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W numerze:
Z wizytą w Bałtowie
– stolicy polskiego questingu
W dniach 20–21 września Fundacja Rozwoju
Gmin „PRYM” zorganizowała wyjazd
szkoleniowy do Bałtowa, dotyczący możliwości
rozwoju turystyki wiejskiej z wykorzystaniem
questingu.

Twórcy z gminy Dalików
Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie
we współpracy z Łódzkim Domem Kultury
wydała publikację, promującą lokalnych artystów.
W ramach projektu odbyła się także plenerowa
gra rowerowa „W poszukiwaniu ludowej energii”.

Do czego służy sołtys
Na początku października Rada Miejska Aleksandrowa Łódzkiego przyjęła nowy statut sołectw.
O zadaniach i kompetencjach sołtysów pisze
Krystyna Buda-Sowa.

Wrześniowa historia
Blisko 900 osób - mieszkańców gminy Zgierz
i okolic, pasjonatów wydarzeń z okresu II wojny
światowej, uczestniczyło 9 września w żywej
lekcji historii. W ramach projektu unijnego
zorganizowano rajd pieszy i rowerowy oraz
widowisko historyczne.

Czarno na białym
22 listopada w Parzęczewie, w ramach jednego
z największych przedsięwzięć literackich
w kraju – Festiwalu Puls Literatury, odbędą się:
spotkania autorskie, rozstrzygnięcie konkursu
poetyckiego, turniej jednego wiersza, koncert
piosenki poetyckiej.

Czasami trzeba
szaleństwa...
O działalności, nie tylko duszpasterskiej,
z księdzem Jackiem Stasiakiem rozmawia
Stanisław Sobczak.

Dożynki w gminach
W sierpniu i wrześniu zorganizowano imprezy
dożynkowe w gminach: Dalików, Łęczyca,
Parzęczew i Wartkowice. W numerze relacje
ze wszystkich gminnych Dożynek.
Na zdjęciu:
Pomnik poświęcony lotnikom ziemi wartkowickiej,
znajdujący się na terenie Zespołu Szkół w Wartkowicach.
Na pamiątkowej tablicy widnieje sześć nazwisk,
w tym gen. pil. Andrzeja Błasika, absolwenta szkoły.
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Czasami trzeba szaleństwa...
Proszę opowiedzieć
o swojej pracy duszpasterskiej.
Jako duszpasterz pracowałem
krótko, tylko 3 lata. Pierwszą moją parafią było Parzno, gdzie byłem
przez pół roku. Potem trafiłem do parafii Św. Katarzyny w Zgierzu, gdzie
organizowałem Duszpasterstwo
Akademickie, na spotkania przychodziło przeszło 180 studentów.
Utworzyłem również Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej. W sali obok
kościoła zaczęliśmy raz w miesiącu
organizować spotkania na tematy
historyczne i społeczne, tzw. „SPOTKANIA Z NARODOWĄ HISTORIĄ”,na
które przychodziło od 200 do 500
osób. To tam po raz pierwszy za komuny, Andrzej Ostoja-Owsiany późniejszy poseł i senator, mówił głośno
o Katyniu. Ale gości mieliśmy bardzo
wielu. Zapraszaliśmy piłsudczyków,
endeków, dysydentów z Teatru Narodowego i wielu znanych później
działaczy podziemia. Przewinęły się
takie nazwiska, jak mecenas Władysław Siła-Nowicki, Andrzej Słowik,
Jędrzej Giertych, Jacek Fedorowicz,
ludzie teatru i filmu jak Harasymowicz, Katarzyna Łaniewska, Jerzy Zelnik, prawie cała artystyczna Warszawa. Później na dwa lata wyjechałem
do Północnych Niemiec. Pracowałem
tam również jako duszpasterz w parafii niemieckiej, i stamtąd wywodzi
się moje zainteresowanie kulturą niemiecką, oraz ekumenizmem, który
w Niemczech był czymś naturalnym.
Wspólnie z pastorami ewangelickimi udzielaliśmy ślubu parom mieszanym (katolicko-ewangelickim),
zastępowaliśmy się w niektórych
posługach. Gdy religia wróciła do
szkół, poproszono mnie bym wrócił
i zajął się nauką religii. Przez 10 lat
uczyłem w aleksandrowskim liceum.
Byłem pierwszym prefektem w Diecezji Łódzkiej, który zajmował się tylko pracą w szkole. Przez cztery lata
wykładałem także na warszawskiej
Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego) duchowość chrześcijańską i muzykoterapię. Jednak ciągłe
dojazdy z czasem stały się uciążliwe.
Założyłem, więc Prywatne Gimnazjum o Profilu Katolickim Scholar,

Większość wielkich cywilizacji powstawała tam, gdzie była dobra i żyzna gleba oraz woda (doliny i delty
rzek), gdyż podstawą było rolnictwo,
na bazie którego rozwijało się rzemiosło, powstawały zhierarchizowane struktury społeczne, miasta
i państwa. Jednak w czasach nowożytnych ta zasada straciła na aktualności, można by ją nawet odwrócić
i powiedzieć: im gorsza ziemia tym
lepiej dla miasta. Najlepszą ilustracją tej tezy są dwa miasta: Las Vegas
i… Aleksandrów Łódzki. Las Vegas to
miasto powstałe na pustyni, w jednym tylko celu – uprawiania hazardu. W wielkich ośrodkach miejskich
USA hazard był zabroniony, w Nevadzie nie. Pomyślmy ile może być warta ziemia pośrodku pustyni, raczej
niewiele. Mafia założyła więc miasto rozrywki i hazardu, do którego
ludzie sami przyjeżdżają wydawać
pieniądze. Genialne rozwiązane. Co
do drugiego miasta – Aleksandrowa,
to pewnie nigdy by nie powstało gdyby Bratoszewski nie posiadał w nad-

Księdza Jacka Stasiaka w Aleksandrowie znają
wszyscy, lecz głównie z jego dokonań i działań,
nas zainteresowała droga, jaką szedł...

a potem Prywatne Liceum Ogólnokształcące Erazmus, których jestem
dyrektorem. Z czasem powstał również NZOZ z poradniami stomatologiczną i rehabilitacyjną, który służy
mieszkańcom Aleksandrowa.
Jak to się stało, że zainteresował się ksiądz kościołem
Św. Stanisława Kostki?
No cóż, jestem rodowitym aleksandrowianinem, tu był mój kościół,
moja ławka, w której siadałem zawsze z rodzicami. Serce bolało, gdy
patrzyłem na jego stan. Zwróciłem
się więc do ewangelickiego biskupa
Mieczysława Cieślara, o odsprzedanie mi budynku kościoła. Choć relacje
między kościołami nie były wtedy
najlepsze (chodziło o stan, w jakim
znalazł się kościół dzierżawiony
przez kościół katolicki), to jednak
mi zaufał i odsprzedał za symboliczną złotówkę. W moim zamyśle
miał to być kościół szkolny. Jednak
w 1994r. wspólnie z biskupem Cie-

ślarem założyliśmy fundację Ekumeniczne Centrum Dialogu Religi i Kultur. Zaczęliśmy zbierać fundusze na
odbudowę kościoła. Nie ukrywam, że
włożyłem w to również sporą część
moich osobistych środków. Jednak
to wszystko nie wystarczało. Dopiero dotacje z Urzędu Miasta pomogły
w nadaniu tempa odbudowy świątyni. Zawsze będą powtarzał, że to
dzięki burmistrzowi Jackowi Lipińskiemu, jego zrozumieniu naszej idei
i pomocy, udało się zrobić tego czego
dokonaliśmy.
Nie bał się ksiądz podjąć tak
trudnego zadania?
Czasami trzeba szaleństwa, by
zrobić rzeczy, wydawałoby się niemożliwe. Od początku wierzyłem,
że jest w tym „palec boży”, że znalazłem się w tym miejscu i czasie,
że podołam zadaniu. A stan, w jakim przejąłem kościół był tragiczny.
Budynek był w stanie śmierci technicznej, groził zawaleniem. Zdewa-

