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W numerze:
Kolejna szansa na otrzymanie 
dofinansowania!
Rada oraz Zarząd Fundacji podejmują starania  
o pozyskanie funduszy na realizację dodatko-
wych zadań w ramach Lokalnej Strategii  
Rozwoju Fundacji „PRYM” na lata 2013–2014. 
Istnieje szansa na pozyskanie dodatkowo  
3,5 mln zł na realizację projektów. 

Sport, to pasja mojego życia… 
Z Henrykiem Stelmachowiczem, który od 40 lat 
pełni funkcję prezesa LKS Sarnów/Dalików,  
rozmawia Justyna Ługowska

Strefa kibica  
w Aleksandrowie Łódzkimu
Trwają Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej  
EURO 2012 – do wspólnego oglądania zaprasza 
strefa kibica w Aleksandrowie Łódzkim.

Przybywa stowarzyszeń 
sięgających po środki unijne 
Stowarzyszenia z Gminy Dalików, wzorem lat 
ubiegłych, złożyły do Fundacji Rozwoju Gmin 
„PRYM” wnioski o dofinansowanie unijne  
planowanych inwestycji. Większość dotyczy  
remontów i wyposażenia świetlic wiejskich.

Katyński Dąb Pamięci w Białej
Na terenie Szkoły Podstawowej w Białej  
posadzony został Katyński Dąb Pamięci  
oraz odsłonięto tablicę dla uhonorowania  
ofiary zbrodni katyńskiej – mjr. Jana Czecha.

„PRYM” w Kielcach 
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” reprezentowała 
województwo łódzkie na IV Międzynarodowych 
Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
„Agrotravel”, które odbyły się w dniach 20–22  
kwietnia  w Kielcach. 

Ratownicy w pogotowiu
W Wartkowicach przeprowadzone zostały  
przez Komendę Powiatową PSP w Poddębicach 
ćwiczenia, mające na celu przygotowanie  
powiatowych służb ratowniczych do operacyj-
nego zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej EURO 2012 .

Nagrody sportowe 
Maciej Marciniak został laureatem nagrody   
za wybitne osiągnięcia sportowe, przyznanej  
przez Wójta Gminy Wartkowice.

Na zdjęciu: Waga miejska na placu Kościuszki 
w Aleksandrowie Łódzkim, 

fot. Dorota Bełdowska-Zemła
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Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” 
reprezentowała województwo 
łódzkie na IV Międzynarodowych 
Targach Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki „Agrotravel”,  
które odbyły się w dniach  
20–22 kwietnia w Kielcach.

Organizatorami Targów są: Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, Urząd 
Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego, Polska Organizacja Tury-
styczna, Targi Kielce S.A., Regionalna 
Organizacja Turystyczna Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, a współorgani-
zatorzy to: Polska Federacja Turystyki 
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 
oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Pra-
wa w Kielcach. W centrum konferen-
cyjnym, na terenie targów, odbyła się 
międzynarodowa konferencja pod na-
zwą „Perspektywy rozwoju turystyki 
wiejskiej w Europie”.

W imprezie uczestniczyło 135 
wystawców z terenów całego kraju, 
a także z Litwy i ze Słowacji, która 
w tym roku była krajem partnerskim. 
Zainteresowanie targami było znacz-

ne, o czym świadczyły tłumy odwie-
dzające stoiska. A było co oglądać! 
Wystawcy starali się jak najlepiej wy-
promować swoje regiony na wszelkie 
sposoby. Były potrawy regionalne, 
które można było degustować, a na-
stępnie kupić „na wynos”, wyroby rę-
kodzielnicze, artystyczne. Cieszyły 
oko ażurowe i haftowane serwety, 
drewniane rzeźby, wyroby ceramicz-
ne, szydełkowe maskotki, oryginal-
na biżuteria, bibułkowe kwiaty – nie 
sposób wymienić wszystkiego. Były 
nawet zioła i nalewki. Atmosfera pa-
nowała swojska, zwłaszcza że gra-
ły kapele ludowe, a część wystaw-
ców była w strojach regionalnych. 
Liczne foldery i ulotki reklamowały 
uroki regionów oraz gospodarstwa 
agroturystyczne. Targi to okazja dla 
miłośników wypoczynku na łonie 
natury do poznawania ciekawych za-
kątków Polski, aktywnych form spę-
dzania wolnego czasu. Oferty wzbu-
dzały również zainteresowanie firm 
turystycznych. 

Na stoisku Fundacji „Prym” także 
było co oglądać. Szydełkowe, własno-
ręcznie wydziergane serwety i obru-

PRYM w Kielcach 
sy demonstrowała pani Teresa Le-
wandowska ze Śliwnik, pani Teresa 
Włodarek z gminy Zgierz – zabaw-
ki szydełkowe, pani Bogna Stępień 
z gminy Dalików – obrazy, pani Ja-
dwiga Kucińska z KGW Łagiewniki – 
obrusy szydełkowe i haftowane, pani 
Władysława Chłodzińska z KGW Ła-
giewniki Nowe – hafty krzyżykowe, 
a pani Donata Bugajska z Chociszewa 
– biżuterię z filcu, oryginalne swetry 
i decoupage. Podczas gali wręczenia 
nagród, organizowanej w ramach Tar-
gów „Agrotravel”, miłym akcentem 
było wręczenie głównej nagrody pani 
Małgorzacie Synowiec z Tkaczewskiej 
Góry za zajęcie I miejsca w ogólnopol-
skim konkursie „Pamiętniki agrotury-
styki”. Wzięli w nim udział właścicie-
le gospodarstw agroturystycznych, 
pracownicy instytucji działających 
na rzecz rozwoju agroturystyki oraz 
klienci gospodarstw agroturystycz-
nych. Praca pani Małgorzaty okazała 
się najlepsza spośród 108 prac, jakie 
zostały zgłoszone. 

 Oprócz wystawców z rejonu 
działania Fundacji „Prym” prezentu-
jących swoje produkty, na targi kie-
leckie przybyła zorganizowana przez 
Fundację wycieczka, której uczestnicy 
zwiedzili oprócz Targów „Agrotravel”, 
Oblęgorek i Park Etnograficzny w To-
karni. W muzeum Henryka Sienkie-
wicza w Oblęgorku, mieszczącym się 
w urokliwym dworku pisarza, zwie-
dzający z zainteresowaniem oglądali 
wnętrza pełne doskonale zachowa-
nych pamiątek po pisarzu i wysłuchali 
opowieści przewodnika o życiu nasze-
go noblisty i jego rodziny. Natomiast 
w skansenie w Tokarni można było 
podziwiać architekturę drewnianą, 
charakterystyczną dla Kielecczyzny, 
wyposażenia chałup wiejskich, sprzę-
tów rolniczych, oryginalne rzeźby Jana 
Bernasiewicza, wiatrak, dwór szlache-
cki i jego wyposażenie, stodołę dwor-
ską, kuźnię i wiele innych ciekawych 
budowli i eksponatów.

Zofia Dziwisz

Każdego roku uczniowie gimnazjów 
w Dalikowie i Domaniewie na lek-
cjach wiedzy o społeczeństwie po-
znają strukturę i pracę samorządu 
terytorialnego. Aby zdobyta wiedza 
została utrwalona, młodzież złożyła 
wizytę w Urzędzie Gminy w Dalikowie.

Pod kierunkiem nauczycielki 
historii i wiedzy o społeczeństwie,  
p. Zofii Antczak-Szymczak, ucznio-
wie wykonali również projekty edu-
kacyjne w formie folderów o Gminie 
Dalików. W kilkunastostronicowych 
pracach znalazły się m.in. informacje 
o położeniu i obszarze gminy, histo-
ria gminy, fotografie zabytków, miejsc 
historycznych, pomników i terenów 
ciekawych pod względem przyrod-

18 maja, podczas Wojewódzkich Ob-
chodów Dnia Strażaka oraz XX-lecia 
Państwowej Straży Pożarnej Pani 
Poseł Agnieszka Hanajczyk odebra-
ła nadaną przez Ministra Spraw We-
wnętrznych odznakę „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej”. Pani Po-
seł otrzymała odznakę za długoletnią 
działalność społeczną na rzecz ochro-
ny przeciwpożarowej.

Agnieszka Hanajczyk od kilku 
lat jest członkiem Zarządu Gminne-
go Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie 
angażuje się w rozwój pożarnictwa 
i wspieranie jego działań. Na co dzień 
Pani Poseł pracuje również w Parla-
mentarnym Zespole Strażaków. Za 
swoją dotychczasową działalność 
Agnieszka Hanajczyk została odzna-
czona również Złotym i Srebrnym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

– Otrzymanie tak wielkiego wyróż-
nienia jest dla mnie niezwykle ważne 
– powiedziała Agnieszka Hanajczyk. 

Cezary Duraj

W Aleksandrowie Łódzkim powstanie 
Punkt Pośrednictwa Pracy dla mło-
dzieży. To wynik podpisanego właśnie 
porozumienia władz miasta i komen-
dy wojewódzkiej OHP w Łodzi. 

Miasto daje lokal – OHP pośred-
nika, który szukać będzie ofert pra-
cy. Punkt zacznie działać z począt-
kiem czerwca przy ul. 11 Listopada 
3. Czynny będzie od godz. 8.00 do 
16.00, a warunkiem skorzystania 
z jego oferty będzie ukończone 16 lat.

