

–  zakładanie działalności gospodar-
czej i rozwój przedsiębiorczości, 
z wyłączeniem usług rolniczych,

–  podnoszenie kompetencji osób 
z obszaru LGD w powiązaniu z za-
kładaniem działalności gospodar-
czej, rozwojem przedsiębiorczości 
lub dywersyfikacją źródeł docho-
dów w szczególności rolników 
i osób długotrwale pozostających 
bez pracy,

–  kultywowanie dziedzictwa 
lokalnego,

–  wzmocnienie kapitału społecz-
nego, w tym z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych i wspie-

Na co pieniądze z „PRYM-u”

W dniach 21-22 stycznia 2015 r. zain-
teresowane osoby z terenu działania 
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” wzięły 
udział w szkoleniu pt. „Przetwórstwo 
na poziomie gospodarstwa rolnego 
warunkiem dywersyfikacji dochodu 
rodzin rolniczych (zboże, owoce, mię-
so, mleko) oraz podstawy sprzedaży 

bezpośredniej”. Szkolenie zostało zrea-
lizowane w ramach działania „Szkole-
nia zawodowe dla osób zatrudnionych 
w rolnictwie i leśnictwie” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

 Głównym celem szkolenia prze-
prowadzonego przez Centrum Doradz-

twa Rolniczego Oddział w Radomiu 
było przekazanie od strony praktycznej 
wiedzy z zakresu technologii, wymagań 
higienicznych, bezpieczeństwa żywno-
ści oraz wymagań prawno-administra-
cyjnych przy zakładaniu działalności 
małego przetwórstwa w gospodar-
stwie rolnym. 

Pierwszego dnia uczestnicy wzięli 
udział w zajęciach teoretycznych, któ-
rych celem było przekazanie informacji 
niezbędnych do uruchomienia dzia-
łalności produkcji żywności w małym 
zakładzie. Drugiego dnia odbyły się za-
jęcia praktyczne, których założeniem 
było przekazanie wiedzy i prezentacja 
procesu technologicznego dla przyszłe-
go wykorzystania jej w samodzielnym 
prowadzeniu procesu produkcyjnego.

W świetle obowiązujących, w chwi-
li obecnej regulacji prawa, sprzedaż 
własnych produktów z gospodar-
stwa może być prowadzona dwuto-
rowo: w ramach sprzedaży bezpo-
średniej oraz w ramach działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
(MOL). Działalność marginalna, lokalna 
i ograniczona obejmuje przetwórstwo 
i sprzedaż produktów pochodzenia 
zwierzęcego. W odróżnieniu od sprze-
daży bezpośredniej nie ma tu obowiąz-
ku ograniczenia działalności do pro-
duktów pozyskanych tylko z własnego 
gospodarstwa. Przykładowo: sprzedaż 
surowego mleka i surowej śmietany 
to sprzedaż bezpośrednia, natomiast 
sprzedaż wytworzonego z nich sera 
bądź masła to już działalność margi-
nalna, lokalna i ograniczona.

 Podstawowe zasady dotyczące 
prowadzenia produkcji i sprzedaży 
produktów żywnościowych pocho-
dzenia zwierzęcego na poziomie kra-
jowym w ramach działalności margi-
nalnej, lokalnej i ograniczonej zostały 
określone w art. 13 ustawy z dnia 16 
grudnia 2005 r. o produktach pocho-
dzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 17, poz. 127, z późń. zm.) oraz 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. 
w sprawie szczegółowych warunków 
uznania działalności marginalnej, lo-
kalnej i ograniczonej. 

Działalność przetwórczą żywności 
można uznać za marginalną, lokalną 
i ograniczoną, jeżeli zakład prowadzi 
sprzedaż określonych produktów po-
chodzenia zwierzęcego konsumentowi 
końcowemu oraz dostarcza te produk-
ty do innych zakładów prowadzących 
handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta końcowego (np. skle-
pów detalicznych, restauracji czy sto-
łówek). Prowadzenie dostaw w przy-
padku tego rodzaju działalności ma 
charakter obligatoryjny. 

Surowce oraz produkty gotowe, 
wytwarzane przez zakład powinny 
spełniać wymagania dotyczące kryte-
riów mikrobiologicznych, określonych 
w rozporządzeniu (WE) Nr 1441/2007 
z dnia 5 grudnia 2007r. Producent mo-
że zlecić badania dowolnemu labora-
torium, które posiada akredytację lub 
skorzystać z usług dowolnego labora-
torium, ale w przypadkach spornych 
wyniki takie są honorowane. 