stowany był dach, piętro, ołtarze,
ławki, organy, właściwie wszystko.
Ludzie w zimę wyrywali deski na
opał. Jednak stopniowo, m. in. dzięki
dotacjom, zrobiono węźbę dachową,
wymieniono pokrycie dachu (blacha tytanowo-cynkowa), odnowiono
elewację, naprawiono strop i blisko
200-letnią polichromię. Dokonano
renowacji ambony, malatury na piętrach, odnowiono wystrój kruchty,
wstawiono witraże w miejsce zamurowanych okien. W maju poświęcono
unikatowe organy firmy Walters. Jest
tylko 5 takich instrumentów w Polsce i właśnie u nas można podziwiać
jego możliwości. Obecnie odnawiamy tynki i kolumnadę, piętra i klatki schodowe. Założyliśmy centralne
ogrzewanie.
Jak układały się stosunki
z księdzem Ruckim?
Każdy, kto idzie pod prąd ma
trudno. Z chwilą, gdy kupiłem kościół nasze stosunki drastycznie się
pogorszyły, ale nie chcę o tym mówić
i pamiętać. Z czasem jednak i arcybiskup Ziółek widząc zmiany w kościele, zaakceptował moją decyzję,
unormował kompetencje i zezwolił
na odprawianie coniedzielnej Mszy
Świętej o godz. 10. Nie mam zamiaru
w swojej działalności przejmować
duszpasterskich kompetencji miejscowych parafii, mamy cele, które
uzupełniają istniejące duszpasterstwo w mieście, mogą tylko przysporzyć korzyści mieszkańcom aleksandrowskiego grodu.
Jak wygląda stan prawny
kościoła Św. Stanisława
Kostki?
Kościół jest własnością fundacji,
nie należy do majątku Diecezji i nie
ma w tej chwili prawnej możliwości przeniesienia prawa własności.
W przyszłości nie wykluczam jednak
wynajmu lub dzierżawy. Ten kościół
ma działać jako miejsce spotkania
z innymi wyznaniami w duchu ekumenizmu i pojednania. Dzisiaj stał się
również ważną placówką kultury dla
naszego regionu. Prowadzimy różnorakie działania artystyczne w zakresie tzw. kultury wysokiej. Przybliżamy społeczeństwu Aleksandrowa
najlepsze spektakle, opery i operetki. Organizujemy koncerty, wieczory
poezji, spektakle teatralne. Współ-

Przyjechali, zobaczyli,
pokochali i zostali!
miarze kiepskich ziem (laski, piaski
i bagna), których rolniczo nie mógł
wykorzystać. Wpadł więc na równie
genialny pomysł, co mafia i założył
miasto na suchym, a podmokłe tereny
kazał osuszyć Holendrom. Miasto rozwijało się prężnie i przez pewien czas
rywalizowało z Łodzią (może byłaby
Łódź Aleksandrowska?). Jednak ostatecznie wyścig przegrało i Łódź stała
się metropolią o dużym znaczeniu gospodarczym. Lecz dzisiaj wydaje się,
że Aleksandrów (albo raczej gmina)
bierze odwet na Łodzi, „podkradając”
jej mieszkańców. Można powiedzieć,
że znów dzięki nienajlepszym glebom, których nie opłaca się rolnikom
uprawiać, ale za to idealnie nadają się
na działki. Spragnieni własnej prze-

strzeni i kontaktu z naturą łodzianie,
w sąsiedniej gminie znaleźli idealne
i stosunkowo niedrogie działki pod
swoje domy. Znacznie więcej bowiem
ludzi osiedla się na wsi niż w samym
mieście. Ponieważ tereny w bezpośrednim sąsiedztwie (Rąbień, Wola
Grzymkowa) są już zagospodarowane, łodzianie sięgają dalej po piękne,
zalesione grunty, w kierunku na Parzęczew i Poddębice. Nadal najwięcej
łodzian migruje do gminy Aleksandrów Łódzki. W roku 2011 zameldowało się na terenie naszej gminy 967
osób, w ciągu kilku miesięcy obecnego – 579. Jak twierdzi ewidencja
ludności, zdecydowana większość to
łodzianie, sporadycznie tylko trafia
się ktoś z innej gminy. Nie ma więc

racji publicysta Gazety Wyborczej Michał Frąk, obawiając się konkurencji
Warszawy, jako miejsca migracji łodzian, dzięki szybkiemu połączeniu
autostradą i koleją. Te czynniki raczej
zatrzymają ich w domu. Natomiast
migracji na wieś to nie powstrzyma.
Bo jak mówi Paweł, który buduje dom
pasywny w Karolewie: „Chcę się tu
przenieść, żeby mieć spokój i ciszę,
móc rano pochodzić boso po rosie
i posłuchać ptaków, jak najdzie mnie
na to ochota”. Podobnie myśli jego kolega, który ma obok działkę, ale nie
zaczął jeszcze budowy. Tego Warszawa im nie zapewni, w dodatku mają
firmy w Łodzi. Skarżą się jednak na
quady i samochody terenowe, które
jeżdżą po lesie i wzdłuż Bzury nisz-

pracujemy z operą Warszawską,
filharmoniami z Łodzi, Wrocławia
i Poznania. Nasze koncerty cieszą się
dużą frekwencją, czego najlepszym
dowodem był ostatni koncert Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem
z Wrocławia, w ramach festiwalu „Kolory Polski”.
Rzeczywiście kościół był
wypełniony po brzegi.
Słyszałem również bardzo
pozytywne komentarze na
temat obecnego wyglądu
kościoła od ludzi, którzy
pamiętają jego dawny stan.
Bardzo mnie cieszą takie słowa
uznania. Jeszcze bardziej cieszy mnie
frekwencja na niedzielnych mszach.
Wiem, że Fundacja prowadzi
również działalność
charytatywną, jak to wygląda
obecnie?
Rzeczywiście, wspólnie z Bankiem Żywności, prowadzimy akcję
pod nazwą „Kościół Św. Stanisława
Kostki pomaga – z potrzeby serca”.
Polega ona na rozdziale żywności
wśród potrzebujących. Akcją objętych jest w tej chwili 2000 ludzi.
Pomagamy wszystkim niezależnie
z której są parafii. Przekazujemy
również żywność, w charakterze tzw.
wsadu do kotła dla szkół w Bełdowie, Rudzie Bugaj, trzem publicznym aleksandrowskim przedszkolom oraz świetlicy środowiskowej.
W roku 2010 rozdaliśmy 104 tony
o wartości 156 000 zł, a w ubiegłym
roku rozdano już 204 tony o łącznej
wartości 280 tysięcy zł. Powadzimy również Niepubliczną Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną, która
zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z szerokim spektrum
autyzmu.
Jakie ma ksiądz plany
na przyszłość?
Mam bardzo poważne zamierzenia kulturalne na przyszły rok,
ale na razie nie chcę o tym mówić,
gdyż trwają jeszcze rozmowy. Pewną
próbkę zobaczycie państwo już może
w okresie świąteczno-noworocznym.
Życzę powodzenia i dziękuję
za rozmowę
rozmawiał Stanisław Sobczak

cząc poszycie i dukty leśne. Sami nie
mają nic przeciw tym pojazdom, pod
warunkiem, że zachowują się z rozwagą i nie niszczą przyrody.
Migranci z innych gmin trafiają
do Aleksandrowa z powodów rodzinnych, albo zwabieni wizją prężnie rozwijającego się miasta. Tak na przykład
postrzegają nasze miasto w Zgierzu.
Niezależnie jednak od powodów, z jakich ludzie się u nas osiedlają, generalnie jest to dla nas zjawisko bardzo
korzystne. W większości są to ludzie
stosunkowo młodzi, ale już w miarę stabilni finansowo. Pracują w Łodzi, ale podatki trafią do Aleksandrowa. Nie można również nie doceniać
potencjału intelektualnego i finansowego, jaki tkwi w nowych mieszkańcach. Są wśród nich biznesmeni,
inżynierowie, prawnicy, lekarze i artyści. Prędzej czy później ten kapitał
zaprocentuje.
Stanisław Sobczak
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Z wizytą w Bałtowie
– stolicy polskiego questingu