– Myślę, że punkt będzie cieszył się 
popularnością wśród młodzieży, któ-
ra coraz częściej szuka pieniędzy na 

W Zespole Szkół w Domaniewie z ini-
cjatywy pani Zofii Antczak-Szymczak, 
nauczycielki historii i wos-u w tutej-
szym gimnazjum, zaszczyciła nas swo-
ją obecnością posłanka na Sejm RP 
Agnieszka Hanajczyk. Interesującej 
dyskusji uczniów z panią poseł przy-
słuchiwała się również pani dyrektor 
Ewa Płoszyńska. 

Najbardziej interesowały nas 
kwestie związane z ACTA i reformą 
emerytalną. Niektórzy uczniowie byli 
ciekawi, ile zarabiają posłowie i inne 
osoby piastujące wysokie stanowiska 
w państwie. Pani poseł chętnie odpo-
wiadała na nasze pytania. Dużo mó-

Zasłużona
dla 

pożarnictwa

Foldery 
o Gminie Dalików

niczym. Nie zabrakło również wywia-
dów z ciekawymi ludźmi, informacji 
na temat stałych imprez organizowa-
nych na terenie gminy, dotyczących 
rękodzieła, miejscowych zwyczajów, 
legend i różnych ciekawostek.

Najciekawsze prace zostały za-
prezentowane w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Dalikowie. Ich auto-
rami są: Nina Mikołajczyk, Katarzyna 
Pietras, Patryk Łuczak, Aleksandra 
Słowińska, Joanna Gałczyńska, Jus-
tyna Adamiak, Justyna Janiak, Ange-
lika Mirowska, Karolina Dębowska, 
Justyna Majcherowicz oraz Weronika 
Mirowska.

Justyna Ługowska 

Spotkanie z panią poseł
wiła nam też o swojej pracy w Sejmie, 
o swoim życiu i drodze, jaką przeszła, 
by móc reprezentować nasz kraj i oby-
wateli. Mogliśmy zobaczyć też, jak wy-
gląda legitymacja poselska. 

Spotkanie przebiegło w miłej at-
mosferze. Była to lekcja, z której dużo 
wynieśliśmy i zdobyliśmy wiele infor-
macji dotyczących naszej państwo-
wości. Z niecierpliwością czekamy na 
więcej takich spotkań. 

Julia Arendt
Paulina Mistrzak

Uczennice  
Zespołu Szkół w Domaniewie

Pośrednik znajdzie pracę

wakacje – mówi Irena Frankowska, 
dyrektor centrum edukacji i organi-
zacji pracy OHP. – Podobne punkty 
istnieją już w Pabianicach i Łęczycy, 
teraz dzięki władzom miasta będzie i 
w Aleksandrowie Łódzkim. 

Trzeba jednak pamiętać, że wi-
zyta w punkcie nie oznacza natych-
miastowego podjęcia pracy. Najpierw 
trzeba się zarejestrować, a potem 
czekać na telefon od pośrednika. 
Wcześniej czy później, na pewno 
zadzwoni… 

Krystyna Buda-Sowa
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Nabór Fundacji „PRYM” w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zakończony

31 maja br. zakończył się kolejny nabór w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” organizowany 
przez Zarząd Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”. 

Łącznie złożono 63 wnioski o przyznanie pomocy:
– 7 wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwotę dofinansowania 2.159.259,00 zł;
– 50 wniosków w ramach działania „Małe projekty” na łączną kwotę dofinansowania 1.109.968,40 zł.
– 2 wnioski w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na łączną kwotę dofinansowania 
200.000,00 zł;
– 4 wnioski w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na łączną kwotę dofinansowania 231.535,00 zł.

W każdym działaniu kwota środków o jakie ubiegali się wnioskodawcy przekroczyła dostępny limit. 
Zgodnie z nowymi zasadami, które weszły w życie na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013” LGD Fundacja „PRYM” dokonywała wyboru operacji, którym przyznano 
dofinansowanie do limitu 120% środków, których wysokość określono w ogłoszeniu o naborze.

W dniach 11-12 czerwca 2012 r. Grupa Decyzyjna ds. osi Leader dokonała wyboru operacji, którym zostało przyzna-
ne dofinansowanie. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” do dofinansowania wybrano 6 operacji na łączną kwotę 
dofinansowania 1.659.259,00 zł. W ramach działania „Małe projekty” wybrano 36 wniosków na kwotę dofinansowania 
835.055,18 zł, a ponadto 8 wniosków ponad limit środków na dodatkową kwotę 167.262,18 zł. W ramach działania 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wybrano 1 operację na kwotę 100.000,00 zł, a w ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 operacje na łączną kwotę dofinansowania 115.850,00 zł.

Obecnie wnioskodawcy mają możliwość składania odwołań od wyników oceny Grupy Decyzyjnej ds. osi Leader. 
Wykaz wszystkich złożonych wniosków jest dostępny na stronie internetowej www.fundacjaprym.pl. Ostateczne 

listy wniosków, którym przyznano dofinansowanie zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej 
Fundacji „PRYM” oraz w kolejnym wydaniu gazety „Do Rzeczy”.

Renata Jesionowska-Zawadzka

KOLEJNA SZANSA
NA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA!
W drugiej połowie 2009 roku Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” 

działająca jako Lokalna Grupa Działania (LGD) została wybrana 
przez Samorząd Województwa Łódzkiego do realizacji i wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007–2013 na terenie siedmiu 
gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, 
Wartkowice i Zgierz. Kwota przyznania pomocy dla obszaru działania 
naszej LGD wynosi

5 586 328,00 zł 

i jest przeznaczona w całości na dofinansowywanie projektów z na-
stępujących działań:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

„Odnowa i rozwój wsi” 
oraz 

„Małych Projektów”.

Fundacja „PRYM”, jako instytucja pośrednicząca w zdobywaniu 
dofinansowania przez osoby fizyczne oraz inne podmioty prawne, 
organizuje spotkania informacyjne, aktywizujące oraz doradcze, a tak-
że nabory wniosków na powyższe działania Osi 4 Leader Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

W lipcu br. Rada oraz Zarząd Fundacji podejmą starania o po
zyskanie kolejnych funduszy na realizację dodatkowych zadań 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji „PRYM” na lata 
2013–2014. Możemy pozyskać kolejne 3,5 mln zł na realizację 
Państwa projektów. 

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych pozy
skaniem dofinansowania prosimy o wypełnienie poniższej an
kiety i dostarczenie jej osobiście lub przesłanie pocztą do Biura 
Fundacji. Zebrane ankiety będą podstawą opracowania zakresu 
dodatkowych zadań oraz aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przypominamy, iż wnioskodawcą „Różnicowania w kierunku 
działalności nierolniczej” może być rolnik lub jego domownik, 
który jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS, 
przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku i jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku przyzna-
no do gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
posiadanego przez tego rolnika, płatności do gruntów rolnych (tzw. 
dopłaty unĳne). Osoby te muszą mieć dodatkowo miejsce zamieszka-
nia, siedzibę lub realizować operację na terenie LGD „PRYM”. Można 
się ubiegać o 100 000,00 zł dofinansowania.

W działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” o do-
finansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi lub podejmuje 
działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 
osób i mające obroty roczne poniżej 2 mln Euro. Podmioty te muszą 
jednakże mieć siedzibę lub oddział na terenie LGD „PRYM”. Dofinan-
sowanie może wynosić od 100 000,00 zł do 300 000,00 zł.

„Odnowa i rozwój wsi” dedykowana jest gminom, instytucjom 
kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu teryto-
rialnego, parafiom i innym związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom 
lub fundacjom, posiadającym status organizacji pożytku publicznego 
(OPP). Podmioty te muszą mieć siedzibę lub realizować operację na 
terenie LGD „PRYM”. Dofinansowanie może wynosić do 500 000,00 
zł na miejscowość.

Beneficjentami „Małych Projektów” mogą być osoby fizyczne za-
mieszkujące lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie LGD 
„PRYM”, parafie i inne związki wyznaniowe mające siedzibę na tere-
nie LGD „PRYM”; zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia lub inne 
podmioty, którym odrębne ustawy nadają osobowość prawną, które 
posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze LGD „PRYM”. 
W jednym wniosku można ubiegać się o 25 000,00 zł dofinansowania, 
a w całym okresie programowania jeden Beneficjent może uzyskać 
maksymalnie 100 000, 00 zł.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z bezpłat-
nych form doradztwa, które zapewniają pracownicy Biura Fundacji 
w siedzibie przy ul. Ozorkowskiej 3 (budynek Centrum Odnowy Wsi) 
oraz do składania wniosków o dofinansowanie.

Wszelkie informacje, wzory wniosków, instrukcje ich wypełniania, 
a także informacje związane ze składaniem i oceną wniosków znajdą 
Państwo na stronie www.fundacjaprym.pl w zakładce „Pobierz wnio-
sek o przyznanie pomocy”.

Prezes Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”
Jolanta Pęgowska

ANKIETA dotycząca konsultacji w zakresie dodatkowych zadań Lokalnej Strategii Rozwoju  
Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie

Szanowni Mieszkańcy Gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice  
i Zgierz,zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które są zgodne z którymś z poniższych celów 
szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacji „PRYM”, bądź prosimy o dopisanie nowego celu szczegó-
łowego i nowego produktu. 

Prosimy o zaznaczenie lub dopisanie odpowiednio tylko jednego celu szczegółowego i tylko jednego wskaźnika produktu  
w odniesieniu do swojego projektu.