Żywność wprowadzana na rynek 
powinna być stosowanie etykietowa-
na lub oznakowana w celu ułatwienia 
jej monitorowania. Znakując produk-
ty żywnościowe, producenci są zobo-
wiązani do kierowania się ustalonymi 
w przepisach prawa żywnościowego 
kryteriami i zakresem. 

Dawid Głodek

Przetworzyć i sprzedać 

ranie partycypacji społeczności 
lokalnej w realizacji LSR,

–  podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony śro-
dowiska, zmian klimatycznych, 
a także innowacji,

–  rozwój produktów lokalnych i lo-
kalnych rynków zbytu, z wyłącze-
niem targowisk,

–  dywersyfikacja źródeł dochodu, 
w tym tworzenie i rozwój inkuba-
torów przetwórstwa lokalnego tj. 

infrastruktury służącej przetwa-
rzaniu produktów rolnych w celu 
udostępniania jej lokalnym produ-
centom, z wyłączeniem świadcze-
nia usług rolniczych.
Uczestnicy warsztatów zgłaszali 

potrzeby swoich mieszkańców i orga-
nizacji, a także konkretne pomysły na 
projekty m. in.: budowy siłowni na po-
wietrzu w Leźnicy Wielkiej, adaptacji 
budynku na potrzeby świetlicy środo-
wiskowej dla dzieci i młodzieży w Beł-

dowie, zagospodarowania terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Dziektarzewie. 
Przedsiębiorcy i osoby zainteresowa-
ne rozpoczęciem prowadzenia działal-
ności gospodarczej zgłaszali pomysły 
w zakresie branży budowlanej, usług 
telekomunikacyjnych, gastronomii, 
usług rekreacyjno-sportowych i wie-
lu innych.

Warsztaty to początek prac nad 
nową Lokalną Strategią Rozwoju dla 
obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, 

Dalików, Konstantynów Łódzki, Lu-
tomiersk, Parzęczew, Wartkowice 
i Zgierz. Zgłoszone pomysły i potrzeby 
będą służyły wypracowaniu zapisów 
nowej LSR Lokalnej Grupy Działania 
„PRYM” na lata 2015–2022. Zaprasza-
my do wspólnego tworzenia strategii 
– kolejne spotkania z mieszkańcami 
dotyczące prac nad LSR odbędą się 
w okresie maj-czerwiec 2015 r .

Renata Jesionowska-Zawadzka
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Zakończyła się realizacja projektów, które finansowane były ze środków EFFROW w ramach 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”. Zrealizowano projekty o bardzo różnej te-
matyce – zbudowano place zabaw, boiska, wyremontowano świetlice, zorganizowano warsztaty 
muzyczne i dziennikarskie, nagrano płyty, wydano książki o lokalnej tematyce. Trwa weryfika-
cja wniosków o płatność – mamy nadzieję, że wszystkie rozliczenia zostaną zaakceptowane,  
a beneficjenci otrzymają wkrótce refundacje. Poniżej prezentujemy przykładowe zdjęcia, doku-
mentujące realizację projektów, żeby chociaż w zarysie zaprezentować ile potrzebnych obiektów 
powstało, ile zdarzyło się ciekawych przedsięwzięć – ile korzyści osiągnęli mieszkańcy gmin, 
należących do Fundacji „PRYM”. 

Renata Nolbrzak

Boiska, świetlice, książki, warsztaty...

Plac zabaw w Bełdowie

Członkowie orkiestry z Dalikowa

Młodzież z Parzęczewa  na Wydziale Filologicznym Uniwerstetu Łódzkiego

Zespół Szczawiniacy

Warsztaty taneczne dla dzieci i dorosłych w Otrębusach

Próba do spektaklu obrzędowego z udziałem mieszkańców Chociszewa
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Grupa z Chociszewa w siedzibie ZPiT Mazowsze

Sprzęt zakupiony przez jednego z przedsiębiorców

Orkiestra z Błonia w Bukowinie Tatrzańskiej

OSP Sanie – Ludwików

Plac zabaw w Parądzicach

Plac zabaw w Jadwisinie

Plac zabaw w Pełczyskach

OSP Wilczyca

Bogdam Wydrzyński - autor książki  
„Chociszew. Dzieje osady i okolic”