Bałtów – niewielka miejscowość nad
rzeką Kamienną w powiecie ostrowieckim (województwo świętokrzyskie).
Jej atutem jest położenie w dolinie
rzeki Kamiennej płynącej przełomem
wśród wapiennych skałek. Znajdują
się tu również lessowe wąwozy, których głębokość dochodzi do kilkudziesięciu metrów. Miejscowość wchodzi
w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.
Mało znana miejscowość stała
się bardzo popularna, odkąd w 2004
roku założono tutaj Park Jurajski
i umieszczono w nim kilkadziesiąt
modeli naturalnej wielkości dinozaurów, których tropy są odciśnięte
w miejscowych skałach wapiennych.
Jest to największa atrakcja Bałtowa,
szczególnie dla dzieci. Kolejną atrakcją jest możliwość jazdy konnej, spływ

tratwami i kajakami rzeką Kamienną
latem i stok narciarski z wyciągiem
– zimą. Turyści mogą również zobaczyć zwierzyniec, przejechać się
kolejką bałtowską, przejść dydaktyczną ścieżką poświęconą pszczelarstwu, obejrzeć „pomnik pszczoły
robotnicy”, nowoczesne ule, poletka
z roślinami miododajnymi. Jest też
park rozrywki, kino 5 D, gdzie widz
ma możliwość, oprócz trójwymiarowego obrazu, doznawać także innych
wrażeń zmysłowych: dźwiękowych,
ruchowych, dotykowych, zapachowych. Efekty te pozwalają oglądającym przemienić się w aktywnych
uczestników scen rozgrywających się
na ekranie. W niedalekiej przyszłości
Bałtów zyska jeszcze kolejne atrakcje – wybudowany będzie Aquapark
z wykorzystaniem wód termalnych

oraz planuje się wybudowanie zakładu leczniczego, w którym stosowana
będzie apiterapia czyli leczenie produktami pszczelimi.
Działające od 2001 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Bałtów BAŁT we współpracy z Lokalną
Grupą Działania „Krzemienny Krąg”
i miejscowymi przedsiębiorcami sprawiło, że Bałtów stał się miejscem atrakcyjnym turystycznie, które przez cały
rok przyjmuje gości. W Bałtowie i okolicy powstało wiele gospodarstw agroturystycznych, punktów usługowych,
restauracji, kawiarni itp. Dzięki tym
przedsięwzięciom i pozyskanym funduszom europejskim powstało wiele
miejsc pracy. Jak oznajmił jeden z gospodarzy gminy bezrobocie wynosi
mniej niż 4%. Trzeba przyznać, że jest
to wynik imponujący!

W ubiegłym roku Bałtów zakończył realizację projektu „Bałtów – polska stolica questingu”. W jego wyniku
opracowano dziesięć questów, które
zostały przygotowane przez mieszkańców (właścicieli gospodarstw
agroturystycznych) przy aktywnym
wsparciu młodzieży. Projekt był okazją do odkrycia na nowo najbliższej
okolicy, poszukiwania legend, opowieści, tajemnic i historii, ale również
pomysłem na promocję i aktywizację
mieszkańców.
W dniach 20-21 września br. Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” zorganizowała szkolenie nt. możliwości
rozwoju turystyki wiejskiej z wykorzystaniem możliwości questingu.
(Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”). W szkoleniu
uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych, organizacji pozarządowych i szkół z terenu działania Fundacji „PRYM”. Szkolenie składało się
z części teoretycznej (co to jest questing, jak się tworzy questy, questing
jako forma promocji miejscowości itp.)
i praktycznej, która polegała na przejściu questów pod kierunkiem trenera.
Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe
grupy przeszli dwie ścieżki questingowe: „Śladami historii w Żydowskim Jarze” i „Ukryte skarby Kamiennej”. „Śla-
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dami historii w Żydowskim Jarze” to
quest wiodący przez lessowy wąwóz,
gdzie miliony lat temu przechadzały
się dinozaury. Kilka z nich zostawiło
tu swoje ślady, które przetrwały do naszych czasów. „Śladami rzeki Kamiennej” to odkrywanie tajemnic rzeki Kamiennej podczas wędrówki jej doliną,
której strome zbocza zdobią wapienne
skałki. Szkolenie nt. questingu było połączone z wizytą studyjną na terenie
Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”, która działa na terenie 11
gmin. Mieliśmy okazję zapoznać się
z kilkoma projektami zrealizowanymi
w Bałtowie, m. in. odwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne „U Zosi”
oraz przeszliśmy ścieżkę edukacyjną
pszczelarstwa.
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”
we współpracy z dwiema Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa łódzkiego: „Doliną Rzeki Grabi” i „BUD-UJ RAZEM” planuje
w przyszłym roku realizację projektu
dot. tworzenia questów na naszym
terenie. Do udziału w projekcie chcielibyśmy zaprosić przede wszystkim
dzieci i młodzież z obszaru Fundacji
„PRYM”.
Osoby zainteresowane tematyką
questingu zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.questing.pl.
Zofia Dziwisz
Renata Jesionowska-Zawadzka

Dożynki Wojewódzkie w Piotrkowie Trybunalskim
Już po raz drugi w historii Piotrków
Trybunalski był miejscem obchodów
święta rolników. Dożynki Wojewódzkie
odbyły się 23 września br. na terenie
lotniska Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej, a gospodarzem uroczystości był
starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała oraz marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.
Tego dnia tradycyjnie samorządowcy
podziękowali rolnikom za ich całoroczny trud i ciężką pracę, dzięki której na
polskim stole nie brakuje chleba. Ten
ludowy zwyczaj obchodzony jest od
dawien dawna i sięga swoją historią
czasów piastowskich. Wręczone zostały przygotowane przez rolników
piękne wieńce dożynkowe, a zaproszeni goście tradycyjnie posmakowali
wiejskiego chleba z chrupiącą skórką,
upieczonego ze świeżo zmielonej mąki
z dodatkiem złocistego miodu – daru
lokalnych pszczelarzy.
Podczas uroczystości dożynkowych odbył się również konkurs na
najładniejsze stoisko promocyjne,
nie zabrakło także stoisk kół gospo-

dyń wiejskich ze smakowitym jadłem
i wyrobami rękodzieła ludowego. Stowarzyszenie Wiejski Ośrodek Kultury
w Światowej reprezentowało powiat
zgierski, prezentując pokaz tradycyjnych potraw regionalnych, które
jak zawsze zadziwiają doskonałym
smakiem. Fundacja „PRYM” również
zaprezentowała swoje stoisko promocyjno-informacyjne, gdzie można
było oglądać obrazy, kolorowe swetry i czapki robione na drutach oraz
szydełkowe serwety. Stoisko Fundacji
„PRYM” odwiedzili: marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień,
starosta powiatu zgierskiego Krzysztof Kozanecki oraz sekretarz powiatu
zgierskiego Adam Świniuch.
Gospodarze zadbali również
o atrakcje dla maluchów, odbywały
się pokazy malowania twarzy, występy zespołów ludowych i dziecięcych,
natomiast dla miłośników polskiego
rocka wystąpiła gwiazda wieczoru –
Budka Suflera.
Edyta Wójcik
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Gmina Łęczyca
2 sierpnia w Lubieniu rolnicy z gminy
Łęczyca świętowali zakończenie tegorocznych żniw. Dożynkowy korowód,
który przeszedł przez wieś do placu
przy remizie OSP prezentował się niezwykle okazale. Na czele maszerowała,
przygrywając, strażacka orkiestra dęta
z OSP w Pruszkach, następnie pozostałe
drużyny OSP, starostowie dożynek –
Aleksandra Gajgałas z Borek i Bogdan
Denarski z Lubienia, wicestarostowie
– Katarzyna Granosik i Damian Batarowicz z Lubienia, gospodarze gminy i sołectwa oraz delegacje z Chrząstówka,
Prądzewa, Borek, Lubienia, Dobrogost,
Dzierzbiętowa Małego, Gawron, Topoli
Katowej, Topoli Szlacheckiej i pozostali
mieszkańcy Lubienia.
Podczas uroczystej Mszy Świętej
dziękczynnej za zebrane plony, przy
oprawie orkiestry dętej, starostowie
złożyli dary ołtarza. Zarówno ks. Kanonik Sławomir Sobierajski jak i Wójt
Gminy Łęczyca – Andrzej Wdowiak
podkreślali ogromną rolę, jaką odgrywa rolnictwo w gospodarce, a ludzie
którzy nim się zajmują zasługują na
ogromny szacunek.
Po części oficjalnej rozpoczęła się
część artystyczna. Występował zespół
„Marysie i Jaśki z Łyncyckigo”, kapela
ludowa „Parzęczewiacy”, koncertowała
orkiestra dęta OSP z Pruszek. Rzęsiste
oklaski zebrał żywiołowy Zespół Pieśni