TYTUŁ PROJEKTU: …………………………………………………………………………………………………….………….……............................................

KWOTA DOFINANSOWANIA (W ZŁ)………………………………………………………………………………………………………………….......................

NAZWA, ADRES, TEL., E-MAIL WNIOSKODAWCY: …………………………………………………………….…………............................................

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………...............................................

I. PRZEDSIĘWZIĘCIE: DORZECZE BZURY I NERU – TURYSTYCZNA OAZA W REGIONIE ŁÓDZKIM
Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na;
Cel główny I: Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe
Cele szczegółowe:

 I.1. Rozwój infrastruktury i usług sprzyjających powstawaniu produktów turystycznych.
 I.2. Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych.

 I.3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            (Państwa propozycja nowego celu szczegółowego)
Wskaźniki produktu:

 Nowy, rozbudowany, przebudowany, wyremontowany lub doposażony obiekt, szlak lub miejsce atrakcyjne turystycznie  
w ramach środków LSR 

 Impreza lub wydarzenie promujące walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze (w tym imprezy rekreacyjne) 
 Publikacje promujące obszar LGD wydane w ramach środków LSR 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       (Państwa propozycja nowego produktu)

II. PRZEDSIĘWZIĘCIE: MIĘDZY BEZNADZIEJĄ A SUKCESEM
Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel główny II: Zrównoważony rozwój na terenie LGD 
Cele szczegółowe:

 II.1. Poprawa dostępności do kultury, sportu i informacji. 
 II.2. Poprawa konkurencyjności obszaru LGD i prowadzenia działalności gospodarczej.
 Proponowany cel II.3. Rozwój tożsamości i integracja mieszkańców LGD 
 Proponowany cel II.4. Rozwój innowacyjnych rozwiązań i technologii na terenie LGD

 II.5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           (Państwa propozycja nowego celu szczegółowego)
Wskaźniki produktu:

 Nowy, przebudowany, zmodernizowany i wyposażony w ramach środków LSR obiekt infrastruktury społeczno – kulturalnej    
(w tym sportowej)  

 Wydarzenie związane z kulturą, sportem, integracją i aktywizacją społeczną zrealizowane w ramach środków LSR 
 Publikacje związane z kulturą, sportem, integracją i aktywizacją społeczną w ramach środków LSR
 Nowe /zmodernizowane przedsiębiorstwo w ramach środków LSR   
 Nowy/ zmodernizowany innowacyjny podmiot w ramach środków LSR, które wprowadza nowe produkty lub usługi,  

lub stosuje nowe metody/ surowce na obszarze LGD

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
         (Państwa propozycja nowego produktu)

Prosimy o przekazanie ankiety w terminie do 15 lipca br.
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Jakie były początki Pana przygody 
ze sportem?

Sportem interesowałem się, od-
kąd pamiętam. Od najmłodszych lat 
trenowałem zapasy w Klubie Piast Sie-
radz. W tej dyscyplinie zająłem nawet 
II miejsce w Polsce w grupie juniorów 
w zawodach LZS-ów.

Teraz zajmuje się Pan piłką 
nożną. Skąd taka zmiana 
dyscypliny?

Po przeprowadzce z Sieradza do 
Sarnowa zrezygnowałem z uprawia-
nia zapasów. W Sarnowie działał wte-
dy prężnie Klub LZS Sarnów przy PGR 
Sarnów. Wiem, że czasy PGR-ów nie 
wszyscy wspominają dobrze. Z punk-
tu widzenia prezesa muszę uczciwie 
powiedzieć, że były to najlepsze lata 
dla klubu sportowego. Nie musieliśmy 
martwić się o finanse, był zatrudniony 
pracownik, który dbał o wyposażenie. 
Mieliśmy nawet samochód do dyspo-
zycji, którym jeździliśmy na zawody. 
W klubie nie było niestety sekcji zapa-
sów. Grało się natomiast w piłkę noż-
ną i tenisa stołowego. Była też grupa 
osób trenujących jazdę konną.

Jazda konna w Sarnowie?  
Nigdy o tym nie słyszałam…

W latach 50-tych w Sarnowie była 
duża stadnina koni i Klub Jeździecki 
na bardzo wysokim poziomie. Ryszard 
Olczyk z Kucin, który tam trenował, 
był wicemistrzem Polski w jeździe-
ctwie. Wspaniałe wyniki sportowe 
odnosił również Leon Janecki, który 
kilkakrotnie zakwalifikował się do 
finału ogólnopolskiego. Obu bardzo 
dobrze znałem. 

Skoro jesteśmy przy sukcesach, 
na pewno nie brakowało ich też 
w dziedzinie piłki nożnej.

To prawda. W 2001 roku zajęli-
śmy I miejsce w mistrzostwach wo-
jewództwa łódzkiego w halowej piłce 
nożnej LZS-ów. Rok później byliśmy 
na III miejscu. Możemy też pochwalić 
się znanymi wychowankami. To u nas 
zaczynał trenować Mariusz Reksuł, 
który grał później w RTS Widzew, czy 
Grzegorz Białek, który był później za-
wodnikiem drugoligowego wówczas 
klubu Start Łódź. 

A porażki?
W 2007 roku zespół doszedł do 

półfinału Pucharu Polski Okręgu 
Łódzkiego w piłce nożnej. To wspa-
niały wynik. Pokonaliśmy takie kluby 
jak Orzeł Parzęczew, Start Brzeziny, 
Górnik Łęczyca. W końcu przyszło 
nam zmierzyć się z UKS SMS Łódź. 
Był to klub III ligi, podczas gdy my 
byliśmy wtedy w VI lidze. Do 70-tej 
minuty prowadziliśmy 1:0 po celnym 
strzale Marcina Rogalskiego. Osta-
tecznie przegraliśmy 3:1. Do dziś 
nie mogę tego przeboleć. Podobnie 
jak tego, że po czterech latach gry 
na pozycji obrońcy w sarnowskim 
klubie tak fatalnie złamałem nogę, 
że lekarz kategorycznie zabronił mi 
uprawiania tego sportu.

Nie opuścił Pan jednak drużyny…
W ogóle nie brałem tego pod 

uwagę. Jako prezes zajmowałem się 
nadal sprawami organizacyjnymi. Nie 
trzeba mnie było też specjalnie na-
mawiać do koszenia trawy czy malo-
wania linii na boisku. Sport to pasja 
mojego życia. Dawniej jeździłem na 
wszystkie mecze Widzewa i ŁKS-u. 
Od wtorku do niedzieli towarzyszy-
łem naszym zawodnikom w trenin-
gach i rozgrywkach.

Odpoczywał Pan od piłki nożnej 
tylko w poniedziałki. Co na to 
najbliższa rodzina?

Żonę trochę denerwowało, że 
wiecznie nie ma mnie w domu. 
W końcu jednak zaakceptowała fakt, 
że nie mogę bez tego żyć. Z własnej 
inicjatywy zaczęła nawet dbać o za-
wodników. Od lat pierze i prasuje im 
stroje, żeby porządnie wyglądali na 
meczach. Moi dwaj synowie również 
są związani z drużyną, w której grają, 
odkąd skończyli15 lat.

A więc jest to pasja, która 
przechodzi z pokolenia  
na pokolenie?

Koledzy, z którymi zaczynałem 
grać wciągnęli do drużyny swoich sy-
nów. Teraz grają również ich wnuko-
wie. Nie mamy problemów ze składem, 
bo każdego roku zgłaszają się nowi 
młodzi zawodnicy. Obecnie zespół li-
czy 30 osób. Trenerem jest Artur Dziu-

Sport, to pasja mojego życia…
Henryk Stelmachowicz nieprzerwanie od 40 lat pełni funkcję  
Prezesa Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Sarnów/Dalików.  
Jego największą pasją jest piłka nożna. Przez ten okres nie opuścił  
ani jednego meczu swojej drużyny. 

ba, syn słynnego reprezentanta Polski 
Marka Dziuby. LKS Sarnów miał za-
wsze szczęście do dobrych trenerów. 
Bardzo dobrze układała nam się rów-
nież współpraca z ościennymi klubami.

Jaką pozycję klub zajmuje 
obecnie?

GLKS Sarnów/Dalików gra 
w łódzkiej klasie A grupa II. Na trzy 
kolejki przed końcem rozgrywek je-
steśmy na 6 miejscu. Rywalizuje ze 
sobą 12 drużyn. Czasem trudno jest 
konkurować z klubami lepiej dofinan-
sowanymi, z dobrym zapleczem. Po 
rozwiązaniu się PGR-u sytuacja klubu 
znacznie się pogorszyła. Sam musi za-
biegać o środki na swoją działalność. 
Corocznie otrzymujemy dotację z bu-
dżetu Gminy Dalików. Możemy rów-
nież bezpłatnie korzystać ze stadionu 
sportowego w Dalikowie. Pomagają 
nam także sponsorzy.

40 lat pełnienia funkcji Prezesa 
to imponujący wynik. Czego 
można Panu życzyć na kolejne 
40 lat?

Myślę, że przede wszystkim tego, 
aby GLKS Sarnów/Dalików prężnie 
działał, aby nie brakowało miłośni-
ków piłki nożnej, którzy będą chcieli 
zasilać jego szeregi. 