Boisko w Domaniewie

Boisko w Giecznie

Warsztaty telewizyjne z Waldemarem Czechowskim

Zespół Lutomierzaczki

Stanisław Frątczak – autor wydanej w ramach projektu książki 
„Wojna i pamięć”

Warsztaty komputerowe w FIT w Parzęczewie
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3 marca w Forum Inicjatyw Twórczych 
odbyły się warsztaty czekolady. Uczest-
nikami były zarówno dzieci, jak i osoby 
dorosłe. Podczas warsztatów uczest-
nicy zapoznali się w skrócie z histo-
rią czekolady, jej składem, rodzajem 
oraz procesem produkcyjnym. Każdy 
mógł zobaczyć jak wygląda ręczne tem-
perowanie czekolady, własnoręcznie 
zrobić lizaki oraz tabliczki z dodatka-
mi skomponowanymi według uzna-
nia. Odbył się również pokaz robienia 
pralin, a później degustacja. Uczest-
nicy poznali tajniki pracy z czekola-
dą, które można śmiało wykorzystać 
we własnej kuchni, sprawiając ra-
dość nie tylko sobie, ale całej rodzinie. 
Najwięcej zabawy miały oczywiście 
dzieci, oblizując palce oblane czekola-
dą i degustując na bieżąco swoje „ma-
łe dzieła”.

Dorośli także chętnie degustowali 
czekoladowe przysmaki, przy okazji 
z zainteresowaniem słuchali ciekawo-
stek na temat pochodzenia czekolady. 

Przygotowując się do przedsięwzię-
cia, jakim jest budowa schroniska 
w Rudzie Bugaj władze gminy udały 
się do Wrocławia, by tam przyjrzeć 
się funkcjonowaniu jednego z najno-
wocześniejszych schronisk w Polsce. 
Wrocławskie schronisko dla zwierząt 
odwiedziły władze Aleksandrowa, po-
seł Agnieszka Hanajczyk, urzędnicy, 
mieszkańcy Rudy Bugaj oraz radni. 
Przestronny teren, nowoczesne, czyste 
boksy, zaplecze administracyjno-wete-
rynaryjne, jednym słowem doskonałe 
warunki, w których przyszło wrocław-
skim czworonogom przeczekać okres, 
zanim trafią do jakiegoś domu. – Brak 
mi słów – mówi poseł Agnieszka Hanaj-
czyk. – Każdego bezpańskiego zwierza-
ka najchętniej bym przygarnęła, ale tu 
wcale w oczach nie widać było smutku, 
o kotach nie wspomnę, bo nie jeden nie 
ma takich warunków w domu – dodaje 
posłanka. To prawda. Kociarnia robi 
wrażenie. Czysto, miękkie legowiska, 
piękne drapaki, no i własny ogródek 
z zieloną trawą. Obecnie w schronisku 
mieszka 100 kotów i 260 psów. Obiekt 
jest jednak w stanie pomieścić prawie 
drugie tyle zwierząt.

Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt we Wrocławiu powstało w 1962 
roku. Założyli je, wkładając w to wielką 
pracę i entuzjazm działacze Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami. Pierwszą 
kierowniczką schroniska była p. Teresa 
Kiwalanka, a pierwszymi lekarzami – 
dr Halina Zaleska i dr Antoni Gucwiń-
ski, doskonale znany z telewizyjnego 
programu. W 2010 roku tamtejszy sa-
morząd podjął decyzje o wybudowaniu 
nowego schroniska, gdyż poprzednia 
lokalizacja znajdowała się zaledwie 
20 metrów od zabudowy mieszkal-
nej. Dziś wrocławskie schronisko to je-
den z najnowocześniejszych tego typu 
obiektów w Polsce. Schronisko składa 
się z 90 boksów, 100 klatek kwaran-
tanny, pomieszczeń dla szczeniaków 
i odrębnego budynku dla kotów. – To 
modelowy obiekt i taki też powstanie 
na terenie naszej gminy. Oczywiście bę-
dzie on zdecydowanie mniejszy, jednak 
warunki, w jakich przetrzymywane są 
zwierzęta wiele się nie zmienią – zapo-
wiada burmistrz Jacek Lipiński. Też 
wybudujemy przestronne boksy, kli-

nikę weterynaryjną i pawilon dla ko-
tów. Schronisko obsługuje gminę z 500 
tysiącami mieszkańców stąd taki duży 
obiekt. Teren to 4-hektarowa działka 
należąca do wrocławskiego samorządu 
znajdująca się niespełna 200 metrów 
od zabudowań jednorodzinnych.