i Tańca „Anilana” z Łodzi, z uznaniem
powitano występ kapeli podwórkowej
z Wilamowa. Różnorodny repertuar
zadowolił chyba wszystkich. Gwiazdą
wieczoru był zespół „Lider Dance”. Zabawa na wolnym powietrzu trwała do
późnych godzin nocnych.
Imprezy w Lubieniu cieszą się coraz większą popularnością. Coroczne
czerwcowe „Świętojańskie granie”
przyciąga również licznych gości, którzy przybywają całymi rodzinami, by
aktywnie uczestniczyć w tym pradawnym obrzędzie. Dzieci korzystają ze
zjeżdżalni i innych urządzeń na placu
zabaw. W trakcie imprez można skosztować ciast wykonanych przez druhny
– strażaczki lub potraw z grilla.
Lubień staje się nieformalnym
gminnym ośrodkiem kultury. Niemała w tym zasługa gospodarzy, czyli
druhów i druhen z OSP w Lubieniu,
którzy potrafią stworzyć odpowiednią
atmosferę. Podczas „Świętojańskiego
grania” z trudem udało mi się porozmawiać z panią Jadwigą Kamińską –
sołtyską z Lubienia, która jest jednocześnie druhną – strażaczką i z panem
Andrzejem Królakiem – prezesem OSP,
wiadomo, gospodarze zawsze są zajęci,
mając tylu gości!
– Chcemy zintegrować mieszkańców, zapoznać młodych z tradycyjnymi obrzędami, pokazać, że można się

Gmina Parzęczew
26 sierpnia 2012 roku odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Parzęczewie. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza dziękczynna w kościele
parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Parzęczewie,
którą w intencji wszystkich rolników

odprawił ks. wikariusz Bartłomiej
Franczak. Podczas mszy poświęcono dożynkowy chleb, a także osiem
wieńców uplecionych przez koła gospodyń wiejskich oraz zespół śpiewaczy z Parzęczewa. Po mszy barwny korowód dożynkowy przeszedł

dobrze bawić i przyjemnie spędzić czas
– mówi sołtyska z Lubienia.
– Mamy zadaszoną scenę, którą zbudowaliśmy 3 lata temu, w ten sposób,
oprócz kultywowania tradycji, wykorzystamy warunki, jakie mamy i uatrakcyjnimy życie mieszkańcom. Promujemy
swoją jednostkę OSP i swoją wieś – wyjaśnia prezes OSP – Andrzej Królak.

ulicami Parzęczewa nad zalew, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości.
Chleb z tegorocznych plonów na ręce
gospodarzy – Wójta Gminy Ryszarda
Nowakowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Władysława Krawczyka
przekazali Starostowie dożynek: Pani
Dorota Graczyk, mieszkanka Ignacewa
Parzęczewskiego oraz Pan Zdzisław
Wasiak z Nowej Jerozolimy.
Wójt powitał wszystkich zebra-

Pan Marek Kryszkowski – przewodniczący Rady Gminy Łęczyca tak
określił celowość imprezy: Inne gminy
mają dni cebuli, ziemniaka, chrzanu, dlaczego Łęczyca nie miałaby mieć swojego? Noc świętojańska jest doskonałą ku
temu okazją zwłaszcza, że miejsce jest
odpowiednie, a gospodarze, czyli OSP,
wykazują się umiejętnościami społeczni-

kowskimi i organizacyjnymi. Pan Robert
Małolepszy – zastępca wójta Gminy
Łęczyca jest podobnego zdania: Należy kultywować tradycję, która świadczy
o naszej tożsamości, a poza tym mieszkańcy wsi zasługują na odrobinę rozrywki, nie samym chlebem człowiek żyje.

nych, delegacje wieńcowe oraz zaproszonych gości, wśród których byli:
Andrzej Woźniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Piotr Ogrodowczyk
– Asystent Posła na Sejm RP Artura
Dunina, Robert Małolepszy – Zastępca
Wójta Gminy Łęczyca, Marek Kryszkowski – Przewodniczący Rady Gminy
Łeczyca oraz delegacja z partnerskiej
Gminy Żelechlinek z Wójtem Bogdanem Kaczmarkiem na czele. W swoim
wystąpieniu Wójt w szczególny sposób
zwrócił się do rolników, którym podziękował za trud, ciężką pracę i przywiązanie do ziemi.
Ważnym punktem niedzielnego
święta było wręczenie odznak „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznawanych
przez Ministra Rolnictwa. W tym roku
uhonorowani zostali: Elżbieta Turek,
Maria Staniszewska, Halina Kmiecik,
Bożena Wojtczak, Wiesław Kucina,
Władysław Krawczyk, Stanisław Oleski, Dariusz Pietruszewski, Dariusz Milczarek, Zbigniew Granosik, Kazimierz
Michalak, Józef Jesionowski.
W tym roku po raz pierwszy odbył
się turniej sołectw, w którym uczestniczyło sześć drużyn, a wśród nich reprezentacje z: Chociszewa, Śniatowej,
Tkaczewskiej Góry, Trojan, Wielkiej Wsi
oraz Mikołajewa. Turniej podzielony
był na kilka konkurencji, ocenianych
przez jury w składzie: Jadwiga Dębska
– Skarbnik Gminy Parzęczew, Jolanta
Pęgowska – Prezes Fundacji PRYM, Grażyna Susik – Dyrektor Domu Kultury

w Żelechlinku oraz Starostowie Dożynek. Ocenie podlegały nie tylko wieńce,
ale także przygotowane przez sołectwa
piosenki, stoiska prezentujące lokalne
wyroby oraz programy kabaretowe.
Wynik punktowy można było podnieść
startując w konkurencjach sprawnościowych, które dostarczyły nie lada frajdy nie tylko uczestnikom turnieju, ale
i publiczności. Jednym z elementów turnieju był również konkurs fotograficzny, w którym mieszkańcy za pomocą
zdjęć pokazywali swoje sołectwa z jak
najlepszej strony. W końcowej klasyfikacji zwyciężyło sołectwo Chociszew,
zdobywając puchar, dla którego sołtys
z pewnością znajdzie honorowe miejsce. Drugie miejsce na podium zajęło
sołectwo Śniatowa, natomiast trzecie
sołectwo Trojany.
Program uroczystości wypełniły
występy zespołów muzycznych działających przy FIT, zespołu „Na żywo”
oraz gwiazdy wieczoru – zespołu „Pudzian Band”.
Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli korzystać z darmowego wesołego
miasteczka, którego sponsorem była
firma juwi Energia Odnawialna Sp. z o.o.
Tegoroczne święto plonów zakończyła dyskoteka, która trwała do późnych godzin wieczornych.
Dziękujemy Starostom Dożynek,
członkiniom KGW za piękne wieńce,
wszystkim sponsorom za włączenie
się w organizację Dożynek, a gościom
i mieszkańcom za wspólną zabawę.

