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Zarząd Województwa Łódzkiego  
informuje o możliwości składania za pośrednictwem  

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 

„413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy  

dla działań:

– Odnowa i rozwój wsi
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
– Małe projekty

Termin składania wniosków: 18 sierpnia – 1 września 2014r.

Miejsce składania wniosków: 
Biuro Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie, 

ul. Ozorkowska 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.
Wnioski należy składać w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Kwota dostępna w naborze wynosi 2.900.507,77 zł.

Nabór jest naborem tematycznym realizowanym w ramach dwóch przedsięwzięć Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju Fundacji „PRYM”:

– Dorzecze Bzury i Neru otwarte na inNOWAcje – na kwotę 2.767.622,00 zł,
– Łączy nas Folklor Łęczycki – na kwotę 132.885,77 zł.

Szczegółowa informacja dla poszczególnych typów działań

– dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
     „Odnowa i rozwój wsi”:

a)  Miejsce zamieszczenia formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz kart oceny  
określających lokalne kryteria wyboru: strona internetowa Fundacji „PRYM”  
– www.fundacjaprym.pl (zakładka Pobierz wniosek o przyznanie pomocy)

b) Limit dostępnych środków: 2.065.684,00 zł

Nabór dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  
„Odnowa i rozwój wsi” jest naborem tematycznym realizowanym dla dwóch przedsięwzięć:

– Dorzecze Bzury i Neru otwarte na inNOWAcje,
– Łączy nas Folklor Łęczycki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się beneficjenci, których wnioski przewidują osiągnięcie nastę-
pujących wskaźników:
a)  dla przedsięwzięcia Dorzecze Bzury i Neru otwarte na inNOWAcje:

1.  Nowe, przebudowane, zmodernizowane i wyposażone w ramach środków LSR obiekty 
infrastruktury społeczno – kulturalnej (w tym sportowej) wykorzystujące innowacyjne 
rozwiązania i technologie;

b)  dla przedsięwzięcia Łączy nas Folklor Łęczycki:
1.  Nowe, rozbudowane, przebudowane, wyremontowane lub doposażone obiekty  

lub miejsca kultywujące Folklor Łęczycki w ramach środków LSR.
Oznacza to, że jeżeli złożona operacja nie będzie zgodna z kryteriami zgodności LSR i naborem 
tematycznym nie podlega dalszej ocenie tj. ocenie zgodności z określonymi lokalnymi kryteria-
mi wyboru.
Operacja musi uzyskać co najmniej 30 pkt, aby zostać wybraną do dofinansowania.

– dla Małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ra-
mach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi:

a)  Miejsce zamieszczenia formularzy wniosków o przyznanie pomocy: strona internetowa  
Fundacji „PRYM” – www.fundacjaprym.pl (zakładka Pobierz wniosek o przyznanie pomocy)

b)  Limit dostępnych środków: 688.823,77 zł

Nabór dla działania „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, jest naborem 
tematycznym realizowanym dla dwóch przedsięwzięć:

– Dorzecze Bzury i Neru otwarte na inNOWAcje,
– Łączy nas Folklor Łęczycki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się beneficjenci, których wnioski przewidują osiągnięcie nastę-
pujących wskaźników:
a)  dla przedsięwzięcia Dorzecze Bzury i Neru otwarte na innowacje:

1.  Nowe, przebudowane, zmodernizowane i wyposażone w ramach środków LSR obiekty 
infrastruktury społeczno-kulturalnej (w tym sportowej) wykorzystujące innowacyjne 
rozwiązania i technologie;

2.  Wydarzenia związane z kulturą, sportem, integracją i aktywizacją społeczną zrealizowa-
ne w ramach środków LSR wykorzystujących innowacyjne rozwiązania i technologie;

3.  Nowe/zmodernizowane innowacyjne przedsiębiorstwa w ramach środków LSR, które 
wprowadzają nowe produkty lub usługi, lub stosują nowe metody/surowce na obszarze 
LGD;

4.  Publikacje elektroniczne i narzędzia technologii informacyjnych związane z kulturą, 
sportem, integracją i aktywizacją społeczną zrealizowane w ramach środków LSR.

b)  dla przedsięwzięcia Łączy nas Folklor Łęczycki:
1.  Nowe, rozbudowane, przebudowane, wyremontowane lub doposażone obiekty  

lub miejsca kultywujące Folklor Łęczycki w ramach środków LSR.
2.  Imprezy lub wydarzenia promujące Folklor Łęczycki.

Oznacza to, że jeżeli złożona operacja nie będzie zgodna z kryteriami zgodności LSR i naborem 
tematycznym nie podlega dalszej ocenie tj. ocenie zgodności z określonymi lokalnymi kryteria-
mi wyboru.
Operacja musi uzyskać co najmniej 20 pkt, aby zostać wybraną do dofinansowania.

– operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

a)  Miejsce zamieszczenia formularzy wniosków o przyznanie pomocy: strona internetowa  
Fundacji „PRYM” – www.fundacjaprym.pl (zakładka Pobierz wniosek o przyznanie 
pomocy)

b)  Limit dostępnych środków: 73.000,00 zł

Nabór dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworze-
nie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest naborem tematycznym realizowanym dla przedsięwzięcia:

– Dorzecze Bzury i Neru otwarte na inNOWAcje.

O dofinansowanie mogą ubiegać się beneficjenci, których wnioski przewidują osiągnięcie nastę-
pujących wskaźników:
1.  Nowe/zmodernizowane innowacyjne przedsiębiorstwa w ramach środków LSR, które 

wprowadzają nowe produkty lub usługi, lub stosują nowe metody/surowce na obszarze 
LGD.

Oznacza to, że jeżeli złożona operacja nie będzie zgodna z kryteriami zgodności LSR i naborem 
tematycznym nie podlega dalszej ocenie tj. ocenie zgodności z określonymi lokalnymi kryteria-
mi wyboru.
Operacja musi uzyskać co najmniej 15 pkt, aby zostać wybraną do dofinansowania.

– operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowa-
nie w kierunku działalności nierolniczej”:

a)  Miejsce zamieszczenia formularzy wniosków o przyznanie pomocy: strona internetowa  
Fundacji „PRYM” – www.fundacjaprym.pl (zakładka Pobierz wniosek o przyznanie 
pomocy)

b)  Limit dostępnych środków: 73.000,00 zł

Nabór dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworze-
nie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest naborem tematycznym realizowanym dla przedsięwzięcia:

– Dorzecze Bzury i Neru otwarte na inNOWAcje.

O dofinansowanie mogą ubiegać się beneficjenci, których wnioski przewidują osiągnięcie nastę-
pujących wskaźników:
1.  Nowe/zmodernizowane innowacyjne przedsiębiorstwa w ramach środków LSR, które wpro-

wadzają nowe produkty lub usługi, lub stosują nowe metody/surowce na obszarze LGD.
Oznacza to, że jeżeli złożona operacja nie będzie zgodna z kryteriami zgodności LSR i naborem 
tematycznym nie podlega dalszej ocenie tj. ocenie zgodności z określonymi lokalnymi kryteria-
mi wyboru.
Operacja musi uzyskać co najmniej 15 pkt, aby zostać wybraną do dofinansowania.

W przypadku, gdy podczas oceny operacji według zgodności z LSR i kryteriami LGD operacje uzy-
skają tą samą liczbę punktów, to o miejscu na liście operacji zadecyduje wyższa liczba punktów 
uzyskanych w ramach oceny według kryterium innowacyjnego charakteru operacji. W sytuacji, 
kiedy powyższe kryterium nie zróżnicuje odpowiednio operacji, o kolejności operacji zadecyduje 
kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków 
prowadzonych przez biuro LGD. 

Obowiązkowo należy przedłożyć egzemplarz wniosku wraz z wszystkimi załącznikami w wer-
sji papierowej lub elektronicznej dla Fundacji „PRYM”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz nie-
zbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są  
w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”:
www.fundacjaprym.pl w dziale „Pobierz wniosek o przyznanie pomocy”

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
www.arimr.gov.pl

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: 
www.prow.lodzkie.pl

Informacja udzielane są w Biurze LGD Fundacji „PRYM” 
tel. 42 235 33 96/97, 664 450 260

Przebudowa drogi w Leźnicy Małej
Od początku czerwca do połowy sierpnia trwa-
ła przebudowa drogi gminnej w Leźnicy Małej 
(Trupianka). Na długości 1,06 km drogę wypro-
filowano i zagęszczono podłoże. Została ułożona 
podbudowa z kruszywa łamanego, na nią war-
stwa wiążąca z betonu asfaltowego, na którą bę-
dzie położona warstwa ścieralna. Obustronnie 
utwardzono kruszywem pobocza, wykonano 
rowy odparowująco-odwadniające i wymie-
niono przepusty. 

Wykonawcą inwestycji jest firma WŁO-
DAN z Pabianic. Całkowity koszt inwestycji 

wyniósł 467 437 zł, z czego 68 tysięcy zł sta-
nowi dofinansowanie z budżetu Województwa 
Łódzkiego. 

W najbliższym czasie będą modernizowane 
drogi w Jankowie Dolnym i w Pilichach.  Są jesz-
cze drogi gminne, które wymagają takich zabie-
gów, ale ich realizowanie odciąga się w czasie 
z powodu nieuregulowanego stanu własności 
gruntów przyległych do dróg planowanych do 
przebudowy.

Zofia Dziwisz
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27 czerwca w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Dzierżąznej odbyła się konfe-
rencja promująca walory kulturowe 
i turystyczne małej ojczyzny w 10. 
rocznicę przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej.

W konferencji uczestniczyli między 
innymi: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław 
Rembisz, Wicemer Rejonu Kupiškis 
(gminy partnerskiej Gminy Zgierz) 
Algirdas Navickas wraz z delegacją, 
Dyrektor Departamentu Funduszu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Łodzi Maria 
Kaczorowska, Wicestarosta Zgierski 
Marcin Karpiński, Przewodniczący 
Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyń-
ski, radni, dyrektorzy szkół, urzędnicy, 
przedstawiciele gminnych Kół Gospo-
dyń Wiejskich i Ochotniczych Straży 
Pożarnych, sołtysi i mieszkańcy gminy. 
Konferencję poprowadziła Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzier-
żąznej Barbara Polasińska. Zgromadzo-
nych powitał Wójt Gminy Zgierz, który 
krótko omówił 10 lat Polski i gminy 
w Unii Europejskiej. Po powitaniu 
przed gośćmi wystąpił zespół mażo-
retek, działający przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Dzierżąznej. Następnie 
zaprezentowane zostały osiągnięcia 
instytucji i organizacji w pozyskiwaniu 
środków finansowych. Wioleta Gło-
wacka i Agnieszka Filipczak omówiły 
projekty zrealizowane przez Gminę 
Zgierz, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Szczawinie, przedstawiając ich cele, 
rok realizacji, wartość całkowitą i wy-
sokość pozyskanego dofinansowania. 
W podobny sposób działalność i sukce-
sy swoich podmiotów zaprezentowały: 

Marietta Maciak z Zespołu Szkolno-
-Gimnazjalnego w Słowiku, Jolanta Pę-
gowska z Fundacji „PRYM” i Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzier-
żąznej Barbara Polasińska. Z kolei Joan-
na Szczecińska ze Społecznej Akademii 
Nauk w Łodzi zachęcała do korzysta-
nia nie tylko z funduszy unijnych, ale 
również innych źródeł finansowych, 
jak np. fundusze norweskie i szwajcar-
skie. Działania, w których uczestniczy-
ły członkinie gminnych Kół Gospodyń 
Wiejskich krótko omówiła Halina Szy-
mańska, dziękując zarazem za umożli-
wianie paniom udziału w projektach. 
W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Białej za to samo podziękowała Wio-
leta Głowacka. Na zakończenie konfe-
rencji głos zabrała Maria Kaczorowska, 
która pogratulowała władzom gminy 
i jej jednostkom organizacyjnym suk-
cesów i sprawności w pozyskiwaniu 
i wdrażaniu środków z Unii Europej-
skiej. Podziękowała również Wójto-
wi Gminy Zgierz za dobrą i owocną 
współpracę z Departamentem Fun-
duszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Urzędem Marszałkowskim, po czym 
wręczyła Wójtowi i Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Dzierżąznej pa-
miątkowe albumy o regionie łódzkim.