To wszystko widzieli obecni na 
wycieczce mieszkańcy Rudy Bugaj, 
którzy także sami rozmawiali z jego są-
siadami. Niestety nie wiemy, czy widok 
ich przekonał, bo nie chcieli zabierać 
oficjalnie głosu w tej sprawie. Zapew-
ne swoimi wrażeniami podzielą się na 
blogu. Miejmy nadzieję, że ta relacja 
będzie rzetelna i że oprócz wyliczeń, 
jakie koszty pochłania prowadzenie 
wrocławskiej placówki znajdą się też 
słowa okolicznych mieszkańców i war-
ta zacytowania wypowiedź dyrektor 
schroniska Zofii Białoszewskiej – Do 
tej pory nie wpłynęła żadna skarga, 
w której skarżono by się na uciążli-
wość schroniska. Wręcz przeciwnie, 
mieszkańcy są zadowoleni, że dzięki 
nam mają nową drogę czy miejską linię 
autobusową – mówi. – Nie ma dnia by 
tego miejsca nie odwiedziła wyciecz-
ka przedszkolaków czy gości takich 
jak wasza aleksandrowska grupa. Dla 
wielu wrocławian miejsce to jest oazą 
relaksu – dodaje dyrektor. Słowa te 
potwierdzają sami sąsiedzi schroni-
ska, których spontanicznie odwiedziła 
aleksandrowska wycieczka. – Mówi-
łam już tym Państwu (mieszkańcom 
Rudy Bugj, którzy byli wcześniej), żeby 
się nie obawiali, bo my też się obawiali-
śmy, cudowaliśmy, a miasto zrobiło po 
swojemu. Teraz nie możemy narzekać. 
Mojego psa bardziej słychać od tych 
schroniskowych – mówi mieszkają-
ca najbliżej wrocławianka. Wrocław 
nie tylko może pochwalić się nowo-
czesnym schroniskiem, ale co najważ-
niejsze prawie dziewięćdziesięciopro-
centową adopcją. Większość psów 
i kotów, które często z wrocławskich 
ulic przywożą pracownicy pogotowia 
dla zwierząt, znajduje nowy dom. Pro-
gram adopcyjny to największy sukces 
tego miejsca. Sukces i tamtejszego sa-
morządu, który decyzji o budowie no-
wego schroniska nie żałuje.

źródło: „40 i cztery”, 3  IV 2015

Z kamerą wśród zwierząt

Czekoladowe szaleństwo
Czekolada, zanim uzyskała smak i for-
mę znaną nam współcześnie, prze-
chodziła różne etapy. Była „napojem 
bogów”, afrodyzjakiem, przysmakiem 
majętnych. Jej początki sięgają czasów, 
kiedy zaczęto uprawiać kakaowce. Bli-
sko trzy tysiące lat temu u wybrzeży 
Zatoki Meksykańskiej ziarna kakaow-
ca zainteresowały Olmeków. Kolejny-
mi cywilizacjami Ameryki Środkowej, 
jakie uprawiały roślinę dającą kakao, 
byli Majowie i Aztekowie. To właśnie 
oni przygotowywali z jej ziaren gorzki 
i dość ostry napój, przyprawiany m.in. 
chili i wanilią.

Pierwszym Europejczykiem, któ-
remu ok. 1502 r. dane było spróbować 
czekolady, był Krzysztof Kolumb. Napój 
jednak go nie zachwycił – był bowiem 
wyjątkowo pikantny i gorzki. Dopiero 
aromatyczne dodatki, cukier i wanilia 
spowodowały, że czekolada stała się 
przysmakiem. 

Renata Janiszewska
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Zespołem dowodzi silną kobiecą ręką 
Jolanta Gozdal – kierownik muzyczny 
zespołu. – Ale demokratycznie – doda-
je zaraz sama zainteresowana. Jolanta 
Gozdal – wychowana przez rodziców 
pracujących w gospodarstwie rolnym, 
zawsze była blisko problemów i oby-
czajowości wsi. Tutaj wszyscy ją znają 
jako Jolę Burską, córkę sołtysa wsi Złot-
niki, od lat działającą na niwie kultury.