Zofia Dziwisz

Marta Gmerek
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Gmina Dalików
2 września na stadionie sportowym w Dalikowie, jak co roku mieszkańcy gminy i zaproszeni goście świętowali udane zbiory. Nie zabrakło
dawnych obrzędów, muzyki do tańca,
smakołyków i innych atrakcji.
Tegoroczne uroczystości dożynkowe tradycyjnie rozpoczęły się Mszą
Świętą, którą celebrował ks. Stanisław
Łaski, proboszcz parafii św. Mateusza
w Dalikowie. Po nabożeństwie barwny korowód przeszedł na stadion
sportowy. Część obrzędową rozpoczął Wójt Gminy Dalików Paweł Szymczak, który podziękował rolnikom za
trud włożony w uprawę polskiej ziemi. Przyjął on również bochen chleba od Starostów dożynek, którymi
w tym roku byli: Pani Katarzyna Arent
z miejscowości Kontrewers oraz Pan
Paweł Kędzia z miejscowości Idzikowice. Na ręce Wójta trafiło pięć misternie wykonanych wieńców przygotowanych przez Sołectwa: Złotniki,
Dalików, Krzemieniew wraz ze Stowarzyszeniem Krzemieniew, Dąbrówka
Nadolna i zespół „Biała Róża”
Przed publicznością zaprezentowały się zespoły śpiewacze: „Jawor”
i „Biała Róża”, którym towarzyszyła

kapela ludowa „Dalikowiacy”. Nie zabrakło również Orkiestry Dętej OSP
w Dalikowie. Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty
Wójcik-Powłoka wystąpiły zespoły
polonijne z Litwy i Łotwy.
Ku przestrodze kierowcom, którym brakuje rozwagi podczas prowadzenia pojazdów, został przygotowany
pokaz profesjonalnej charakteryzacji.
Pani Elżbieta Pietrzak, zajmująca się
zawodowo charakteryzacją aktorów,
zmieniła ochotnika w ofiarę wypadku samochodowego. Efekt końcowy
niejednej osobie odebrał chęci do nieostrożnej, brawurowej jazdy.
Tradycją Gminy Dalików jest
wybór Chłopa i Gospodyni Roku.
Ci, którym marzą się te zaszczytne
tytuły musieli zmierzyć się ze specjalnie przygotowanym torem przeszkód. Panowie uzbrojeni w kalosze
i płaszcz przeciwdeszczowy musieli
wykazać się siłą, szybkością i miłością do zdjęcia średnio urodziwej teściowej, które trzeba było ucałować
umalowanymi szminką ustami. Panie
wystrojone w kalosze i fartuchy malowały pisakiem trzymanym w ustach uśmiechniętą buzię, skakały na

Gmina Wartkowice
W niedzielę, 2 września br. rolnicy
z Gminy Wartkowice uczcili zakończe
nie żniw. Uroczystości dożynkowe
rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym p.w. NMP Matki Miłosierdzia
w Wartkowicach. Mszę św. dziękczynną w intencji wszystkich rolników odprawił ks. proboszcz Janusz Szeremeta wraz z ks. kanonikiem Marianem
Kilichowskim – proboszczem parafii
Dzierżawy. Podczas Mszy Św. poświęcono chleb dożynkowy i sześć wieńców przyniesionych przez delegacje
wieńcowe z całej gminy. Po Mszy Św.
korowód dożynkowy udał się do parku
w Starym Gostkowie, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości. Uczestniczyli w niej między innymi: posłowie na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Artur
Dunin i Tadeusz Woźniak, Starosta Powiatu Poddębickiego Ryszard Rytter,
Wicestarosta Piotr Binder oraz radni
powiatowi: Marek Długosz i Bogdan
Sroczyński.

Podczas tegorocznych dożynek,
zaszczyt pełnienia roli starostów
przypadł Pani Wiesławie Frontczak,
mieszkance wsi Sucha Dolna, oraz Panu Andrzejowi Szymczakowi z Ujazdu.
Uroczystości dożynkowe rozpoczął zespół młodzieżowy ,,Rożanie” z Nakła,
który zaprezentował zwyczaje i obrzędy związane ze zbiorem zbóż oraz
pokaz tańców regionalnych. Kolejnym
punktem uroczystości było przekazanie wieńców dożynkowych przygotowanych przez sołectwa naszej gminy
przybyłym gościom. Trud przygotowania wieńca dożynkowego podjęły
sołectwa: Biernacice, Dzierżawy, Konopnica, Kłódno-Kolonia, Sędów oraz
Dom Pomocy Społecznej w Starym
Gostkowie. Wszystkie przygotowane
wieńce wzięły udział w konkursie na
,,Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”.
Komisja Konkursowa, której przewodniczyła pani Aldona Plucińska –
etnograf Muzeum Archeologicznego

skakance i zbierały do wiadra rozsypane ziemniaki. Tytuł Chłopa Roku
obronił Pan Jarosław Szubert, nową
Gospodynią Roku została Pani Justyna
Kmiecińska.
Na brak atrakcji nie mogły narzekać również dzieci, na które czekał fii Etnograficznego w Łodzi, dokonała
oceny wieńców:
I miejsce – Sołectwo Biernacice,
II miejsce – Dom Pomocy Społecznej,
III miejsce – Sołectwo Sędów, IV miejsce ex aequo – sołectwa: Dzierżawy,
Kłódno, Konopnica
Podczas tegorocznych uroczystości wszyscy obecni mogli skosztować potraw lokalnych, przygotowanych specjalnie na tę okazję przez
sołectwa naszej gminy: Sędów, Wólka, Tur. Swoje stoisko przygotowali
także przedstawiciele urzędu gminy.
W ramach organizacji alei sołeckiej
zostały równiez rozstrzygnięte dwa
konkursy: na ,,Najładniejsze stoisko”, który wygrało sołectwo Wólka
oraz na,,Najbogatsze smaki”, w którym zwyciężyło sołectwo Tur. Gwiazdą tegorocznego świeta plonów był
zespół SKANER. Natomiast zabawę
taneczną poprowadził zespół FORUM.
Tegoroczne święto plonów zostało
zrealizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Turskiej
i Okolic, którego projekt pn „Plony naszej Ziemi” jest na etapie oceny merytorycznej i czeka na dofinansowanie.

gloraj i malowanie twarzy. Ci, którzy
zgłodnieli mogli posilić się grochówką
lub smakołykami serwowanymi na
stoiskach. Rolnicy chętnie zaglądali na
wystawę maszyn i stoiska przygotowane przez firmy i instytucje związane z rolnictwem. Na zakończenie o do-

brą zabawę zadbał zespół muzyczny
„MEDIUM”. Na drewnianej podłodze
do późnych godzin wieczornych z trudem można było znaleźć wolne miejsce do tańca.
Justyna Ługowska

Gmina Dalików na I Dożynkach
Powiatu Poddębickiego
„Plon niesiemy plon”

W niedzielę 16 września, z inicjatywy
Starosty Ryszarda Ryttera na stadionie sportowym w Poddębicach odbyły
się I Dożynki Powiatu Poddębickiego.
Nie mogło na nich zabraknąć Gminy
Dalików, która zaprezentowała się na
przygotowanym specjalnie na tę okazję stoisku. Wysiłek włożony w jego
wykonanie został zauważony. W konkursie na najładniejsze stoisko Gmina
Dalików zajęła II miejsce, zostawiając
za sobą kilkudziesięciu wystawców.
Nad wykonaniem dekoracji czuwali pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dalikowie pod kierownictwem Pani Beaty Olejniczak. Największą uwagę przykuwała „Gospodyni” ustawiona z bel słomy. Uwadze
zwiedzających nie umknęła również
wystawa prac artystów z terenu gminy Dalików. Swoje prace zaprezentowała Pani Bogna Stępień, Jolanta
Witczak i Danuta Ciecierska. Na stoisku nie zabrakło smakołyków, które przyciągnęły tłumy. Pyszne ciasta
upieczone przez pracowników Urzędu Gminy w Dalikowie i apetyczne
potrawy przyrządzone przez Panią
Ewę Madaj z Psar ucieszyły podnie-

bienie niejednej osoby. Dużym powodzeniem cieszył się żurek ugotowany
przez pracownika Urzędu Gminy Panią Ewę Burską, która upiekła również
ciasto konkursowe. Ciasto na konkurs
przygotowała także Pani Iwona Mikołajczyk – również pracownik Urzędu Gminy. Choć Paniom nie udało się
zająć wysokiego miejsca, sam udział
w konkursie był wyróżnieniem. Podczas przeglądu zespołów folklorystycznych na scenie pojawiły się zespoły śpiewacze „Jawor” i „Biała Róża”
w towarzystwie kapeli ludowej „Dalikowiacy”. Przed sceną można było podziwiać wieńce dożynkowe wykonane
przez Sołectwa: Dąbrówka Nadolna,
Złotniki oraz Zespół „Biała Róża”.
Udział w dożynkach powiatowych
wymagał dużo zaangażowania i wysiłku. Warto było jednak podjąć ten trud.
Ładna pogoda, dużo zwiedzających,
atrakcyjne stoiska i dobra muzyka to
elementy, które złożyły się na sukces Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Mamy nadzieje, że dożynki
naszego powiatu staną się tradycją.
Justyna Ługowska
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Wrześniowa historia gminy Zgierz