Po konferencji wszyscy udali się 
na poczęstunek – potrawy regional-
ne, które niejednokrotnie zdobywały 
nagrody na konkursach kulinarnych, 
przygotowane przez członkinie KGW 
z Białej i Szczawina. Czas zgromadzo-
nym umilały występy zespołów śpie-
waczych: „Szczawinianki” ze Szczawina 
i „JAWOR” z Gminy Dalików.

tekst i fot. Maciej Wrzesiński

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn. „Organizacja konferencji promującej walory kulturowe i turystyczne 
małej ojczyzny oraz przeprowadzenie zabawy inspirującej kultywowanie lokalnych tradycji” realizowanego  

przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  
działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Konferencja na 10-lecie członkostwa Polski w UE

Agnieszka Filipczak i Wioleta Głowacka podczas prezentacji projektów

Nie dać się starości i kochać życie – to 
recepta na długowieczność Pawła Pie-
truka ze Zgniłego Błota, który 22 lipca 
obchodził swoje 101 urodziny. Naj-
starszy mieszkaniec naszej gminy ma 
się zupełnie dobrze: nie choruje, pa-
mięć mu dopisuje, lubi pożartować 
i dobrze zjeść. Z żoną Jadwigą jest już 
po ślubie 67 lat. 

– Przeleciało nie wiadomo kiedy – 
nie może uwierzyć pani Jadwiga. Ro-
dzina lubi opowieści dziadka o daw-
nych czasach, a on lubi opowiadać 
o młodości, o wojnie i …o samocho-
dach. Nic dziwnego, córki ze swojego 
dzieciństwa pamiętają go jako mania-
ka motoryzacji. – Ojciec bez przerwy 
coś naprawiał, kupował, restaurował 
– wspomina córka Ewa. – Mieliśmy 
pierwsi motor, pierwsi we wsi samo-
chód czy traktor. Był też zapalonym 
kierowcą. Nas też uczył i kazał ro-
bić prawo jazdy. Tylko mama się nie 
dała…

Trudno się dziwić motorowej żył-
ce pana Pawła, skoro już przed wojną 
pracował jako kierowca u dziedzica. 
Po wojnie natychmiast kupił motor, 
a potem remontował dla siebie samo-
chody znalezione w chłopskich szo-
pach. Zawodowo był kierowcą auto-
busu w Wyższej Szkole Handlowej, 
również instruktorem w szkole nauki 
jazdy. – Kiedy pod koniec lat 50-tych 
mama w spadku dostała gospodarstwo 
w Zgniłym Błocie to sama musiała się 

nim zająć, bo ojca to nie interesowało 
– wspomina córka Karolina. – Za to 
całej wsi i mieszkańcom okolicznych 
miejscowości naprawiał motory i sa-
mochody. Najczęściej w niedzielę, bo 
wtedy miał czas.

W rodzinie krąży anegdota o tym, 
jak wyklęty został przez jedną z po-
bożnych sąsiadek i natychmiast wrócił 
do łask po niedzielnej wizycie księdza, 
któremu popsuł się motor. 

– Jak ksiądz pozwala naprawiać to 
widocznie można – uznała i przestała 
opowiadać jaki to z Pawła Pietruka 
bezbożnik. Pan Paweł dopiero 6 lat 
temu przestał jeździć samochodem 
i prawo jazdy wrzucił do szuflady. Sta-
ra WSK-a, ostatni z wyremontowa-
nych motorów stoi w szopie przywa-
lona narzędziami rolniczymi. 

Od kilkunastu lat Pawłem i Jadwi-
gą Pietruk opiekuje się córka Karo-
lina, której przepisali gospodarstwo 
w Zgniłym Błocie. Reszta dzieci, a więc 
córki Ewa i Barbara oraz nieżyjący już 
syn Piotr też za daleko nie odeszli, bo 
do Łodzi i Aleksandrowa. Przez lata 
rodzina się powiększyła o 8 wnuków 
i 6 prawnuków. Z okazji 101 urodzin 
dziadka spotkali się wszyscy w ogro-
dzie przy torcie upieczonym specjal-
nie na tę okazję przez Ewę i Karolinę. 

– W tym roku chcieliśmy skromniej, 
bez hucznej imprezy, tylko w gronie ro-
dziny – mówi Karolina. – Na stulecie 
przyszła cała wieś, ale teraz taka duża 

Kochać życie
impreza zmęczyłaby ojca. Rok temu, 
też w lipcu sto białych gołębi poszy-
bowało w niebo by uczcić tak nieco-
dzienny jubileusz. Przyniósł je sąsiad, 
a pan Paweł otworzył tylko klatkę, ale 
wszystkim bardzo się podobało. Tym 
razem nie będzie gołębi, ale za to jak 
zawsze w gronie najbliższej rodziny, 
będzie czas na wspomnienia. Bo pan 
Paweł uwielbia opowiadać. Najstarsza 

prawnuczka 8-letnia Iza potrafi z pra-
dziadkiem spędzić czas na oglądaniu 
zdjęć i słuchaniu jego historii.