– Narodziny zespołu śpiewaczego 
liczymy od roku 2009, kiedy dołączy-
li do nas muzycy z instrumentami – 
wspomina Jolanta Gozdal. – Choć tak 
naprawdę po raz pierwszy wystąpili-
śmy w 2001 r. na Dożynkach Wiejskich 
w Złotnikach. Śpiewaliśmy, początko-
wo jeszcze nieśmiało, z zespołem śpie-
waczym „Aleksandrowianie”, którego 
kierownik muzyczny – pani Zofia Gaj-
da zmobilizowała nas do działania. 
W pierwszym składzie grupy pojawili 
się: Czesława Rytwińska, Kazimiera 
Szczerbicka, Izabela Witaszek, Grze-
gorz Witaszek, Barbara Michalak i mo-
ja mama Grażyna Burska. 

Koło Gospodyń Wiejskich, którego 
aktywną uczestniczką jest nasza roz-
mówczyni, było inicjatorem dożynek 
wiejskich w gminie Dalików w 2001 r. 
zorganizowanych przez sołectwo. – Do 
przygotowania dożynek w Złotnikach 
bardzo przyczynili się mieszkańcy sołe-
ctwa – zaznacza Jolanta Gozdal. – Lista 

osób jest tak długa, że można by wy-
mieniać i wymieniać. Szkoda pominąć 
czyjeś imię. Część osób przyczyniła się 
do przygotowania wieńca dożynkowe-
go, korowodu, a pozostali pomagali 
podczas samej imprezy, przy obsłudze 
gości i pilnowaniu porządku.

– Zespół rokrocznie uczestniczy 
w Dożynkach Gminnych w Dalikowie – 
podkreśla Jolanta Gozdal. – Wytworzył 
się stały skład koncertujący a capella. 
Dożynki na wsi to prawdziwe święto, 
kultywuje się tradycje i obyczaje swo-
jego regionu. Co roku przygotowujemy 
wieniec dożynkowy, którego pleceniem 
trzeba zająć się już latem i wybrać od-
powiednio ładne kłosy zboża jeszcze 
przed żniwami. Wieniec jest przewożo-
ny Konnym Korowodem Dożynkowym 
do kościoła i na miejsce uroczystości. 
W 2014 r. korowód konny przygotowa-
li: Krzysztof Kmieciński, Henryk Arent, 
Zdzisław Joachimiak i Janusz Stempień. 

Zespół niezmiennie współpraco-
wał z kapelą „Aleksandrowianie”, ale 
ewaluował w kierunku samodziel-
nej działalności. Rok 2009 okazał 
się przełomowy dla ekipy muzycz-
nych pasjonatów. Do chóru ludowych 
śpiewaków dołączyła kapela „Dali-
kowiacy”, a w niej Leszek Kaczma-
rek – instruktor muzyczny zespołów 
ludowych i Tadeusz Skowroński – 
bębnista. – Zespół zaczerpnął nazwę 

od tytułu utworu ludowego „Jawor” 
– przywołuje wspomnienia Jolanta 
Gozdal. – Nasz repertuar opiera się 
głównie na pieśniach i przyśpiewkach 
ludowych. Wśród piosenek biesiadnych, 
chętnie przez nas wykonywanych, po-
jawiają się tytuły: „Czerwone jagody”, 
„Głęboka studzienka”, „Haniś, moja 
Haniś”, „W moim ogródeczku”, „Ma-
zureczek”, „Mówiły Ci roz”, „Pognała 
wołki”, „Kukułeczka”, „Czerwona jarzę-
bina”. Często też przygotowujemy do 
przeglądów program zgodnie z regu-
laminem konkursu. I tak na przykład 
śpiewaliśmy: „Niebo z moich stron” 
Czerwonych Gitar, „Chałupy Welcome 
To” Zbigniewa Wodeckiego. Utwory 
wyszukujemy sami z różnych książek, 
pozyskujemy od starszych osób, aran-
żuje je nasz instruktor.

W 2014 r. ukształtował się stały 
skład zespołu. Do kapeli przyłączyli 
się: Wiesław Rochowczyk, Jadwiga 
Porczyńska, Małgorzata Borkowska 
i Marzena Borkowska. Ostatnio pierw-
sze odważne kroki stawia młode po-
kolenie muzykującej rodziny: Wik-
toria i Jakub Gozdal, Igor Borkowski 
i Dominika Porczyńska. Obecnie no-
wym instrumentalistą kapeli jest Józef 
Pawłowski. 