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała Justyna Ługowska

Jubileusz 55-lecia, 28 kwietnia obcho-
dziło Koło Gospodyń Wiejskich w Ada-
mowie w gminie Aleksandrów Łódzki. 
Z tej okazji panie z Adamowa przygo-
towały wyjątkową uroczystość, na któ-
rą zaprosiły przyjaciół i osoby wspie-
rające działalność koła gospodyń. Na 
miejscu pojawiła się więc posłanka 
Agnieszka Hanajczyk, burmistrz Jacek 
Lipiński z zastępcą Ewą Rewakowicz-

Dobiegły końca prace remontowe 
w świetlicy wiejskiej w Orłej, na któ-
re Gmina Parzęczew pozyskała środ-
ki Unii Europejskiej w kwocie blisko 
20 000,00 zł. W ramach projektu pt. 
„Remont pomieszczeń świetlicy wiej-
skiej przy OSP we wsi Orła” zostały 
przeprowadzone prace polegające na: 
wymianie stolarki okiennej i drzwio-
wej oraz został zainstalowany komi-
nek wraz z obudową. Modernizacja 
istniejącej świetlicy jest szczególnie 
ważna ze względu na jej lokalizację we 
wschodniej części gminy, w której nie 
ma podobnego miejsca. Na co dzień 
remiza służy druhom z OSP Orła, któ-
rzy w ubiegłych latach we własnym 
zakresie wykonali sporo prac remonto-
wych: między innymi założyli płytki na 
podłogę w głównej sali strażnicy oraz 
w garażu. Dzięki ogrzewaniu komin-
kiem obiekt będzie można wykorzy-
stać przez cały rok, zwłaszcza do spot-

Druhowie OSP Tur, jako pierwsi z dru-
giego naboru wniosków w gminie za-
kończyli prace związane z realizacją 
zadania pn. „Remont świetlicy wiej-
skiej w Turze. Inwestycja zrealizowana 
została przy pomocy środków pocho-
dzących z PROW 2007–2013 działa-
nie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” dla małych projektów.

Prace obejmowały m.in.: wy-
konanie remontu klatki schodowej, 
pomalowania ścian oraz sufitów we-
wnętrznych. Ponadto został wykonany 
remont głównej sali widowiskowej, 
gdzie wyszlifowano istniejącą podłogę 

kań i zajęć Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz zespołu śpiewaczego „Orlanecz-
ki”. Warto przypomnieć, że to właśnie 
w Orłej odbyły się takie imprezy ob-
rzędowe jak: Kolędowanie, Pierzaw-
ka, Kiszenie Kapusty, Tradycje Bożo-
narodzeniowe. Oprócz dbania o naszą 
tradycję świetlica będzie wykorzy-
stywana do przeprowadzania zebrań 
wiejskich, zajęć kulturalnych, imprez 
okolicznościowych, plenerowych oraz 
uroczystości patriotycznych (związa-
nych z wydarzeniami Bitwy nad Bzu-
rą). W świetlicy wiejskiej będą mogli 
spotykać się wszyscy mieszkańcy so-
łectwa Orła oraz pobliskich sołectw. 
Wspólne spędzenie czasu z pewnością 
wpłynie pozytywnie na zacieśnienie 
więzi pomiędzy mieszkańcami oraz 
na podejmowanie kolejnych inicjatyw 
służących rozwojowi sołectwa.

Magdalena Kędzia

drewnianą i w części położono płytki 
podłogowe. Wyremontowano również 
pomieszczenie gospodarcze oraz szat-
nię. Łączna wartość wykonanych robót 
to kwota ok. 35 000,00 zł a wartość 
udzielonej pomocy finansowej wynosi 
ponad 24 000,00 zł.

W wyniku zrealizowanych robót, 
świetlica wiejska w Turze nabrała no-
wego wyglądu, a estetyka wykonanych 
prac pozwoli przez długi okres cie-
szyć się okolicznym mieszkańcom z tak 
pięknej świetlicy wiejskiej.  

Artur Kubis

Kolejna świetlica wyremontowana

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Otwarcie odnowionej świetlicy

55 lat jak jeden dzień
-Kukawską oraz Iwona Dąbek, sekre-
tarz Aleksandrowa Łódzkiego.

Jubileusz był okazją do wręczenia 
wyróżnień członkiniom koła oraz do 
wspomnień, zaprezentowanych w cie-
kawym rysie historycznym przez Annę 
Zych, przewodniczącą koła. Nie obyło 
się również bez jubileuszowego tortu 
i części artystycznej w wykonaniu kaba-
retu Wesoła Wdówka z Ozorkowa. Trze-

ba przyznać, że takiej dozy humoru, 
jaką przekazały publiczności ozorkow-
skie emerytki, próżno szukać w niejed-
nym profesjonalnym kabarecie.

Goście nie przyjechali z pustymi rę-
koma. Burmistrz w prezencie podaro-
wał gospodyniom kuchenkę z piekarni-
kiem, która zadebiutowała natychmiast 
w przygotowaniu wieczornego poczę-
stunku. Trafionym prezentem okazała 
się również terma wodna, którą gospo-
dynie zamontowały w kuchni. 

Krystyna Buda-Sowa
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12 maja podczas Powiatowych Ob-
chodów Dnia Strażaka w Zgierzu, 
połączonych z jubileuszem 20-lecia 
Państwowej Straży Pożarnej, uhono-
rowanych zostało kilku mieszkańców 
gminy Zgierz pełniących na co dzień 
służbę w zawodowej straży pożarnej.

Mirosław Rogalski (Prezes OSP 
w Kaniej Górze) oraz Stanisław Stań
czyk (Prezes OSP w Dąbrówce Wiel-
kiej) zostali awansowani na starszego 
aspiranta. Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa odznaczony został 
Andrzej Chałupnik ze Słowika (stra-
żak-ochotnik w OSP w Kaniej Górze), 

24 maja 2012 r.  w Wartkowicach prze-
prowadzone zostały przez Komendę 
Powiatową PSP w Poddębicach ćwicze-
nia mające na celu przygotowanie po-
wiatowych służb ratowniczych do ope-
racyjnego zabezpieczenia Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 oraz 
doskonalenie działań podczas wypad-
ku masowego w komunikacji drogowej 
z koniecznością prowadzenia segregacji 
rannych. W ćwiczeniach udział wzięły 
siły i środki z JRG KP PSP w Poddębi-
cach, jednostek OSP w KSRG (Dalików, 
Krzemieniew, Uniejów, Wartkowice, 
Wilamów) i spoza KSRG (Biernacice, 
Powodów Trzeci, Tur), Gmina Wart-
kowice, ZRM „FALCK” oraz KP Policji 
w Poddębicach. Działaniem ratowni-
czym w czasie ćwiczeń kierował kpt. 
Tomasz Woźniak – zastępca dowódcy 
JRG. Nadzór nad całością przygotowania 
i przebiegu ćwiczeń sprawował st. kpt. 

20 maja na stadionie KS „Włókniarz” 
w Zgierzu odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze. Na start zgłosiło 
się 10 drużyn męskich z OSP w: Białej, 
Dąbrówce Wielkiej, Dzierżąznej, Kaniej 
Górze, Kęblinach, Rogóźnie, Skotni-
kach, Szczawinie, Ustroniu-Grotnikach 
i Wypychowie. Drużyny rywalizowały 
ze sobą w dwóch konkurencjach: szta-
fecie pożarniczej z przeszkodami oraz 
ćwiczeniu bojowym. Poza konkurencją 
wystartowały: Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Ustronia-Grotnik oraz, 
po raz pierwszy w historii gminnych 
zawodów, Kobieca Drużyna Pożarni-
cza z Białej. Zmagania toczyły się pod 
czujnym okiem komisji sędziowskiej, 
powołanej przez Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej 
w Zgierzu st. bryg. Krzysztofa Zieliń-
skiego. Sędzią głównym zawodów był 
bryg. Waldemar Szcześniak. 

– Gminne zawody sportowo-pożar-
nicze, które odbywają się co dwa lata, 
mają na celu m.in. sprawdzenie wyszko-
lenia oraz umiejętności obsługi sprzętu 
pożarniczego poszczególnych jednostek 
OSP, niezbędnych w czasie działań ra-
towniczych – mówi Stanisław Dynek, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Zgierzu. 

Tym razem najlepszą sprawnoś-
cią wykazała się drużyna OSP z Ustro-
nia-Grotnik. Druhowie z tej jednost-
ki będą reprezentować gminę Zgierz 
podczas zawodów pożarniczych na 
szczeblu powiatowym. II miejsce 
dzielnie wywalczyła drużyna OSP 
z Dąbrówki Wielkiej, a III – drużyna 
OSP z Kaniej Góry. Zwieńczeniem za-
wodów było uroczyste wręczenie sta-
tuetek, nagród i dyplomów. Statuetki 

Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze

i dyplomy wręczył kapitanom zwy-
cięskich drużyn Wójt Gminy Zgierz 
Zdzisław Rembisz, a nagrodę pienięż-
ną za zajęcie I miejsca, ufundowaną 
przez Bank Spółdzielczy w Zgierzu, 
przekazał Piotr Witczak, członek Za-
rządu Banku. Fundatorzy pozostałych 
nagród to: firma MAT-POŻ ze Rzgowa 
oraz właściciele sklepu spożywczego 
w Białej – Anna i Piotr Malinowscy. 
Były również dyplomy uznania dla 
Kobiecej Drużyny Pożarniczej z Bia-
łej i drobne upominki dla Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej z Ustronia 
-Grotnik, którzy uatrakcyjnili gminne 
zawody sportowo-pożarnicze. 