– Było, minęło – mówi z żalem pan 
Paweł spoglądając na stare fotografie. 
Te najlepiej zachowane powiększył 
i oprawił w antyramy jeden z wnuków. 
Na każdym dziadek i motor, dziadek 
i samochód, dziadek w wojsku, dzia-
dek po wojnie, babcia – młoda dziew-

czyna. Coraz częściej z żoną siadają 
przy stole, oglądają zdjęcia i wspomi-
nają. Zdarza się, że Karolina też znaj-
dzie czas i przyjdzie do rodziców, żeby 
posłuchać historii rodzinnych. I wie, 
że trzeba jak najwięcej z nich zapa-
miętać, bo niedługo nie będzie miał 
już kto opowiadać…

Krystyna Buda-Sowa
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55-lecie swojego istnienia obchodzi-
ła w lipcu Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chrośnie. Uroczystości odbyły się 
na placu przed strażnicą. Tradycyjnie 
rozpoczęły się od polowej mszy świę-
tej, w której uczestniczyli zaproszeni 
goście i wszyscy mieszkańcy wsi. Stra-
żacki jubileusz był okazją do wręcze-
nia odznaczeń: medali za zasługi dla 
pożarnictwa i odznak za wysługę lat, 
a zaproszeni goście nie szczędzili słów 
uznania dla druhów.

OSP w Chrośnie liczy obecnie 41 
druhów. Od 5 lat ma też drużynę ko-
biecą, którą szczególnie uhonorował 
burmistrz Aleksandrowa Jacek Lipiń-
ski, wręczając paniom pamiątkową 
tabliczkę.

– Do pożarów na razie nie jeździmy, 
ale tak się stanie po odbyciu kursów 
i odpowiednim przeszkoleniu – mó-
wi Agnieszka Chyża. – Teraz poma-

Na ostatnich Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych w Dali-
kowie Komenda Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Poddę-
bicach przekazała jednostce OSP 
w Krzemieniewie zestaw hydrau-
licznego sprzętu ratowniczego. 
O szczegółach opowiada Wiktor 
Krzemiński – Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krzemieniewie. 

Co wchodzi w skład zestawu, 
który otrzymaliście?
Zestaw składa się z różnego rodzaju 
rozpieraczy, nożyc do cięcia, pompy 
spalinowej i ręcznej, obcinacza do pe-
dałów, wyważacza oraz kompletu kli-
nów i podkładek.

Muszę przyznać, że brzmi to  
dla mnie dość niezrozumiale.  
Do czego służy taki sprzęt?
Przede wszystkim używa się go do 
uwalniania osób uwięzionych w wy-
niku wypadków komunikacyjnych. 
Można go również wykorzystywać 
do kruszenia elementów betonowych 
w katastrofach budowlanych lub wy-
ważać zatrzaśnięte drzwi. Zestaw kli-
nów służy do stabilizacji pojazdów, 
a pompa ręczna jest używana w strefie 
zagrożenia wybuchem. 

Wygląda na to, że jednostka 
otrzymała w pełni profesjonalny 
sprzęt. 
To prawda. W tej chwili dysponujemy 
najmocniejszym i najbardziej rozbu-
dowanym sprzętem spośród wszyst-
kich jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie powiatu poddę-
bickiego. Wcześniej zestaw ten znaj-
dował się na wyposażeniu Komendy 

Powiatowej PSP w Poddębicach. Jed-
nostka ta w zeszłym roku wzbogaciła 
się o nowy ciężki zestaw ratownictwa 
technicznego, a poprzednio używany 
przekazała nam.

7 czerwca na stadionie KS „Włók-
niarz” w Zgierzu odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Zgierz. Na start zgłosiło się 10 drużyn 
męskich z OSP w: Białej, Dąbrówce 
Wielkiej, Dzierżąznej, Kaniej Górze, 
Kęblinach, Rogóźnie, Skotnikach, 
Szczawinie, Ustroniu-Grotnikach 
i Wypychowie. Drużyny rywalizowa-
ły ze sobą w dwóch konkurencjach: 
sztafecie pożarniczej z przeszkodami 
oraz ćwiczeniu bojowym.

Gminne zawody sportowo-po-
żarnicze, które odbywają się co dwa 
lata, mają na celu m.in. sprawdzenie 
wyszkolenia oraz umiejętności ob-
sługi sprzętu pożarniczego poszcze-
gólnych jednostek OSP, niezbędnych 
w czasie działań ratowniczych. Za-
wody organizowane są przez Wójta 
Gminy Zgierz oraz Zarząd Oddzia-

OSP Krzemieniew 
lepiej przygotowana do akcji ratowniczych

Z czym wiąże się przynależność 
do tego systemu?
Przede wszystkim musimy wykazy-
wać pełną gotowość przez 24 godziny 
na dobę i możemy zostać wezwani do 
akcji na terenie całego kraju. Jesteśmy 
objęci systemem selektywnego powia-
damiania. Oznacza to, że ze stanowiska 
kierownika w Poddębicach jest włą-
czana nasza syrena alarmowa. Nasi 
ratownicy otrzymują również powia-
domienia o akcji sms-em. 

Aby skutecznie nieść pomoc nie 
wystarczy dobre wyposażenie 
i sprawnie działający system 
powiadamiania. Potrzebni są 
przede wszystkim odpowiednio 
wyszkoleni, odważni ludzie. 
W swoich szeregach mamy osoby od-
powiednio przeszkolone, między in-
nymi w zakresie ratownictwa medycz-
nego i technicznego. Nie bez znaczenia 
jest też odporność na sytuacje stre-
sujące i wysoka sprawność fizyczna. 

To, że świetnie sobie radzicie 
udowodniliście ostatnio podczas 
Gminnych Zawodów Sportowo- 
-Pożarniczych w Dalikowie  
zajmując pierwsze miejsce.
Wynik jest dla nas miłym zaskocze-
niem. Rok temu byliśmy na trzeciej 
pozycji. Dwa tygodnie przed zawodami 
naprawdę intensywnie trenowaliśmy. 

Pozostaje mi życzyć OSP 
w Krzemieniewie aby sprzęt, 
który otrzymaliście nigdy nie 
musiał zostać użyty w akcji 
ratunkowej. 

rozmawiała Justyna Ługowska

Jubileusz 
OSP w Chrośnie

gamy kolegom – strażakom w pracy 
administracyjnej.