Blisko 900 osób – mieszkańców
gminy i okolic, pasjonatów wydarzeń z okresu II wojny światowej – uczestniczyło 9 września
w żywej lekcji historii. W ramach
projektu unijnego zorganizowano w gminie Zgierz rajd pieszy i rowerowy oraz widowisko
historyczne.
Rajdy: pieszy i rowerowy przebiegały wyznaczonymi w 2006 r. szlakami
turystyczno-historycznymi. Uczestnicy rajdów na swoich trasach mijali:
Lućmierz, Zimną Wodę, Emilię, Rosanów, Leonów, Kolonię Głowę, Białą,
Dąbrówkę Strumiany, Rogóźno, Wolę
Rogozińską, Besiekierz Rudny, Kębliny i Michałów, z metą na poligonie
w Jeżewie, gdzie odbyło się widowisko historyczne. Kierownikiem rajdu
był Adam Zamojski z Urzędu Miasta
Zgierza, a piechurów i rowerzystów
prowadzili na poszczególnych trasach: Robert Starzyński z Muzeum
Miasta Zgierza, Krzysztof Wołowski
– nauczyciel historii w ZSG w Szczawinie oraz Stanisław Frątczak i Stanisław Szamałek z Sekcji Kolarskiej
„Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich przy Oddziale PTTK
w Ozorkowie. Podczas krótkich postojów opowiadano o wydarzeniach
września 1939 r., które rozegrały się
na terenie gminy oraz oddawano hołd
poległym w boju żołnierzom w miejscach pamięci w Kęblinach i Białej.
Inscenizację bitwy, która rozegrała się we wrześniu 1939 r. pod Kęblinami, przygotowali członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy
Kaniowscy” z Łodzi, które od wielu lat
uczestniczy w uroczystościach patriotycznych w gminie Zgierz, przyczyniając się do kultywowania pamięci
oraz krzewienia wiedzy o spuściźnie,
tradycji i historii 28. pułku Strzelców
Kaniowskich, walczącego na terenie
gminy Zgierz podczas wojny obronnej
w 1939 r. W postaci żołnierzy wcielili się również członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy
31. pułku piechoty” z Mszczonowa
i Sekcji Kolarskiej „Szwadron” im. 2

Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
przy Oddziale PTTK w Ozorkowie.
Udział w przygotowaniu widowiska
mieli żołnierze Wojskowego Centrum
Kształcenia Medycznego w Łodzi i 31.
Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Zgierzu. Ciężkie brzemię, jakim jest
odtwarzanie żołnierzy Wermachtu,
wzięło na swoje barki Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historycznych
„Żelazny Orzeł”, które w ten sposób
przyczynia się do ukazania zapomnianego zwycięstwa polskiego żołnierza.
Celem ich rekonstrukcji mundurowej
jest 30. Szwadron Kolarzy, wchodzący
w skład 30. dywizji piechoty Wehrmachtu. Pododdział rozpoznawczy 30.
dywizji piechoty stanowił szwadron
rowerowy. Narratorem widowiska był
kpt. Wojciech Pinkier z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego
w Łodzi.
Realizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskanym przez gminę Zgierz pieniądzom
unijnym, które posłużyły sfinansowaniu technicznych aspektów projektu:
wynajęto broń, zakupiono amunicję,
zlecono wykonanie pokazu pirotechnicznego i nagłośnienia. Pokryto również koszty związane z zapewnieniem

ochrony przez firmę ochroniarską, zaplecza sanitarnego, pomocy medycznej i grochówki. Wszystkie organizacje
i osoby uczestniczące w inscenizacji
uczyniły to nieodpłatnie.
Dodatkową atrakcją na poligonie
były namioty promocyjne i wystawy o tematyce militarnej oraz występ Orkiestry Dętej działającej przy
GOK i prezentacja wozów strażackich
przez jednostki OSP z Białej, Dąbrówki, Kęblin i Szczawina. Strażacy pomagali też w zabezpieczaniu terenu
w Jeżewie.
Wniosek o przyznanie środków
unijnych na projekt „Wrześniowa historia gminy Zgierz – rajd pieszy i rowerowy oraz widowisko historyczne”
przygotowali pracownicy Referatu
Rozwoju, Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy Zgierz. Byli oni również
zaangażowani w poszczególne etapy
jego realizacji.
tekst i fot. Małgorzata Klauzińska
Więcej zdjęć w galerii
www.gmina Zgierz.pl:
http://www.gmina.zgierz.pl/
cms2/infoserwis_main/popup.
php?artid=25283

Działania wojenne 28. pułku Strzelców Kaniowskich
na ziemi zgierskiej w wojnie obronnej 1939 r.
– bitwa pod Kęblinami
28. pułk Strzelców Kaniowskich noszący również nazwę „Dzieci Łodzi” został
sformowany w listopadzie 1918 r. w Łodzi, która stała się jego miastem garnizonowym. Podczas wojny obronnej w 1939 r. 28. pSK wraz z 30. i 31. pułkiem
Strzelców Kaniowskich wchodził w skład 10. Dywizji Piechoty Armii „Łódź”.
28. pSK w dniu 1 września przyjął na siebie pierwsze uderzenie wojsk niemieckich w rejonie Ostrzeszowa i Wieruszowa. Od 3 do 5 września w rejonie
miasta Warty pułk walczył z 24. niemiecką Dywizją Pancerną, z trzykrotnie
silniejszą liczbą żołnierzy, kilkakrotnie lepiej uzbrojoną w broń maszynową
i przeciwpancerną oraz korzystającą ze wsparcia artylerii i lotnictwa. Po
przełamaniu przez wojska niemieckie frontu na linii Warty i Widawki Armia
„Łódź” rozpoczęła odwrót, aby stawić opór na linii Wisły. Wykonując rozkaz
odwrotu, 28. pSK 7 września w godzinach rannych dotarł do wschodniego
skraju lasu lućmierskiego, gdzie zajął pozycje obronne i odpoczywał po trudach całonocnego marszu.
Podczas kampanii wrześniowej oddziały polskie przemieszczały się
zwykle nocą, odpoczywając w dzień i to przeważnie w lasach. Jednak obawa
przed odcięciem drogi odwrotu i okrążeniem przez nieprzyjaciela zmusiła
28. pSK do marszu w ciągu dnia. W godzinach popołudniowych na drodze
z Ozorkowa w kierunku Zgierza ukazał się niemiecki zmotoryzowany oddział
rozpoznawczy. Oddział ten został wprawdzie ostrzelany i zmuszony do odwrotu, ale jego pojawienie się pod Lućmierzem wskazywało, że nieprzyjaciel
opanował już Ozorków i zagrażać może pułkowi od północy. Pułk maszerował przez lasy lućmierskie, Rosanów do Dąbrówki, dalej Szczawina i Kęblin.
Wieczorem 7 września żołnierze pułku wkroczyli do lasu szczawińskiego.
Zamierzając maszerować do Kęblin dowódca 28. pSK, ppłk. Wincenty Kurek,
wysłał oddział rozpoznawczy, który powrócił z meldunkiem, że do Kęblin dotarły już siły niemieckie. W tej sytuacji dowódca postanowił ominąć Kębliny
i ze skrzyżowania skierował pułk tzw. „szerokim duktem” w kierunku Swędowa, żeby tam przeprawić się przez mostek na Moszczenicy i dalej przez
Anielin, Koźle dotrzeć w pobliże Głowna. W tym czasie przez Moszczenicę
przeprawiała się przybyła wcześniej Kresowa Brygada Kawalerii. Ppłk Kurek obawiając się, że przeprawa może przedłużyć się do rana, postanowił
zawrócić do skrzyżowania dróg, pomaszerować na północ i walką otworzyć
sobie drogę przez Kębliny.
Pierwszy ruszył do natarcia II batalion mjr. Jerzego Korczewskiego,
lecz silny ogień z broni maszynowej prowadzony z zabudowań dworu
dziesiątkował polskie szeregi. Podrywane parokrotnie do natarcia tyraliery zalegały. Nie uzyskawszy powodzenia, ponosząc duże straty w zabitych i rannych, II batalion zostaje wycofany z pierwszej linii. Ppłk Kurek
rzuca do ataku następny w kolumnie III batalion mjr. Milana Kubalskiego. Ten przy wsparciu plutonu artylerii z impetem uderza na Kębliny, ale
Niemcy trzymają się mocno na swoich pozycjach. Dopiero po parokrotnie
wznawianych atakach i przy dużych stratach udało się pod koniec nocy
wyprzeć nieprzyjaciela z zabudowań dworu i odrzucić z Kęblin, otwierając drogę na Głowno.
Te pododdziały, które krwawym bojem wywalczyły drogę na Głowno pomaszerowały na Besiekierz i Zagłobę. Inne nie mogąc się doczekać otwarcia
tego kierunku, zawróciły do lasu szczawińskiego, żeby „szerokim duktem”
pomaszerować na Swędów i dalej po przeprawie przez Moszczenicę, Koźle
lub Wolę Błędową do miejsca koncentracji 10. Dywizji Piechoty. Inne jeszcze,
a zwłaszcza tabory ciągnące na końcu kolumny minęły szerokim łukiem las
szczawiński i przez Szczawin Kościelny, Szczawin Duży dotarły do Swędowa
i stąd dalej w kierunku Głowna.
Wysiłek bojowy II i III batalionu, okupiony tak krwawymi stratami,
otworzył w końcu drogę nie tylko tym, którzy ją wywalczyli, ale zatrzymał
czołowe elementy 24. niemieckiej DP umożliwiając przedarcie się przez szosę
Ozorków – Stryków zarówno Kresowej Brygadzie Kawalerii, jak i pozostałym
kolumnom 28. pSK oraz towarzyszącym im oddziałom.
Fragmenty publikacji pt.
„Szlaki turystyczno-historyczne
Śladami Września 1939 r. w gminie Zgierz”,
oprac. Stanisław Frątczak, wyd. Gmina Zgierz, 2006 r