Rywalizacji drużyn pożarniczych 
przypatrywali się m.in.: Mirosław Bu-
rzyński – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Zgierz, Marek Kominiak – Zastępca 
Wójta Gminy Zgierz, Waldemar Mrule-
wicz – Zastępca Komendanta Powiato-
wego PSP w Zgierzu, Jan Wojciechow-
ski i Andrzej Jóźwiak – Wiceprezesi 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Zgierzu, Jan Kowalczyk – Komendant 
Gminny OSP w gminie Zgierz, kierow-
nik zawodów oraz Katarzyna Cieślak 
zajmująca się w Urzędzie Gminy Zgierz 
sprawami OSP. 

Pyszną grochówkę, kanapki, cia-
sto i napoje przygotowały dla straża-
ków panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
w Łagiewnikach Nowych, Probosz-
czewicach i Wypychowie. O dyplomy 
i dodatkowe upominki zadbali pra-
cownicy Referatu Rozwoju i Promocji 
Gminy Zgierz.

Małgorzata Klauzińska

Więcej zdjęć w galerii na stronie  
internetowej www.gmina.zgierz.pl

odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymał 
Adam Cyganiak z Woli Branickiej, 
a dyplom Komendanta Głównego PSP 
za działalność na rzecz ochrony prze-
ciw-pożarowej i Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego – Jakub Ko
walczyk z Dąbrówki Wielkiej. 

Podczas jubileuszowych obcho-
dów Dnia Strażaka, strażaków-ochot-
ników z gminy Zgierz reprezentowa-
li przedstawiciele Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Zgierzu: Sta
nisław Dynek – Prezes i Jan Wojcie
chowski – Wiceprezes.

Wiesław Wydrzyński – Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP. Ćwiczenia 
praktyczne poprzedzone zostały szko-
leniem z zakresu organizacji kierowania 
działaniami ratowniczymi w warun-

Były również pamiątkowe me-
dale, statuetki i dyplomy dla zapro-
szonych gości, którzy współpracują 
z PSP. Wójtowi Gminy Zgierz Zdzi
sławowi Rembiszowi przyznany 
został Medal jubileuszowy z okazji 
20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. 
Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława 
Szczecińska oraz Katarzyna Cieś
lak zajmująca się w UGZ sprawami 
OSP, otrzymały natomiast pamiątko-
we statuetki.

Małgorzata Klauzińska
Fot. Komenda Powiatowa PSP w Zgierzu

Awanse, medale i dyplomy

Akty nadania wyższych stopni  
służbowych otrzymali m.in. Stanisław 

Stańczyk (na pierwszym planie) oraz 
Mirosław Rogalski (drugi od lewej).

Ratownicy 
w pogotowiu 

kach zdarzenia masowego oraz zasad 
przeprowadzania ewakuacji i segregacji 
poszkodowanych oraz udzielenia kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy. 

Obserwatorami ćwiczeń byli m.in.: 
bryg. Zbigniew Łyszkowicz – Naczel-
nik Wydziału Operacyjnego KW PSP 
w Łodzi, bryg.  Jacek Grzelakowski – Ko-
mendant KP PSP w Poddębicach, Piotr 
Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice, 
dr Krzysztof Chmiela – Z-ca Dyrektora 
ds. Medycznych NZOZ „FALCK” Regio-
nu Łódzkiego.

Praktyczną część ćwiczeń wizyto-
wał Z-ca Komendanta Wojewódzkiego 
PSP w Łodzi – bryg. Mariusz Konieczny, 
który po ich zakończeniu wspólnie z Ko-
ordynatorem Ratownictwa Medycznego 
– lek. med. Ignacym Baumbergiem, do-
konał ich podsumowania i omówienia.

Beata Burska
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W środę, 16 maja, firma ABB oficjalnie 
rozpoczęła realizację projektu społecz-
nego dla aleksandrowskiej młodzieży. 
„Uczeń z pasją, inżynier z przyszłoś-
cią” realizowany będzie od września 
2012 do końca roku szkolnego. ABB 
wspierać będzie trzy aleksandrowskie 
placówki: gimnazjum w Miejskim Ze-
spole Szkół, Zespół Szkół Zawodowych 
i Liceum Ogólnokształcące. W grudniu 
ubiegłego roku firma przekazała już 
wybranym szkołom w sumie 100 ty-
sięcy złotych na doposażenie pracowni 
matematycznych, fizycznych i chemicz-
nych. Teraz chce wesprzeć młodzież 
ofertą edukacyjną.

— Gimnazjalistom zaproponuje-
my Koło Młodego Wynalazcy czyli cy-
kliczne warsztaty w nowej pracowni 
fizyki, jaka powstała w Miejskim Ze-
spole Szkół, wycieczki do Centrum Na-

27 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Białej (gm. Zgierz) odbyła się uroczy-
stość „Katyń... ocalić od zapomnienia”. 
Na terenie szkoły posadzony został 
Katyński Dąb Pamięci oraz odsłonięto 
tablicę dla uhonorowania ofiary zbrod-
ni katyńskiej mjr. Jana Czecha. 

W ten sposób Szkoła Podstawowa 
w Białej wzięła udział w ogólnopol-
skim projekcie sadzenia Dębów Pa-
mięci dla ofiar zbrodni katyńskiej w 72. 
rocznicę tego zdarzenia. Program pa-
triotyczno-edukacyjny „Katyń… ocalić 
od zapomnienia” ma bowiem na celu 
uczczenie pamięci bohaterów mordu 
katyńskiego, a zarazem przywrócenie 
ich sylwetek zbiorowej pamięci naro-
du poprzez posadzenie 21.857 Dębów 
Pamięci Zbrodni Katyńskiej. Każdy dąb 
upamiętnia konkretną osobę, która zgi-
nęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. 

Uroczystości rozpoczęły się w mu-
rach szkoły od zwiedzania wystawy 
planszowej Muzeum Tradycji Niepod-
ległościowych w Łodzi, ukazującej do-
wody zbrodni katyńskiej. Następnie 
uczniowie wystąpili w programie ar-
tystycznym. – Tylko guziki nieugięte 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 
w Aleksandrowie Łódzkim doczeka 
się nowych okien. Urząd Miejski zde-
cydował się wyasygnować w tym roku 
300 tysięcy złotych na wymianę 139 
okien wraz z parapetami.

– Stare okna ciężko się zamykają 
i otwierają, gdy pada deszcz, na dru-
gim piętrze mamy w klasach kałuże 
wody – mówi Jolanta Mistrzak, dy-
rektor „Czwórki”. – Z kolei zimą trzeba 
mocno dogrzewać, by w klasach było 
ciepło. Wymiana na pewno da szkole 
wymierne oszczędności.

SP nr 4 wybudowano w połowie 
lat 50. W 1985 roku okna wymieniono 
tu po raz pierwszy, jednak drewniana 
stolarka wytrzymała niespełna 30 lat. 
Okna na klatkach schodowych jeszcze 
krócej. W 2004 roku trzeba było je wy-
mienić, bo groziły wypadnięciem. Przy 
okazji wymieniono też okna na małej 
sali gimnastycznej. Wymiana okien 
rozpocznie się podczas letnich wakacji. 

Krystyna Buda-Sowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Da-
likowie po raz drugi włączyła się 
w ogólnopolską akcję pn. Odjazdowy 
Bibliotekarz. Celem akcji było promo-
wanie bibliotek oraz integracja społe-
czeństwa lokalnego. Do uczestnictwa 
w rajdzie w dniu 13 maja 2012 roku 
zgłosiło się 26 sympatyków biblioteki, 
rowerów i dobrej zabawy. Początkowo 
majowy deszcz próbował odwieść or-
ganizatorów od wycieczki, ale wszy-
scy zadecydowali, że jedziemy. Trasa 
rajdu przebiegała przez miejscowo-
ści: Dalików – Gajówkę – Karolinów 
– Anastazew – Marianpol – Chociszew. 
Poruszaliśmy się po malowniczych te-
renach gminy Dalików i sąsiadującej 
gminy Parzęczew.

W Chociszewie w Parku Edukacyj-
no-Rozrywkowym „Indianie Świata” 
czekało na uczestników wiele atrakcji: 
zabawy zręcznościowe (m.in. strze-
lanie z łuku, wyścigi na nartach apa-
czy), słuchanie opowieści o kulturze 
Indian w Chacie Trapera, pieczenie 
kiełbasek, kawa, herbata oraz tańce 
w rytm muzyki indiańskiej. 

Na zakończenie imprezy zrobili-
śmy pamiątkowe zdjęcia i ruszyliśmy 
w drogę powrotną. 

Beata Olejniczak

Aleksandrów Łódzki, jako jedyny z wo-
jewództwa łódzkiego, otrzymał nagro-
dę specjalną marszałka w kategorii 
„Gmina – w centrum kultury”. Nagroda 
(7 tysięcy złotych) przyznana została 
za szczególne zaangażowanie w utrzy-
manie, rozwój i promocję dorobku kul-
turowego regionu, wspieranie młodych 
talentów z terenu gminy oraz wkład 
w integrację lokalnej społeczności.

Pokazaliśmy, że nie mamy się cze-
go wstydzić, jesteśmy obecni i zauwa-
żalni w kulturze województwa, po-
trafimy się promować i promować 
młodych artystów. Wydział Informacji 
i Promocji spisał się więc na szóstkę, 
a pieniądze z nagrody na pewno zasi-
lą kolejne kulturalne przedsięwzięcia 
w naszym mieście.