Po ponad pół wieku istnienia, stra-
żacy z Chrośna mają się czym pochwa-
lić: wyremontowana strażnica służy 
mieszkańcom, podobnie jak ciężki 
wóz bojowy gotowy spieszyć na ra-
tunek na każde wezwanie. – Latem 
gasimy pożary, zimą odśnieżamy nim 
drogi – mówi Wojciech Abramczyk, 
prezes OSP Chrośno. – Na nasze po-
trzeby jest wystarczający. 

Strażacki jubileusz był oczywiście 
okazją do wspólnej zabawy. Na dzieci 
czekały konkurencje strażackie, a na 
wszystkich zainteresowanych pokaz 
umiejętności ratowniczych straża-
ckich psów i strażacki podnośnik. 
Druhom z Chrośna życzymy oczywi-
ście jak najmniej pracy.

(kbs)

Zgierskie zawody OSP 
łu Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej we współpracy z Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Po-
żarnej w Zgierzu.

Tegoroczne zmagania toczyły się 
pod czujnym okiem komisji sędziow-
skiej składającej się z funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Zgierzu oraz dru-
hów-ochotników z Gminy Aleksan-
drów Łódzki. Sędzią głównym zawo-
dów był st. kpt Jarosław Jaczyński, 
a kierownikiem zawodów – Komen-
dant Gminny OSP w Gminie Zgierz 
Stanisław Stańczyk.

Po raz kolejny najlepszą spraw-
nością wykazała się drużyna OSP 
z Ustronia-Grotnik. Druhowie z tej 
jednostki będą reprezentować Gmi-
nę Zgierz podczas zawodów pożar-
niczych na szczeblu powiatowym. 

II miejsce wywalczyła drużyna OSP 
z Dąbrówki Wielkiej, a III – drużyna 
OSP z Białej. Atrakcją zawodów był 
pokaz sprawności w ćwiczeniach bo-
jowych i sztafecie Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej z Grotnik-Ustronia. 
Młodzi druhowie w wieku 12 – 16 lat 
również wezmą udział w Powiato-
wych Zawodach Sportowo-Pożarni-
czych OSP, które odbędą się w przy-
szłym roku.

Zawody zwieńczyło wręczenie pu-
charów, statuetek i nagród. Zwycięskie 
drużyny odebrały je wraz z gratulacja-
mi z rąk Wójta Gminy Zgierz Zdzisła-
wa Rembisza oraz Prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Zgie-
rzu Stanisława Dynka. Były również 
upominki dla Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej z Ustronia-Grotnik. Na-
grody i puchary za udział w zawo-
dach ufundował Wójt Gminy Zgierz, 
a upominki dla członków Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej – Bank 
Spółdzielczy w Zgierzu.

Rywalizacji drużyn pożarniczych 
przypatrywali się m.in.: Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Zgierzu 
Waldemar Mrulewicz, Zastępca Do-
wódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Zgierzu Witold Boruta, Naczelnik 
Wydziału Operacyjno-Technicznego 
w Komendzie Powiatowej PSP w Zgie-
rzu Tomasz Matusiak, przedstawiciele 
miejscowych władz i urzędnicy.

Po zakończonych zmaganiach 
sportowo-pożarniczych wszyscy 
uczestnicy zawodów zaproszeni zostali 
przez Wójta Gminy Zgierz na poczęstu-
nek do sali OSP w Dąbrówce Wielkiej, 
który przygotowały panie z tamtejsze-
go Koła Gospodyń Wiejskich.

tekst i fot. Małgorzata Klauzińska

Domyślam się, że wybór OSP, 
do której trafił sprzęt nie był 
przypadkiem. 
Myślę, że nie bez znaczenia był fakt, 
że OSP w Krzemieniewie od 1995 ro-

ku należy do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. Takiego sprzętu 
do tej pory nie posiadaliśmy, chociaż 
zabiegaliśmy o spełnienie standardów 
wyposażenia jednostek KSRG. 
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W dniach 5-7 czerwca 44 osoby – mło-
dzież z terenu Gminy Zgierz uczestni-
czyła w wyjeździe studyjnym zorgani-
zowanym w ramach projektu „Młodzi 
do dzieła! – wyjazd studyjny do LGD 
Stowarzyszenie Gorce-Pieniny”, współ-
finansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu skierowanego do 
mieszkańców gminy w wieku 13-17 
lat, czynnie działających na rzecz roz-
woju obszaru LGD Fundacji Rozwo-
ju Gmin „PRYM”, było zapoznanie się 
z dobrymi praktykami oraz wymiana 
doświadczeń w zakresie zadań zwią-
zanych z rozwojem wsi i działalności 
organizacji, a także propagowanie lo-
kalnego dziedzictwa kulturowego zie-
mi łęczyckiej i promowanie osiągnięć 
młodzieży gminnej.

Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli 
udział w szkoleniu pn. „Młodzież szan-
są rozwoju obszarów wiejskich – Jak 
zostać lokalnym LEADER-em?”. Przy 
czym nie było to typowe szkolenie, 
a „nauka poprzez uczestnictwo”. I tak 
młodzież z zapałem wspinała się na 
ściankę wspinaczkową i grała w siat-
kówkę w sali gimnastycznej Publicz-
nego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Krościenku nad Dunajcem i ćwiczyła 
na znajdującej się w tym mieście si-
łowni zewnętrznej. Oba obiekty po-
wstały dzięki dofinansowaniu z PROW 
w ramach małych grantów. Ponadto 

28 maja odbyła się uroczystość 
nadania Szkole Podstawowej 
w Białej imienia Jana Kasińskiego 
oraz wręczenia sztandaru ufundo-
wanego przez Radę Rodziców.  
Po raz pierwszy zabrzmiał też 
hymn szkoły.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt 
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Prze-
wodniczący Rady Gminy Zgierz Mi-
rosław Burzyński, Sekretarz Gminy 
Zgierz Bogusława Szczecińska, Kie-
rownik Referatu Edukacji i Spraw Spo-
łecznych Cezary Piotrowski, Kierownik 

Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury 
Wioleta Głowacka, Proboszcz parafii 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła w Białej ks. Stanisław Ochotnicki, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Dzierżąznej Barbara Polasińska, 
radni Rady Gminy Zgierz: Halina Szy-
mańska, Marian Jóźwiak, Piotr Gadom-
ski, dyrektorzy gminnych szkół wraz 
z zastępcami, Prezes Zarządu Oddziału 
ZNP w Zgierzu Grażyna Pisarska, Prze-
wodnicząca Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty w Zgierzu Jolanta Rakoczy-
-Wilk, emerytowani nauczyciele i pra-

cownicy szkoły, Prezes Banku Spół-
dzielczego w Zgierzu Elżbieta Zytek, 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zgie-
rza Adam Zamojski, Dyrektor Muze-
um Miasta Zgierza Robert Starzyński, 
Kierownik Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Białej Izabela 
Zadróżna-Stangreciak, Sołtys Sołectwa 
Biała Wacław Zając, członkowie Rady 
Sołeckiej Sołectwa Biała, Przewodni-
cząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bia-
łej Romana Zając oraz rodzice, nauczy-
ciele, pracownicy szkoły, uczniowie 
i absolwenci. Szczególnymi gośćmi 
uroczystości byli członkowie rodziny 
patrona szkoły.

Przedstawienie dziejów szkoły, 
odczytanie życiorysu patrona oraz 
uzasadnienie jego wyboru rozpoczę-
ły uroczysty ceremoniał nadania Szko-
le Podstawowej w Białej imienia Ja-
na Kasińskiego. W pięknych słowach 
sylwetkę patrona szkoły przedstawili 
nauczyciele, uczniowie i rodzice. Pod-
niosłym momentem było odczytanie 
przez Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Zgierz Mirosława Burzyńskiego 
uchwały Rady Gminy Zgierz z dnia 27 
lutego 2014 roku w sprawie nadania 
imienia Szkole Podstawowej w Białej 
oraz przekazanie Aktu nadania imienia 
szkole na ręce dyrektor Blanki Magda-
leny Hauke. 

Następnie, przy dźwiękach werbli, 
Rada Rodziców wprowadziła sztandar 
szkoły. Podczas uroczystości wielo-
krotnie podkreślano, że nadanie imie-
nia szkole jest uwieńczeniem wspólne-
go wysiłku i ambitnych dążeń kadry 
nauczycielskiej, rodziców, uczniów 
i przyjaciół szkoły. Wyraz szacunku 
i uznania dla nich stanowią pamiątko-

Szkoła Podstawowa w Białej ma swojego patrona

Jan KasińsKi urodził się 29 października 1898 r. w Leśmierzu, w powiecie łęczy-
ckim, w województwie łódzkim. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Rodzicami 
byli Leokadia i Stanisław Kasińscy. Ojciec pracował jako nauczyciel i kierownik 
przyfabrycznej szkoły podstawowej w Leśmierzu. Wkrótce rodzina zamieszka-
ła w Zgierzu. Młodość Kasińskiego poświęcona została walce o niepodległość 
i przywrócenie granic ojczyzny. Od listopada 1918 r. do kwietnia 1919 r. służył 
w Oddziale Harcerskim Wojska Polskiego, następnie był w Plutonie Przybocznym 
Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 r. i został ranny. Po opuszczeniu szpitala w Żytomierzu służył w batalio-
nie zaopatrzenia, w 1921 r. jako podporucznik został przeniesiony do rezerwy. 
Ukończył kursy metodyczno-pedagogiczne. Pracował w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Zgierzu, w Osinach, należał do harcerstwa. W roku 1928/1929 został 
kierownikiem szkoły w Białej. Tu zamieszkał i tu założył rodzinę. Związał się 
z Białą poprzez pracę zawodową i życie rodzinne. Zajął się organizacją naucza-
nia, rozpoczął budowę nowego budynku szkoły, która wcześniej nie posiadała 
własnej siedziby. Funkcję kierownika pełnił do 1939 r. Wybuch wojny w brutalny 
sposób przerwał wszelkie działania. Jan Kasiński zmobilizowany w sierpniu 1939 
r. służył w Armii Poznań. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do rodziny. 
Dowiedział się o zamordowaniu 16 mieszkańców Białej 11 września 1939 r. To 
było bardzo przygnębiające, znał tych ludzi, byli znajomymi, sąsiadami, uczył 
ich dzieci. W jakiś czas później ostrzeżony, uniknął aresztowania i uwięzienia 
w Radogoszczu. Ukrywał się, podczas krótkich spotkań z rodziną dawał wyraz 
bezsilności wobec zakazu nauczania, zamknięcia szkół, mówił „trzeba uczyć 
polskie dzieci”, nie mógł pogodzić się z okupacyjnym terrorem, jednocześnie 
niepokoił się o los najbliższych. Podjął ryzykowną decyzję i w czerwcu 1940 r. 
wraz z rodziną przekroczył pod Strykowem „zieloną granicę”. Po długiej po-
dróży trafił do wsi Gózd, w województwie lubelskim, wówczas w Generalnej 
Guberni. Zamieszkał tam i objął kierownictwo miejscowej szkoły. Upatrywał 
w tym choćby namiastkę realizacji swego powołania i wewnętrznego nakazu 
o potrzebie edukacji polskich dzieci. W Generalnej Guberni okupanci pozwalali 
na prowadzenie szkolnictwa podstawowego i zawodowego.