Dla zespołu ludowego bardzo waż-
ny jest wygląd – zauważa z uśmiechem 
Jolanta Gozdal. – Dużo zawdzięczamy 

Z piosenką przez życie…

pomocy Wójta Gminy Dalików – Pana 
Pawła Szymczaka i dotacji material-
nej Urzędu Gminy w Dalikowie, który 
jest najważniejszym sponsorem na-
szych strojów wzorowanych na kul-
turze ludowej łęczyckiej i sieradzkiej. 
Dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju 
Gmin „PRYM” z Parzęczewa i Pani Jo-
lanty Pęgowskiej – Prezesa Zarządu 
powstały w 2011 r. profesjonalne kre-
acje estradowe. Gmina Dalików ufun-
dowała uszycie regionalnych strojów 
łęczyckich. W komplecie znalazły się: 
wełniaki, koszule i zapaski wzorowane 
na zbiorach Muzeum Archeologii i Et-
nografii w Łodzi oraz Muzeum w Łęczy-
cy. W roku 2014 nasza kolekcja ubrań 
poszerzyła się o letnie stroje sieradzkie, 
które uszyła pani Małgorzata Krako-
wiak ze Złotnik. 

„Jawor” bierze udział w licznych 
przeglądach zespołów ludowych m.in. 
w Głownie, Łęczycy, Ozorkowie, Alek-
sandrowie Łódzkim, Dzierżąznej, Bał-
drzychowie, Poddębicach, a kiedyś po-
myślne wiatry powiały ich nawet do 
Skierniewic. Dalekie wyjazdy owocują 
licznymi sukcesami. W 2010 r. było 
to I miejsce na Gali Piosenki Biesiad-
nej w Ozorkowie, a także II miejsce na 
Przeglądzie Kapel Ludowych Zespołów 
Śpiewaczych w Ozorkowie. Ozorkow-
ska publiczność bardzo sobie upodo-
bała dalikowską grupę i w 2012 r. po-

nownie uhonorowała ją III miejscem 
na Międzypowiatowym Przeglądzie 
Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewa-
czych. Rok 2012 był przyjazny dla ze-
społu „Jawor” i przyniósł mu II miejsce 
w III Przeglądzie Artystycznego Ruchu 
Seniora w Łęczycy. Wyróżnienie dla 
wokalistów zostało przyznane w 2014 
r. podczas Artystycznych Spotkań Se-
niorów Pod Patronatem Burmistrza 
Głowna „Czar Jesieni”. 

Pasjonaci tradycji ludowej ak-
tywnie angażują się w działania ar-
tystyczne i społeczne swojej Małej 
Ojczyzny. Uświetniają swoją muzyką 
gminne imprezy kulturalne i sakralne, 
takie jak Złote Gody, Festyn Rodzinny 
czy procesja na Boże Ciało. Reprezen-
tują Gminę Dalików na Dożynkach 
w Poddębicach. W latach 2003 – 2004 
śpiewali z kapelą „Aleksandrowia-
nie” w Bazylice Archikatedralnej św. 
Stanisława Kostki w Łodzi podczas 
mszy dożynkowej. – Szczególnie mi-
ło wspominamy warsztaty muzyczne 
z pokrewnymi nam duchem zespołami 
ludowymi z Łotwy i Litwy – opowiada 
kierownik muzyczny zespołu. 

W historii grupy pojawił się cieka-
wy epizod taneczny. Dzięki subwencji 
Urzędu Gminy w Dalikowie wokali-
ści przygotowywali układy taneczne, 
które zaprezentowali na Dożynkach 
Gminnych w Dalikowie w 2013 r. przy 
akompaniamencie Sylwestra Kijań-
skiego, harmonisty z Sędziejowic. – To 
był bardzo urodzajny rok w działalno-
ści naszego zespołu – opisuje Jolan-
ta Gozdal. – Wiele nauczyliśmy się od 
Grzegorza Brożyńskiego, choreografa 
z Widawy, który ćwiczył z nami przez 
5 miesięcy trzy utwory, które zaśpie-
waliśmy i zatańczyliśmy na ludową 
nutę. Pełen wigoru występ dożynkowy 
to zasługa naszych pań, ale także no-
wych męskich głosów, które przybyły 
do zespołu. Panowie: Kamil Borkowski, 
Janusz Janiak, Artur Michalak i Zdzi-
sław Gruszczyński dali się namówić 
na jednorazowy występ, toteż uczyli 
się pilnie i z zapałem przez kolejne ty-
godnie. Nie można zapomnieć również 
o pani Bożenie Gruszczyńskiej, która 
uświetniła nowy skład grupy. 