 
Krystyna Buda-Sowa

Nowe okna dla „Czwórki”

Odjazdowy bibliotekarz

Promocja kultury 
nagrodzona

Katyński Dąb Pamięci w Białej

Rodzina mjr. Jana Czecha w towarzystwie Magdaleny Hauke – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej.  
Wartę honorową przy pamiątkowej tablicy pełnili harcerze z Hufca ZHP w Zgierzu.

Major Jan Czech, kapitan w stanie spoczynku, ur. 24.04.1890 r. w Radziechowach 
k/Żywca, był absolwentem gimnazjum w Wadowicach. Ukończył Wyższą Szkołę Nauk 
Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi (1924-1929) oraz szkołę dla oficerów rezerwo-
wych. Podczas I wojny światowej w latach 1914-1918 pełnił służbę oficera intendentury 
i znalazł się w niewoli rosyjskiej od 26 sierpnia 1914 r. do 23 marca 1918 r. Ochotniczo 
wstąpił do armii polskiej w listopadzie 1918 r. Służył w intendenturze w Dowództwie 
Okręgu Korpusu w Łodzi. 

Jako oficer IV Okręgu Korpusu w Łodzi przyjechał wraz z kolegami w okolice Zgierza 
szukać wybranki serca. Tu poznał Helenę Biernaciakównę. 14 listopada 1920 r. wstąpił 
w związek małżeński. Ślub odbył się w zabytkowym, drewnianym kościółku w Giecznie. 
Młode małżeństwo zamieszkało w Woli Branickiej, skąd pochodziła Helena. Państwo 
Czechowie mieli troje dzieci: Jana, Kalinę i Zofię. 

W 1938 r. Jan Czech odszedł ze służby czynnej jako kapitan w stanie spoczynku, ale 
przyjął funkcję oficera kontraktowego w 8 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej w Toru-
niu. Po mobilizacji w sierpniu 1939 r. jako członek kadry oficerskiej IV Okręgu Korpusu 
powrócił do Łodzi. Brał udział w kampanii wrześniowej. Po 17.09.1939 r. wzięty do 
niewoli przez Armię Czerwoną, ostatni raz widziany w Złoczewie. Więzień Starobiel-
ska. Rodzina otrzymała dwie karty pocztowe pisane 29 listopada 1939 r. i 11 grudnia 
1939 r. Zamordowany został strzałem w tył głowy przez NKWD w Charkowie w 1940 r.

oprac. Seweryn Rutkowski,  
nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Białej

Podstawowej w Białej Magdaleny Hau-
ke certyfikat zaświadczający o posa-
dzeniu Dębu Pamięci Nr 4100/988/
WE/2011, wydany przez Komitet Or-
ganizacyjny Programu „Katyń... ocalić 
od zapomnienia”. Były również oko-
licznościowe przemówienia. Uroczy-
stości zakończono złożeniem kwiatów 
oraz zapaleniem zniczy przed tablicą 
pamiątkową. Przy dźwiękach werbli 
kwiaty złożyli: Wójt Gminy Zgierz Zdzi-
sław Rembisz wraz z Kierownikiem Re-
feratu Oświaty, Kultury i Sportu w UGZ 
Cezarym Piotrowskim oraz dyrektor 
szkoły, uczniowie i rodzina majora Cze-
cha. Co roku 13 kwietnia odbywać będą 
się w tym miejscu obchody Dnia Pa-
mięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W uroczystości uczestniczyli rów-
nież: Piotr Gilewski z Grupy Rekon-
strukcji Historycznej „Strzelcy Kaniow-
scy” z Łodzi, Adam Zamojski – Prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, Jerzy 
Stasiak z Ruchu Katolicko-Narodowe-
go, por. Marek Kuciński oraz st. sierż. 
Franciszek Skarbek ze Związku Strze-
leckiego „Strzelec” w Zgierzu, Wojciech 
Formański ze Stowarzyszenia „Solidar-
ni 2010”, Władysław Ruprecht – Dyrek-
tor Gminnego Zakładu Komunalnego 
z/s w Dąbrówce Wielkiej, Barbara Po-
lasińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dzierżąznej, Wacław Zając 
– Sołtys Sołectwa Biała, Romana Za-
jąc – Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Białej, Zbigniew Hauke – 
Prezes Stowarzyszenia Agroturystycz-
nego Ziemi Zgierskiej oraz społeczność 
Szkoły Podstawowej w Białej.

Tekst i fot.  
Małgorzata Klauzińska

przetrwały śmierć, świadkowie zbrod-
ni z głębin wychodzą na powierzchnię, 
jedyny pomnik na ich grobie... guziki 
z płaszczy i mundurów – recytowa-
ły dzieci wiersz Zbigniewa Herberta 
z przejęciem w głosie. Sylwetkę mjr. Ja-
na Czecha nakreślił Seweryn Rutkow-
ski, nauczyciel historii. Przygotowana 
przez niego prezentacja zawierała wie-
le danych faktograficznych: przebieg 
służby wojskowej majora, jego powią-
zanie z ziemią zgierską, scany archiwal-
nych zdjęć i kartek pocztowych. – Dziś 
zasadzimy dąb, aby uczcić wielkiego 
człowieka, o którym milczą podręczniki 
– podkreślił. Rodzina mjr. Jana Czecha 
nie kryła wzruszenia podczas podnio-
słej uroczystości upamiętniającej ich 
przodka. Uczestniczyli w niej: Kalina 
Kochańska – córka, Małgorzata Sza-
franiec – wnuczka, Piotr Kochański 
– wnuk z żoną Elżbietą, Paweł Czech 
– wnuk, Jakub Kochański – prawnuk 
oraz Jan Blechowski – mąż nieżyjącej 
córki majora – Zofii.

Druga część uroczystości odbyła 
się na placu szkolnym. Tu rodzina ma-
jora Jana Czecha zasadziła Dąb Pamięci 

oraz odsłoniła tablicę pamiątkową. Kil-
kudziesięciu uczestników uroczystości 
odmówiło modlitwę za ofiary zbrodni 
katyńskiej, a proboszcz parafii w Bia-
łej poświęcił symbole pamięci. Wójt 
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz wrę-
czył natomiast na ręce Dyrektor Szkoły 

uki Kopernik oraz Muzeum Techniki, 
spotkania i warsztaty na Politechnice 
Łódzkiej — mówi Beata Syczewska 
dyrektor ds. komunikacji ABB. — Od 
września 2012 roku w Miejskim Ze-
spole Szkół powstanie też klasa ma-
tematyczna pod naszym patronatem. 
ABB będzie fundować stypendia dla 
najlepszych uczniów, młodzież będzie 
uczestniczyć w zajęciach na terenie 
zakładu ABB. Dla licealistów i uczniów 
ZSZ mamy konkursy wiedzy technicz-
nej z atrakcyjnymi nagrodami, doradz-
two zawodowe, szkolenia i praktyki 
w ABB Dla 20 najlepszych uczniów 
szkoły zawodowej planujemy szko-
lenia z obsługi wózków widłowych. 
Podczas tegorocznych wakacji zapro-
simy też 20 uczniów z tej szkoły na 
wakacyjne prace w ramach praktyk. 
ABB zadeklarowało również przeka-

mieli okazję obejrzeć lekcję pokazo-
wą przy udziale modeli fizycznych 
zakupionych przesz szkołę w ramach 
projektu. 

Krystyna Buda-Sowa

ABB i młodzież z pasją zanie wszystkim szkołom w formie 
darowizny sprzętu komputerowego 
a Zespołowi Szkół Zawodowych modeli 
urządzeń elektrycznych oraz narzędzi. 

Podczas inauguracyjnego spotka-
nia w Miejskim Zespole Szkół goście 
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Zmagania uczestników Wielkiego 
Dyktanda 2012 zakończone. Jury wy-
łoniło zwycięzców. Mistrzem Ortogra-
fii 2012 została Adrianna Frykowska. 
II miejsce i jednocześnie tytuł I wi-
cemistrza trafił do pani Aleksandry 
Swat – Kupczewskiej, III miejsce oraz 
tytuł II wicemistrza należy do Eweli-
ny Goszczko. 

– Chcę serdecznie podziękować i po-
gratulować wszystkim uczestnikom na-
szej klasówki – mówi Jolanta Lewan-
dowska, organizatorka ortograficznych 
zmagań. – Polska ortografia nie jest ła-
twa, tym bardziej cieszy fakt, że są jesz-
cze w naszym mieście osoby, które chcą 
zmierzyć się w tej dyscyplinie. 

„Wspominki wojażera” – taki był 
tytuł Wielkiego Dyktanda, którego 
druga już edycja odbyła się 8 maja 
w Miejskim Zespole Szkół w Aleksan-
drowie Łódzkim. W ławkach zasiad-
ły 24 osoby: uczniowie i dorośli, by 
zmierzyć się z przygotowanym spe-
cjalnie na tę okazję tekstem: „Wczes-
nopopołudniowe godziny ostatniego 
tygodnia spędziłem wałęsając się tu 
i ówdzie, przechadzając tędy i owędy 

Stowarzyszenia z Gminy Dalików, wzo-
rem lat ubiegłych, złożyły do Fundacji 
Rozwoju Gmin „PRYM” wnioski o do-
finansowanie unijne planowanych in-
westycji. Większość dotyczy remon-
tów i wyposażenia świetlic wiejskich. 
W planach na przyszłość uwzględ-
niono również budowę parkingu 
w Dalikowie.