10 marca 1944 r. o świcie Niemcy aresztowali Jana Kasińskiego. Bezpośredni 
powód zatrzymania nie jest znany. Mieszkańcy Gozda twierdzą, że Jan uczest-
niczył w tajnym nauczaniu. W wyniku szeroko zakrojonej akcji pacyfikacyjnej 
wsi Gózd i Woli Zadybskiej aresztowano wielu mieszkańców, niektórzy zginęli 
na miejscu, wśród nich kierownik szkoły w Woli Zadybskiej biorący udział w taj-
nym nauczaniu i sołtys wsi Gózd. Jana Kasińskiego okupanci przetrzymywali 
kolejno w więzieniu w Garwolinie, na Pawiaku, w Zamku w Lublinie, w obozach 
w: Litomierzycach, Gross Rosen, Bergen Belsen. Jan Kasiński znał dobrze język 
niemiecki, rosyjski, francuski. Według opowiadań ocalałego współtowarzysza 
niedoli pełnił w obozie rolę tłumacza. Posiadane umiejętności sprawiły, że był 
ceniony i potrzebny współwięźniom, którzy do końca ratowali go przed śmiercią.

Nauczyciel, harcerz, żołnierz dwóch wojen, przetrzymywany w więzieniach 
gestapo i więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych zmarł 22 lutego 
1945 r. w Bergen Belsen na kilka tygodni przed wyzwoleniem obozu i zakoń-
czeniem II wojny światowej.

Fragment publikacji pt. „Szkoła Podstawowa w Białej im. Jana Kasińskiego  
– z tradycją we współczesność”

uczestnicy wyjazdu spotkali się z Pre-
zes Stowarzyszenia Gorce-Pieniny Kry-
styną Kubik i pracownikami biura oraz 
przedstawicielami Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej przy OSP w Krościen-
ku nad Dunajcem. Dzięki temu poznali 
ich bieżącą działalność oraz projekty 
realizowane dla młodzieży i przez mło-
dzież. Pomysły miejscowych społecz-
ników na pewno będą inspiracją do 
podjęcia działań w naszej gminie. Wy-
jazd zakończyły warsztaty plastyczne.

Wyjazd był też okazją do poznania 
regionu – młodzież zwiedziła Szczaw-
nicę, odbyła rejs po Zbiorniku Czor-
sztyńskim oraz wspinała się w Parku 

Linowym w Krościenku nad Dunajcem.
Urząd Gminy Zgierz reprezentował 

Kierownik Referatu Edukacji i Spraw 
Społecznych Cezary Piotrowski, opie-
kę nad młodzieżą sprawowali: Agata 
Barzyńska (SP w Białej), Wiktor Kaź-
mierczak (ZSG w Słowiku) i Beata Wo-
jakowska (ZSG w Grotnikach), a za re-
alizację wyjazdu odpowiadał Maciej 
Wrzesiński z Referatu Rozwoju, Pro-
mocji i Kultury UGZ.

Podsumowanie projektu odbyło 
się 16 czerwca podczas konferencji 
w Urzędzie Gminy Zgierz.

tekst i fot. Maciej Wrzesiński

we gwoździe umieszczone na drzewcu 
sztandaru. Po odczytaniu Aktu ufundo-
wania sztandaru przez przedstawicie-
la Rady Rodziców, symbolicznego ich 
umocowania dokonali: w imieniu ro-
dziców: Małgorzata Majchrzak, w imie-
niu Rady Pedagogicznej, pracowników 
administracji i obsługi: Blanka Magda-
lena Hauke – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Białej, w imieniu uczniów: 
Aleksandra Zych – Przewodnicząca Sa-
morządu Uczniowskiego, w imieniu So-
łectwa Biała: Sołtys Wacław Zając. Tuż 
przed uroczystością szkolną, podczas 
mszy świętej, sztandar został poświę-
cony przez proboszcza parafii w Białej. 

Przedstawiciele Rady Rodziców 
wręczyli sztandar na ręce dyrektor 
szkoły, która następnie przekazała go 
szkolnemu pocztowi sztandarowe-
mu. Uczniowie godnie zaprezentowali 
sztandar zgromadzonym na uroczysto-
ści oraz po raz pierwszy złożyli ślubo-
wanie na otrzymany sztandar. Po raz 
pierwszy zabrzmiał też hymn szkoły.

Okolicznościowe przemówienia 
wygłosili Wójt Gminy Zgierz i Prze-
wodniczący Rady Gminy Zgierz. – Od-
słaniamy nową, niezapisaną jeszcze 
kartę historii tego miejsca. Zapisujcie 
ją mądrze i odpowiedzialnie, nie tracąc 
poczucia sensu bycia razem. Bycie ra-
zem oznacza kim jesteśmy, skąd pocho-
dzimy, jakie wartości nas łączą, jakiego 
dziedzictwa jesteśmy spadkobiercami, 
do czego zmierzamy, jaki przyświeca 
nam cel. Pamiętajcie, że przyszłość każ-
dego narodu oparta jest na wartościach 

przeszłości – mówił Wójt Gminy Zgierz 
Zdzisław Rembisz.

Miłym akcentem były kwiaty, gra-
tulacje i życzenia składane dla społecz-
ności szkolnej na ręce Dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Jana Kasińskiego 
przez władze samorządowe, przedsta-
wicieli Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, dyrektorów gminnych szkół, 
Radę Rodziców oraz przyjaciół szkoły.

Ze wzruszeniem tabliczki upamięt-
niające nadanie imienia szkole odbie-
rali: syn patrona szkoły – Roman Kasiń-
ski oraz w imieniu córki patrona Aliny 
Surowieckiej – jej syn Włodzimierz 
Surowiecki.

Dyrektor szkoły złożyła również 
specjalne podziękowania dla przyja-
ciół placówki: Banku Spółdzielczego 
w Zgierzu za pomoc w ufundowaniu 
sztandaru, Sławomira Uczciwka za 
pomoc w procesie tworzenia publi-
kacji pt. „Szkoła Podstawowa w Bia-
łej im. Jana Kasińskiego – z tradycją 
we współczesność”, w której oprócz 
historii powstania szkoły można prze-
czytać wspomnienia jej absolwentów, 
oraz dla autorki słów hymnu szkoły 
Aleksandry Kominiak.