Panie występujące w zespole śpie-
waczym równie aktywnie działają na 
polu kulinarnym. Już od lat jeżdżą na 
zaproszenie Stowarzyszenia Kobiet 
Ziemi Łęczyckiej i biorą udział w Re-
gionalnym Pokazie Potraw Ziemi Łę-
czyckiej. W 2015 r. zaprezentowały 
własną wersję kapuścianego torciku, 
bigosu po staropolsku i pączków ba-
buni. Dzięki zaprezentowanym potra-
wom udało im się stanąć na podium 
i zdobyć III miejsce w konkursie. 

Zapytana o to, jak udaje jej się 
pogodzić zadania domowe, społecz-
ne i artystyczne, Jolanta Gozdal za-
stanawia się tylko przez chwilę. – Ja 
naprawdę lubię to, co robię. Chętnie 
biorę udział w przeglądach zespołów 
ludowych, wymieniam przepisy kuli-
narne z uczestnikami pokazów potraw 
regionalnych, angażuję się w działania 
lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. 
To chyba dobra organizacja czasu 
– śmieje się bohaterka wywiadu. – 
Sondowana o plany na przyszłość 
poważnieje. – Chcemy dalej się roz-
wijać, zaprezentować się na przeglą-
dzie ogólnopolskim. Warto by pozyskać 
nowych wokalistów, mile powitamy 
męskie głosy. Staramy się o młodych 
wykonawców. Folklor wraca do łask 
projektantów mody, a muzycznie już 
od dawna jest w rozkwicie. Może to 
przekona młodzież do powrotu do mu-
zycznych korzeni.

Ewa Bugajna

Oto oni! Młodzi duchem, ciekawi świata, otwarci na nowe możliwości! Zespół Śpiewaczy „Jawor”  
ze Złotnik w gminie Dalików. Promują kulturę ludową i od 2009 roku godnie reprezentują Gminę 
Dalików, świetnie się przy tym bawiąc.
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Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” w rozumieniu przepisów Osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013 jest Lokalną Grupą Działania dla gmin:

Aleksandrów Łódzki  – Dalików – Lutomiersk  – Łęczyca - Parzęczew – Wartkowice – Zgierz
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Gazeta finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedszkolaki z Parzęczewa po raz pierwszy gościły w kwietniu w „małym kinie”, zorganizowanym w Forum Inicjatyw Twórczych, dzięki możliwościom, 
jakie daje nowo zakupiony nowoczesny sprzęt multimedialny.

Działalność Partnerstwa na Rzecz 
Aleksandrowa Łódzkiego została do-
ceniona na arenie ogólnopolskiej. Ka-
pituła Dorocznej Nagrody Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej no-
minowała Partnerstwo do Nagrody 
za inicjatywy kulturalne, budujące 
więzi społeczne. Nagroda przyzna-
wana jest za zakończone działania 
kulturalne i przedsięwzięcia o cha-
rakterze kulturotwórczym, które 
w wybitny sposób przyczyniają się 
do upowszechniania tradycji lokal-
nych, wzmocnienia więzi i aktywiza-
cji społeczności lokalnej. VII edycja 
Dorocznej Nagrody objęła inicja-
tywy zrealizowane w latach 2013-
2014. Kandydowało ponad 90 jedno-
stek z całego kraju w następujących 
kategoriach:
•  jednostki samorządu tery to- 

rialnego;
•  samorządowe instytucje kultury 

(biblioteki, domy kultury, insty-

Partnerstwo docenione
tucje kulturalne, muzea, świetlice 
wiejskie, szkoły, itp..);

•  organizacje pozarządowe lub gru-
py obywateli, niezależnie od ich 
statusu prawnego;