Obchody Dnia Wojska Polskiego
w Dalikowie
15 sierpnia w Dalikowie oddano hołd
tym, którzy przelali swoją krew za wolność ojczyzny. Obchody Dnia Wojska
Polskiego zostały połączone ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Uroczystą Mszę Świętą poprowadził ks. Stanisław Łaski. Po nabożeństwie Wójt Gminy Dalików Paweł
Szymczak przybliżył wszystkim zebranym wydarzenia związane z wojną
bolszewicką, a w szczególności decydującą bitwą, zwaną „Cudem nad Wisłą”. Następnie głos zabrała Pani Serafina Domańska, nauczycielka historii
i bibliotekarka. Tematem jej wykładu
była postać kapitana Stefana Pogonow-

skiego, którego odwaga, determinacja
i brawurowo prowadzone manewry otworzyły Polakom drogę do pokonania
Armii Czerwonej. Aby zebrani mieszkańcy mogli lepiej poczuć atmosferę
tamtego okresu przygotowano pokaz
zdjęć dokumentujących wydarzenia
roku 1920. Na zakończenie wysłuchano koncertu Orkiestry Dętej OSP
w Dalikowie, która zaprezentowała
utwory patriotyczne i religijne. Po wyjściu z kościoła liczne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Bohaterów
Powstania Styczniowego w Dalikowie.
Justyna Ługowska

październik 2012
Dobry sołtys jest świetnym organizatorem, wie czego chcą mieszkańcy
i jak to załatwić w urzędzie. Mieszkańcy wsi to wiedzą. W mieście – już
nie bardzo. A sołtys to organ pierwszej instancji. Do niego przychodzą
mieszkańcy wsi z problemami lub pomysłami. Spełnia też trzy podstawowe funkcje: jest łącznikiem między
mieszkańcami a organami gminy, jest
organizatorem zebrań wiejskich, na
których omawiane są wspólne sprawy
dotyczące sołectwa. No i wreszcie sołtys to administrator, który pilnuje, aby
ustawy, rozporządzenia, zarządzenia
i uchwały organów gminy, powiatu czy
województwa były znane w sołectwie
i wykonywane.
W gminie Aleksandrów Łódzki są
22 sołectwa i tyluż samo sołtysów. Na
początku października Rada Miejska
przyjęła nowy statut sołectw, wprowadzając zmiany i dając sołtysom większe
pole do popisu. Otrzymali więcej obowiązków i dodatkowych kompetencji.
Jak choćby zobowiązanie do jeszcze
szerszej współpracy z urzędem czy
stowarzyszeniami. Mogą zgłaszać projekty uchwał w sprawach dotyczących
ich sołectwa, powinni upowszechniać
kulturę i sport, organizować czas dzieciom i młodzieży, czy po prostu dbać
o porządek i czystość na swoim terenie.
Jednym słowem powinien być aktywny, pełen pomysłów i chęci współpracy z mieszkańcami, móc załatwić dla
swojej wsi coś dobrego. Jeżeli nie nową
drogę czy oświetlenie, to boisko sportowe. Tak jak w Saniach.

Do czego służy sołtys?

Osłupieli w Sobieniu
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Józef Woźniak – sołtys wsi Sanie

Józef Woźniak, sołtys Sań, w ten
sposób zagospodarował czas dzieciom
i dorosłym. Pomógł oczywiście urząd.
– Jak się che, to pomalutku się zrobi –
mówi pan Józef. I robi.
Jeżeli we wsi działa aktywnie kolo
gospodyń wiejskich, ochotnicza straż
pożarna czy kółko rolnicze – to taka
społeczność z energicznym sołtysem
ma szanse na lobbowanie za swoimi
sprawami w radzie miejskiej czy u samego burmistrza. Tak jak Halina Stopyra – sołtys Sobienia. – Mieszkańcy
mają do mnie zaufanie, a to jest bardzo
potrzebne – tłumaczy pani Halina – Wydeptuję ścieżki w urzędzie czy radzie.
Jeżeli nie ja, to organizacje działające
na wsi i wcześniej czy później udaje się
coś dobrego przeforsować dla sołectwa.
Sołtys ma do pomocy Radę Sołecką i wszystkich mieszkańców czyli
zebranie wiejskie. Jeżeli cała społeczność będzie utożsamiała się z miejscem w którym mieszka, podejmowała
lokalne inicjatywy i wspierała w nich
sołtysa – to i władza przychylnym
okiem spojrzy na taką społeczność,
a nawet może sypnie trochę grosza. No
i jeszcze jedno: aleksandrowska wieś
już dawno przestała być wsią kojarzącą się z pianiem kogutów i warkotem
traktorów na polach. To nowoczesne
miejscowości, szybko zmieniające się,
rozrastające w szybkim tempie, z nowymi mieszkańcami przybywającymi
z miast, których dopiero trzeba przekonać, że wieś to taka mała Ojczyzna.
A więc sołtysi – do dzieła!
Tekst i fot. Krystyna Buda-Sowa

namawiali i z dwóch klientów telekomunikacji zrobił się jeden.
– I na tym się skończyło, bo sąsiad
nie chce zlikwidować numeru – rozkłada ręce pani sołtys – Obiecał, co prawda, że to zrobi, jednak, kiedy poszliśmy
do niego, by podpisał takie oświadczenie
– wyśmiał nas.

Słupy nadal więc stoją wzdłuż drogi, uniemożliwiając modernizację pobocza. A uparty sąsiad nie ma zamiaru
rezygnować z numeru. – Jest nam potrzebny – ucina rozmowę żona – A przeciw chodnikowi nic nie mamy. Niech sobie budują… Łatwo powiedzieć…
Krystyna Buda-Sowa

Raz na ludowo
Sobota, 22 września upłynęła w Aleksandrowie pod znakiem muzyki ludowej. Na scenie Młodzieżowego Domu
Kultury 36 zespołów i solistów rywalizowało o Grand Prix VI Przeglądu
Regionalnego Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Siedlisko”. Występy
oceniali etnografowie i muzycy: Jan
Łuczkowski, Renata Banacka-Walczak i Przemysław Hachorkiewicz.
Rywalizacja odbywała się
w trzech kategoriach: solistów, zespołów bez akompaniamentu i zespołów z akompaniamentem. Po kilku godzinach przesłuchań jury nagrodziło
najlepszych.
Slupy telefoniczne są zmorą
mieszkańców Sobienia, bo stoją
za blisko asfaltowej drogi, wzdłuż
której chcą wybudować chodnik.
Można byłoby je zlikwidować, gdyby nie telefon, z którego korzysta tylko jeden mieszkaniec wsi.
Telekomunikacja Polska nie chce
zrezygnować z abonenta, a abonent ze stacjonarnego telefonu.
Nieszczęsne slupy telefoniczne stoją
w poboczu drogi i robią tzw. kolizję
komunikacyjną. A jak kolizja, to trzeba ją usunąć. Tyle tylko, ze w Sobieniu
się nie da, dopóki z linii korzysta, choć
jeden abonent. A w Sobieniu korzysta.