Dzięki działalności Fundacji 
„PRYM” stowarzyszenia z naszego 
terenu mogą samodzielnie ubiegać 
się o środki finansowe na realizację 
własnych inwestycji. W maju tego ro-
ku wnioski o dofinansowanie „małych 
projektów” złożyło 5 jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz Stowarzy-
szenie Krzemieniew. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Do
maniewku zaplanowała wygospodaro-
wanie pomieszczenia na łazienkę, które 
zostanie gruntownie wyremontowane 
i wyposażone. Ponadto zostaną zaku-
pione krzesła, które zastąpią mocno już 
wysłużone drewniane ławki. Ochot
nicza Straż Pożarna w Kucinach za-
mierza przeprowadzić remont sufitów 
obejmujący wykonanie izolacji cieplnej 
i przeciwwilgociowej. Zostanie rów-
nież odnowiona malatura ścian wraz 
z wykonaniem tynku strukturalnego. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy

cy podjęła decyzję o remoncie świetli-
cy mieszczącej się w budynku po byłej 
szkole podstawowej. Główny zakres 
prac to połączenie czterech mniejszych 
pomieszczeń w celu stworzenia dwóch 
dużych sal oraz ich malowanie. Swoje 
wnioski złożyły również dwie jednostki 
OSP, które wcześniej zrealizowały i roz-
liczyły już zadania z dofinansowaniem 
zewnętrznym. Ochotnicza Straż Po
żarna w Brudnowie po udanej wymia-
nie podłóg w całym budynku świetlicy, 
tym razem chce zakupić wyposażenie. 
Zakres złożonego wniosku obejmu-
je zakup mebli, kuchni i lodówki do 
pomieszczenia kuchennego. Duża sala 
spotkań zostanie wyposażona w no-
we stoły i krzesła. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Krzemieniewie w 2011 
roku kompleksowo wyremontowała 
salę w swojej świetlicy. W tym roku 
jednostka zabiega o dofinansowanie 
wymiany ogrodzenia całego terenu 
otaczającego budynek. W tym samym 
obiekcie działa również Stowarzysze
nie Krzemieniew, które prowadzi klub 
wiejski. Panie skupione w stowarzysze-
niu zdecydowały się na zakup nowego 
wyposażenia pomieszczenia kuchenne-
go oraz krzeseł do małej sali spotkań. 

Oprócz wniosków dotyczących 
„małych projektów” do Fundacji zostały 

Kulturalne wydarzenie najwyższych 
lotów przyciągnęło setki aleksan-
drowian, którzy wspólnie wysłucha-
li trwającego ponad godzinę występu. 
W repertuarze znalazły się zarówno 
monumentalnie brzmiące wykona-
nia Bogurodzicy czy Ave Maria, pieśni 
patriotyczne związane ze świętami 
majowymi jak i najbardziej charak-
terystyczne dla Śląska pieśni ludowe.

W kościele pw. św. Stanisława Kostki, 
po kilkunastoletniej przerwie, zno-
wu zabrzmiały organy z 1876 roku. 
Poddane renowacji, są ponownie 
dumą świątyni. Warto wiedzieć, że 
podobnych organów, wykonanych 
przez niemiecką firmę braci Walter, 
jest w Polsce tylko pięć, w tym jedne 
w Aleksandrowie Łódzkim. 

Wszystkie elementy tradycyjnych 
organów piszczałkowych, a więc wia-
trownice, mieszki i podciągi zostały 
zakonserwowane, zarchiwizowane 
i ponownie złożone w firmie organ-
mistrzowskiej Andrzeja Sutowicza. 
Rekonstrukcją samych piszczałek za-
jęła się natomiast znana firma Szczer-
baniak z Łodzi. Obecnie instrument 
posiada klawiaturę pedałową i cztery 
klawiatury ręczne, które sprowadzo-
no z Niemiec z firmy specjalizującej 
się w produkcji najlepszych organo-
wych klawiatur na świecie. Zrekon-
struowano też zabytkową szafę orga-
nową, odtwarzając elementy snycerki 

Przybywa stowarzyszeń  
sięgających po środki unijne

Niezwykły koncert

Doskonała akustyka kościoła spra-
wiła, że każdy instrument orkiestry 
symfonicznej, towarzyszącej chóro-
wi wybrzmiał niczym w operze. Dy-
rygent docenił serdeczne przyjęcie 
Śląska w Aleksandrowie Łódzkim 
i w efekcie zespół bisował aż dwa ra-
zy. Koncert zainaugurował powiatowe 
obchody Święta Flagi RP oraz rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Sta-
nisława Hadyny – jeden z największych 
polskich zespołów folklorystycznych, 
założony 1 lipca 1953 przez Stanisława 
Hadynę oraz Elwirę Kamińską. Siedziba 
zespołu mieści się w Zamku w Koszęci-
nie koło Lublińca. Zespół początkowo 
prezentował folklor śląski, w szczegól-
ności tańce i pieśni odnoszące się do 
Górnego Śląska, ziemi cieszyńskiej i Be-
skidów. Później wykonywał także inne 
polskie pieśni i tańce, w tym związane 
z folklorem małopolskim czy kujaw-
skim. Obecnie w repertuarze zespo-
łu znajdują się również pieśni i tańce 
wszystkich polskich regionów, a nawet 
opery, oratoria i muzyka sakralna. 

Tomasz Barszcz, 
Krystyna Buda-Sowa 

również złożone dwa wnioski Gminy 
Dalików na zadania z zakresu działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi”. Na 2013 rok 
zaplanowano budowę ogólnodostęp-
nego parkingu przy stadionie sporto-
wym w Dalikowie. W ramach inwesty-
cji zostanie również wyremontowana 
część ogrodzenia oraz chodniki. Drugi 
wniosek dotyczy pozyskania środków 
na remont świetlicy wiejskiej w budyn-
ku OSP w Dalikowie, który obejmuje 
wymianę podłóg, urządzenie dodat-
kowego pomieszczenia, odnowienie 
ścian, częściową wymianę stolarki oraz 
przebudowę schodów zewnętrznych.

Jeżeli wnioski z terenu gminy 
Dalików złożone w maju w Fundacji 
„PRYM” zostaną pozytywnie rozpa-
trzone, łączna kwota środków unij-
nych, jaka zasili nasze inwestycje prze-
kroczy 520 000 zł. Organizacje, które 
złożyły swoje wnioski po raz pierw-
szy będą mogły dodatkowo zabiegać 
o dotacje z budżetu Gminy Dalików. 
Teraz pozostaje nam cierpliwie cze-
kać z nadzieją, że ocena wniosków 
okaże się pozytywna i jeszcze w tym 
roku wszyscy zainteresowani podpi-
szą umowy, gwarantujące przyznanie 
pomocy finansowej. 

Justyna Ługowska

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk wystąpił 2 maja 
w kościele pw. Św. St. Kostki w Aleksandrowie 
Łódzkim. 

Mamy Aleksandrowskiego 
Mistrza Ortografii 2012

z eksdziewczyną pół Francuza, pół 
Włocha – ponętną Mulatką”. To tyl-
ko pierwsze zdanie naszpikowanego 
ortograficznymi pułapkami dyktanda, 
do którego zasiedli ochotnicy. Histo-
ryjkę wymyśliła i opracowała polo-
nistka z Miejskiego Zespołu Szkół – 
Jolanta Lewandowska. 

Uroczyste wręczenie nagród od-
było się w sobotę, 2 czerwca w Miej-
skim Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II podczas festynu rodzinnego orga-
nizowanego przez SP nr 1. Było to 
możliwe dzięki sponsorom naszego 
przedsięwzięcia. Nagrody w Wiel-
kim Dyktandzie ufundowali: Prezes 
PGKiM, INTERMARCHE, Księgarnia 
PEGAZ, Kwiaciarnia AZALIA.

Przypomnijmy, że w ubiegłym ro-
ku, podczas pierwszej edycji dyktan-
da tytuł mistrza ortografii przypadł 
skarbnikowi miasta – Grzegorzowi 
Siechowi. Kolejne zmagania z zawi-
łościami polskiej pisowni, jak zapo-
wiadają organizatorzy, za rok. 

Krystyna Buda-Sowa, 
Jolanta Lewandowska

Zabytkowe organy 
wreszcie zagrały

i złotniczych zdobień. Rekonstrukcja 
organów trwała miesiąc, a ich montaż 
w kościele – tydzień. W zabytkowe 
elementy organów wprzęgnięto naj-
nowszą technologię. Dźwięk z piszcza-
łek przetwarzany jest teraz cyfrowo 
za pomocą symulatora, co daje świet-
ną jakość.

– Stare organy liczyły 21 głosów, 
a obecnie, przy wsparciu technologii 
cyfrowej, osiągnięto spektrum 180 
głosów – mówi z dumą ksiądz Jacek 
Stasiak. Z organów można wydobyć 
dźwięki niesłyszalne dla ludzkie-
go ucha, ale dające znakomity efekt 
muzyczny.

Dźwięk organów można było usły-
szeć po raz pierwszy 3 maja. Utwory 
Bacha i Mozarta zagrał prof. Mirosław 
Januszewski. Dzięki zrekonstruowa-
niu instrumentu, w kościele będą mo-
gły odbywać się koncerty organowe, 
o których już myśli ksiądz Stasiak. 