•  osoby indywidualne.
Nominacja jest wielkim wyróż-

nieniem dla Partnerstwa, ponieważ 
do Nagrody Kapituła mogła wy-
brać tylko 5 organizacji spośród 40 
zgłoszonych. Partnerstwo dziękuje 
wszystkim, którzy dostrzegają i do-
ceniają jego pracę, a szczególnie pani 
Ewie Milczarek, która zgłosiła orga-
nizację do Nagrody. Warto dodać, że 
Partnerstwo na Rzecz Aleksandro-
wa przekształciło się w Fundację. 
Ta zmiana była konieczna, by bar-
dziej skutecznie pozyskiwać środki 
z Urzędu Marszałkowskiego i gminy, 
na działalność kulturalną. Jako orga-
nizacja nieformalna, możliwości Part-
nerstwa były w tym zakresie dość 
ograniczone.

Ruszyło „małe kino” w FIT

To monumentalne dzieło, w orygi-
nalnych rozmiarach, można oglądać 
w kościele p.w. św. Archaniołów Ra-
fała i Michała w Aleksandrowie Łódz-
kim od 16 kwietnia 2015 r. Replikę 
obrazu Jana Matejki wykonali metodą 
haftu krzyżykowego, rękodzielnicy 

Monumentalne dzieło w Aleksandrowie
9 i pół miliona krzyżyków. 170 kilometrów nici w 220 kolorach. 

W sumie 22 miesiące pracy ponad pięćdziesięciu twórców.  
Haft „Jan III Sobieski pod Wiedniem” naprawdę robi wrażenie!

niecodzienna lekcja historii, sposób 
na podtrzymywanie i promowanie 
ludowych tradycji rękodzielniczych 
oraz kultywowanie dziedzictwa na-
rodowego w naszej gminie. Obraz, 
o którym mowa, Matejko namalował 
w dwusetną rocznicę zwycięskiej bi-

25 marca 2015 r. uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów i ponad-
gimnazjalnych wzięli udział w elimi-
nacjach powiatowych Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem „Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. Wcześniej odbył się gminny etap 
w/w turnieju na terenie Gminy Luto-
miersk, którego zwycięzcy pojechali 
zmagać się ze swoimi kolegami z po-
zostałych gmin w Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w Pabianicach przy ul. 
Tkackiej. Młodzież musiała wykazać 
się dużą wiedzą z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. Z terenu Gminy 
Lutomiersk I miejsce w Turnieju gru-
py II (uczniowie szkół gimnazjum) 
zajął Mateusz Paczkowski, w grupie 
I (uczniowie szkół podstawowych) III 
miejsce zajęła Julia Dargiel, IV nato-
miast Adrian Plesiński, w grupie III 
(uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych) III miejsce – Skalski Hubert, IV 
miejsce – Sylwia Czołczyńska. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy osiąg-
niętych wyników i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Wyniki gminnego Turnieju  
Wiedzy Pożarniczej,  

który odbył się w sali  
OSP Lutomiersk 6 marca 2015 r.:

I GRUPA WIEKOWA  
(szkoły podstawowe; miejsca I – III):

1.  Julia Dargiel
2.  Igor Nowak
3.  Adrian Plesiński

II GRUPA WIEKOWA  
(gimnazjum; miejsca I – III):

1.  Mateusz Paczkowski
2.  Anna Kośka
3.  Kacper Bartosik

III GRUPA WIEKOWA  
(szkoły ponadgimnazjalne;  

miejsca I – III):

1.  Paulina Janczak
2.  Hubert Skalski
3.  Sylwia Czołczyńska

Młodzież 
zapobiega 
pożarom

z Fundacji Kultury, Sztuki i Trady-
cji Rękodzieła Artystycznego im. Św. 
Królowej Jadwigi w Częstochowie. 
Dzieło nie ma na co dzień stałej sa-
li ekspozycyjnej, dlatego prezenta-
cja w Aleksandrowie jest unikalną 
okazją, aby je zobaczyć. To także 

twy, jednej z przełomowych w dzie-
jach świata. Dzieło zostało uroczyście 
wręczone papieżowi Leonowi XIII, 16 
grudnia 1883 roku. Artysta swoim 
obrazem chciał przypomnieć, że to 
polski król pod Wiedniem uratował 
w Europie chrześcijaństwo. Ponieważ 
dzieło do dzisiaj znajduje się w Mu-
zeum Watykańskim niewiele osób 
ma okazję je oglądać.

Renata Banacka-Walczak