Dokładnie jeden na prawie sto domów!
A minęło już 8 lat, odkąd Rada Sołecka podjęła decyzję, że we wsi powinien być chodnik. Wokół rosną nowe
domy, jak grzyby po deszczu, a droga
przez Sobień stała się główną arterią
komunikacyjną z nowym sąsiedztwem.
Jednym słowem dla pieszych i rowerzystów zrobiło się niebezpiecznie
– argumentowano.
Starostwo Powiatowe w Zgierzu,
zarządca drogi biegnącej przez wieś,
wydało więc pozytywną opinię, wskazując, po której stronie ów chodnik
powinien się znaleźć. Padło na wschodnią, bo po zachodniej stronie są przydrożne rowy. I tu zaczęły się problemy.

– Okazało się, że po wschodniej stronie drogi slupy telefoniczne są zbyt blisko
asfaltu, więc najpierw trzeba je usunąć,
a potem dopiero robić modernizację pobocza – mówi Halina Stopyra sołtys
Sobienia. – Napisaliśmy, więc do Telekomunikacji Polskiej prośbę o usunięcie
słupów. Okazało się wtedy, że jest to niemożliwe, bo we wsi jest dwóch abonentów i póki będą, póty slupy nie znikną.
Przedstawiciele Rady sołeckiej poszli więc do abonentów telefonicznych,
czyli swoich sąsiadów na negocjacje.
Przekonywali o wyższości telefonów
komórkowych nad telefonem stacjonarnym, mówili o wyższości dobra
wspólnoty nad prywatnym interesem,

Pierwsze miejsce w kategorii zespołów bez akompaniamentu przypadło Zespołowi Śpiewaczemu Szewcowianki z Bedlna. Helena Stępniak,
solistka zespołu zajęła natomiast
pierwsze miejsce w kategorii solistów. Najwyżej ocenionym zespołem,
który zaśpiewał z akompaniamentem
okazały się Polesianki z Wartkowic.
Grand Prix przeglądu czyli Aleksandrowską Malwę otrzymał Zespół
Śpiewaczy „Sami Swoi” z Twardej.
Organizatorem przeglądu jest Urząd
Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
Krystyna Buda-Sowa

Zespół „Sami Swoi” z Twardej – laureat Aleksandrowskiej Malwy
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Twórcy z gminy Dalików
październik 2012

W poszukiwaniu ludowej energii
– tak zatytułowana była rowerowa gra plenerowa, zorganizowana
w gminie Dalików 14 sierpnia. Takie też motto przyświecało innym
wydarzeniom, które miały miejsce
tego dnia (i nocy) podczas kolejnej
edycji „Nocy w bibliotece”, obejmującej gawędę z miejscowymi
twórcami, promocję poświęconej
im książki oraz szereg wydarzeń
towarzyszących.
Wszystkie te przedsięwzięcia zorganizowane zostały i sfinansowane
przez Łódzki Dom Kultury, Gminną
Bibliotekę Publiczną w Dalikowie
oraz firmę: „juwi – Energia Odnawialna” w ramach wspólnego projektu: „Wydanie publikacji: Twórcy z gminy Dalików”. Pierwszym,
nietypowym, niezwykle ciekawym
elementem projektu była rowerowa gra plenerowa, której uczestnicy
odwiedzali twórców ludowych, konstruowali wiatraki, przebierali się
w stroje ludowe i wykonywali szereg
innych zadań, związanych z twórczością, energią (nie tylko ludową)
oraz historią Gminy Dalików. W zabawie wzięli udział zarówno dorośli,
jak i młodzież z terenu gminy Dalików. Uczestnicy otrzymali na starcie
mapkę oraz instrukcję z wytycznymi,
dotyczącymi kolejnych zadań, dodatkowe informacje o dalszej trasie

znajdowali na poszczególnych „stacjach”. Jedną z nich było, tak opisane
w instrukcji, miejsce: Droga oznaczona paseczkami z bibuły doprowadzi
Was do wsi Domaniew. W samym jej
centrum, nieopodal kościoła, w Zielonym Domku czeka na Was kolejne
zadanie. W ten sposób uczestnicy
gry dotarli do pani Ireny Pokory, hafciarki, która z niezwykłą charyzmą
i niewątpliwie odnawialną energią
opowiadała o swojej twórczości,
o tym skąd czerpie inspiracje, o technikach haftu i wielu innych, także
nie związanych z hafciarstwem, interesujących rzeczach. Pani Irena
Pokora została wcześniej wtajemniczona w zasady zabawy i przekazała graczom informacje, z których
zostali potem odpytani. Postój w Domaniewie był dłuższy, niż na innych
stacjach i zakończony wspólnym grillem. Z kolei sprawnościowymi talentami wykazać się musieli uczestnicy
gry podczas konkurencji, polegającej na skonstruowaniu wiatraków,
z przygotowanych przez organizatorów materiałów. Efekt był imponujący, a zadanie miało na celu podkreślenie walorów przyrodniczych
gminy Dalików, umożliwiających
korzystanie z odnawialnych źródeł
energii, a konkretnie z energii wiatru. Gospodarze gminy możliwości
te zamierzają wykorzystać, planując w najbliższym czasie budowę,

Pani Irena Pokora w rowarzystwie uczestników i organizatorów gry

już nie papierowych, a prawdziwych
wiatraków.
Po wykonaniu szeregu zadań
i powrocie do biblioteki, uczestnicy
gry zostali oczywiście nagrodzeni,
wzięli także udział w nocnej imprezie. Rozpoczęła się ona bardzo miłym akcentem – wystąpieniem gościa
honorowego imprezy – Stanisława
Brejdyganta. Ten znany aktor, reżyser
i pisarz jest od kilku lat mieszkańcem gminy Dalików i jak sam mówił,
jest wręcz zakochany w tym miejscu. Pan Brejdygant krótko opowiedział o swojej twórczości oraz dał
mistrzowski popis sztuki aktorskiej,
prezentując wiersze Gałczyńskiego:
„Zaczarowana dorożka” i „Rozmowa
z aktorem”. Kulminacyjnym punktem
programu była gawęda z twórcami,
którzy stali się bohaterami, wydanej w ramach projektu publikacji.
Rozmowa snuła się głównie wokół
twórczości zaproszonych artystów,
ale wykraczała często poza ramy
głównego tematu, stając się momentami refleksyjną rozmową o życiu.
Sporo oczywiście mówiło się o samej książce, odczytywane były także jej fragmenty. Jej bohaterowie to
szóstka artystów z terenu gminy Dalików. Publikacja obejmuje rozmowy
z twórcami, zdjęcia ich prac lub frag-

menty twórczości literackiej. Prócz
pasji tworzenia łączy ich także to, że
są mieszkańcami gminy Dalików. Są
to: Aleksy Matczak i Bogna Stępień,
których główną dziedziną twórczą
jest malarstwo, Jolanta Witczak – hafciarka, Alicja Ciecierska, zajmująca
się papieroplastyką, Iwona Czeszczyszyn – poetka oraz Irena Pokora, która równie pięknie haftuje, jak pisze.
Jako autorka publikacji zachęcam
Państwa do lektury, która mam nadzieję, okaże się zajmująca. W każdym razie publiczność zgromadzona
na dziedzińcu dalikowskiej biblioteki z zainteresowaniem wysłuchała
zarówno rozmowy z twórcami, jak
i fragmentów przeprowadzonych
przeze mnie wywiadów. Impreza potrwała do późnych godzin nocnych
i obejmowała, prócz wymienionych,
także inne atrakcje. Odbył się koncert zespołu szantowego Jolly Rogers,
było malowanie tatuaży, rywalizacja
w grach komputerowych. Można było
zrobić sobie artystyczną fryzurę oraz
zatrzymać się przy stoisku Oriflame.
Uczestnicy imprezy mogli także korzystać tej nocy z biblioteki w sposób
tradycyjny, czyli wypożyczać i oddawać książki.
Renata Nolbrzak
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