Krystyna Buda-Sowa
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Maciej Marciniak został 
laureatem nagrody finansowej 
w wysokości 1.200 zł za wybit ne 
osiągnięcia sportowe,  
przyznanej Zarządzeniem  
Wójta Gminy Wartkowice. 
Wyróżniona za zajmowanie 
wysokich pozycji podczas 
rozgrywek sportowych została 
także Patrycja Kowalczyk.

Nagrody wręczono podczas ostatniej 
sesji Rady Gminy Wartkowice, któ-
ra odbyła się w dniu 31 maja 2012r. 
Przyznano je na mocy uchwały Rady 
Gminy Wartkowice w sprawie Regu-
laminu określającego zasady, tryb 
przyznawania i pozbawiania oraz ro-
dzaje i wysokość stypendiów spor-
towych, nagród i wyróżnień. Według 
regulaminu przyjętego ww. uchwałą 
wnioski o przyznanie nagród można 
składać do 30 kwietnia każdego roku 
kalendarzowego. 

Tegoroczny laureat – Maciej 
Marciniak uprawia futsal oraz pił-
kę nożną plażową. Wśród jego naj-
ważniejszych osiągnięć sportowych 
było zajęcie:
– I miejsca podczas Akademickich 

Mistrzostw Polski Szkół Niepub-
licznych – futsal

– I miejsca w Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski do lat 20 – futsal

Przypominamy, że w Aleksandrowie 
Łódzkim działa specjalnie przygoto-
wana Strefa Kibica, w której można 
oglądać wszystkie mecze Mistrzostw 
Europy, w tym ćwierćfinały, półfina-
ły i finał. Aleksandrów Łódzki zna-
lazł się również na trasie Euro-Tru-
cka – ciężarówki, która na zlecenie 
UEFA odwiedzi 100 Polskich miast, 
transmitując w nich jeden wybra-
ny mecz. W naszym mieście pojawi 
się podczas półfinału 27 czerwca, 

Podstawówka ze Słowika i gim
na zjum ze Szczawina zostały lau
reatami III Turnieju Piłkarskie
go im. Leszka Jezierskiego, który 
rozegrano 12 maja na boisku 
w Ośrodku RekreacyjnoSporto
wym w Rosanowie. Wzięło w nim 
udział 14 drużyn.

W kategorii szkół podstawowych ry-
walizowały drużyny z Białej, Szcza-
wina, Grotnik, Gieczna, Słowika, Sol-
cy Wielkiej, Leśmierza, Modlnej. Zaś 
w kategorii gimnazjów, do rywali-
zacji przystąpiły drużyny z Gieczna, 
Szczawina, Grotnik, Słowika, Leśmie-
rza oraz Łodzi. Mimo niekorzystnych 
warunków pogodowych, atmosfera na 
boisku była niezwykle gorąca. Zawod-
nicy zagrzewani do gry przez nauczy-
cieli, trenerów oraz licznie zgroma-
dzonych rodziców ostro rywalizowali, 
przestrzegając jednak zasad fair play.

Nagrody przyznano w dwóch 
kategoriach:

szkoły podstawowe:
I miejsce – ZSG w Słowiku
II miejsce – SP w Białej
III miejsce – Zespół Szkół  
w Solcy Wielkiej

gimnazja:
I miejsce – ZSG w Szczawinie

II miejsce – ZSG w Słowiku
III miejsce – ZSG w Giecznie

Wszystkie zwycięskie drużyny 
otrzymały wspaniałe puchary, któ-
rych fundatorami byli: Jolanta Cheł-
mińska – Wojewoda Łódzki, Krzysz-
tof Kwiatkowski – Poseł na Sejm RP, 
Urząd Gminy Zgierz oraz Urząd Gmi-
ny w Ozorkowie. Zawodnicy zwycię-
skich drużyn otrzymali pamiątkowe 
medale z wizerunkiem Leszka Jezier-
skiego. Ponadto doceniono zapał i za-
angażowanie najlepszych strzelców 
i bramkarzy. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się: 
w kategorii gimnazjów: najlepszy 
strzelec – Jakub Andrzejewski – Sło-
wik, najlepszy bramkarz – Piotr Dziać-
ko – Gieczno; 
w kategorii szkół podstawowych: naj-
lepszy strzelec – Maciej Malinowski 
– Biała, najlepszy bramkarz – Jakub 
Kubiak – Słowik.

Dodatkowe wyróżnienia przyzna-
no nauczycielom zwycięskich drużyn: 
Wiktorowi Kaźmierczakowi ze Słowika 
w kategorii szkół podstawowych oraz 
Izabeli Puszczyńskiej – Mireckiej z Gim-
nazjum w Szczawinie. Za osiągnięcia 
sportowe w ostatnim roku puchary 
ufundowane przez Poseł do Parlamen-

Dla turystów podróżujących kon-
no wybudowano w lasach w okolicach 
Zgierza drewniane zagrody. Są to miej-
sca na tzw. popas, czyli odpoczynek dla 
koni i jeźdźców. Zagrody składają się 
z zadaszonych stołów, siedzisk i zamy-
kanych na zasuwkę boksów dla koni. 
Jest też wydzielone miejsce na ognisko. 

Zagrody rozmieszczone zostały 
wzdłuż tzw. Łódzkiego Szlaku Konne-
go. Stanęły m.in. w pobliżu Szczawina, 
Gieczna oraz Sokolnik. Pobudowano je 
na gruntach użyczonych przez Lasy 
Państwowe, ale środki na sfinanso-
wanie stanic zapewnił Urząd Marszał-
kowski w Łodzi, który w uzgodnieniu 
z leśnikami wytyczył szlak konny. 

Leśnicy zapewniają, że szlak konny 
w żaden sposób nie zaszkodzi leśnym 
uprawom ani chronionym drzewosta-
nom. Jego przebieg opracowano w taki 
sposób, by omijał rezerwaty przyrody 
i młodniki. Trasy są oznakowane spe-
cjalnymi drogowskazami, na drzewach 
są znaczki, a co kilka kilometrów stoją 
tablice z mapą i opisem najbliższych 
atrakcji i ośrodków jeździeckich.

więcej: www.wsiodlelodzkie.pl

Strefa Kibica 
w Aleksandrowie Łódzkim

wzbogacając imprezę dodatkowymi 
atrakcjami.

Po meczach fazy grupowej czekają 
nas kolejne  dni meczowe:

Ćwierćfinały:
21 czerwca: 20.45 – grupy 1a – 2b 
22 czerwca: 20.45 – grupy 1b – 2a

Półfinały:
27 czerwca: 20.45 

zwycięzca ćwierćfinału numer 1  
– zwycięzca ćwierćfinału numer 3 

28 czerwca: 20.45  
zwycięzca ćwierćfinału numer 2  

– zwycięzca ćwierćfinału numer 4

 Finał:
1 lipca: 20.45 

Zapraszamy! 
Tomasz Barszcz

Nagrody sportowe
– II miejsca podczas Mistrzostw 

Polski – piłka nożna plażowa

– III miejsca w Pucharze Polski – 
piłka nożna plażowa

W Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski do lat 20 Maciej Marciniak 
został wyróżniony jako Najlepszy 
Bramkarz Mistrzostw, co w konse-
kwencji zaowocowało powołaniem 
do Reprezentacji Polski w futsalu do 
lat 21 na dwumecz z reprezentacją 
Włoch.

Natomiast Patrycja Kowalczyk 
otrzymała wyróżnienie za zajmowa-
nie wysokich pozycji podczas rozgry-
wek sportowych w:

– Mistrzostwach CPSiR,,DRAGON” 
o puchar Burmistrza Poddębic – 
III miejsce

– Turnieju Karate SHOTOKAN NSKF 
w Poddebicach – II miejsce

– I Otwartych Mistrzostwach Pol-
ski w karate SHOTOKAN NSKF 
w Łęczycy – II miejsce

– Gwiazdkowym Turnieju Karate 
SHOTOKAN NSKF w Poddebicach 
– III miejsce

Agnieszka Kiejnich

Turniej piłki nożnej  
im. Leszka Jezierskiego

tu Europejskiego Joannę Skrzydlewską 
wręczono Szkole Podstawowej w Białej 
i Gimnazjum w Słowiku.

Zawodnikom kibicowali m.in.: 
Witold Królewiak – członek Zarządu 
ŁZPN, ks. Paweł Miziołek – Kapelan 
Sportu Archidiecezji Łódzkiej, Tomasz 
Dominiak – Zastępca Dyrektora Biura 
Poselskiego Joanny Skrzydlewskiej, 
Tadeusz Gapiński – były piłkarz Wi-
dzewa, Cezary Piotrowski – Kierow-
nik Referatu Oświaty, Kultury i Spor-
tu w UGZ oraz Piotr Patora – Prezes 
Stowarzyszenia Byłych Działaczy, Za-
wodników i Sympatyków KS „Boru-
ta“ Zgierz. Koordynacją rozgrywek 
zajmował się znany trener piłkarski 
Paweł Dawidczyński, a opiekę me-
dyczną sprawował dr Andrzej Frach. 
Wszystkim uczestnikom i organiza-
torom turnieju podziękowała Henry-
ka Jezierska, żona zmarłego trenera 
Leszka Jezierskiego.

Tekst i fot. ZSG w Słowiku
Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymali pamiątkowe medale z wizerunkiem patrona turnieju.

W siodle  
po gminie Zgierz