Uroczystości towarzyszyła część 
artystyczna w wykonaniu uczniów 
oraz wystawa poświęcona historii 
szkoły i patrona.

tekst i fot. Małgorzata Klauzińska

Fotorelacja z uroczystości w galerii zdjęć 
na www.gmina.zgierz.pl

Młodzi do dzieła! 
Wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny
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Niegdyś Sobótki aż wrzały od tańców 
przy ogniskach, śpiewek i zalotów, 
a odpowiednie powitanie lata miało 
zapewnić pomyślność zbiorów, dobrą 
pogodę i obfitość plonów. Tak też było 
28 czerwca podczas Nocy Świętojań-
skiej, przygotowanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Dzierżąznej, przy 
współudziale społeczności lokalnej. 

Rozpoczęliśmy tradycyjnie od 
warsztatów w wyplataniu wianków 
świętojańskich. Warsztaty poprowa-
dziły panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Kęblin wspólnie z pracow-
nikami Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dzierżąznej. Wszyscy chętni mogli 
własnoręcznie wykonać tradycyjny 
wianek, symbol Nocy Świętojańskiej. 

Tymczasem na scenie cały czas 
coś się działo – występowały zespo-
ły działające w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Dzierżąznej: zespół śpie-
waczy „Szczawinianki”, zespół śpie-
waczy „Giecznianki” z kapelą ludową 
Zenona Rudnickiego, zespół tańca 
nowoczesnego „Raindrops – Junior”, 
zespół tańca mażoretkowego, połą-
czone orkiestry: Orkiestra Dęta przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Dzier-
żąznej i Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Brzezin. Wystąpił 
także Zespół Pieśni i Tańca „Boruta” 
ze Zgierza, który zaprezentował ob-
rzęd świętojański. Ponadto nastąpiło 
ogłoszenie wyników i rozdanie na-
gród w XII edycji konkursu czytel-
niczego „Wydajemy własną książkę”.

Każdy uczestnik imprezy mógł 
przekonać się jak smakuje: schab 
z nad Czarniawki, prazoki z kapustą, 
gołąbki ustrońskie, pierożki jedlickie, 
bigos świętojański i ciasta świętojań-
skie. Tych smaków można było po-
próbować dzięki paniom z Kół Gospo-
dyń Wiejskich z Łagiewnik Nowych, 
Rosanowa, Grotnik-Ustronia, Jedlicza 
i Lorenek. Rozstrzygnięty został także 
konkurs „Regionalna Potrawa Kupal-
nocka”. Tegoroczną potrawą Kupalno-
cką nr 1 zostały gołąbki ustrońskie.

Wszyscy uczestnicy zabawy mo-
gli zapoznać się z wnioskami wyni-
kającymi z konferencji zorganizowa-
nej przez Gminny Ośrodek Kultury 

Gminny Ośrodek Kultury w Dzier-
żąznej serdecznie dziękuje wszystkim 
osobom zaangażowanym w realizację 
projektu oraz wszystkim uczestni-
kom, którzy tak licznie przybyli na 
naszą imprezę.

Beata Stańczyk
Gminny Ośrodek Kultury 

w Dzierżąznej

6 lipca tego roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej 
odbył się II Turniej Sołectw  
Gminy Zgierz SOŁTUR 2014.

Po informacji przekazanej wszyst-
kim sołtysom z terenu gminy Zgierz 
zainteresowani skompletowali swoje 
drużyny w której znaleźli się: dorośli 
(zarówno kobiety jak i mężczyźni), 
młodzież oraz dzieci. W tym roku 
o tytuł SUPER SOŁECTWA zawal-
czyło dziesięć sołectw: Besiekierz 
Rudny, Ciosny, Czaplinek, Dąbrów-
ka Strumiany, Dzierżązna, Jasionka, 
Kębliny, Łagiewniki Nowe, Szczawin 
i Ustronie.

Nad przebiegiem i prawidłowoś-
cią przeprowadzanych konkurencji 
czuwała bezstronna komisja sę-
dziowska w składzie: sędzia główny – 
Małgorzata Pawlak, sędzia pomocni-
czy – Katarzyna Adamczyk. Konkursy 
przygotowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Dzierżąznej stały się nie 
lada wyzwaniem dla grup utworzo-
nych specjalnie na potrzebę turnie-
ju. Rywalizacja podczas konkurencji 
była zażarta. Można było wykazać 
się w technice dmuchania balonów, 
zamienić się na chwilę w krawca, po-
rzucać surowymi jajkami, poskakać 
na skakance, wygłosić przemowę na 
scenie do publiczności czy też skrzęt-

Magiczna Noc Świętojańska

w Dzierżąznej w dniu 27 czerwca 
2014 r., promującej walory kulturowe 
i turystyczne małej ojczyzny oraz jej 
przynależności do Unii Europejskiej.

Tradycyjnie z zapadnięciem zmro-
ku rozpoczął się przemarsz korowodu 
świętojańskiego z pochodniami, w któ-
rym wzięli udział członkowie lokal-
nej społeczności i zaproszeni goście. 
Wszyscy zainteresowani uczestniczyli 

w spektaklu ognia i wody, do którego 
należy puszczanie na wodę własno-
ręcznie wyplecionych wianków święto-
jańskich oraz śledzenie ich losu. I jak co 
roku, nie zabrakło młodych mężczyzn, 
którzy wyławiali wianki swoich wy-
branek. Finałem Nocy Świętojańskiej 
był koncert zespołu „After Party” oraz 
wspólna zabawa taneczna, która trwała 
do późnych godzin nocnych.

Tegoroczna Noc Świętojańska od-
bywała się w ramach projektu rea-
lizowanego przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Dzierżąznej pt. „Organi-
zacja konferencji promującej walory 
kulturowe i turystyczne małej ojczy-
zny oraz przeprowadzenie zabawy 
inspirującej kultywowanie lokalnych 
tradycji” w ramach PROW na lata 
2007-2013. 

Super sołectwa z Gminy Zgierz nie szukać groszy w piasku. Uczestni-
cy przygotowali się należycie do ry-
walizacji. Drużyny przybyły na teren 
ośrodka w specjalnie przygotowa-
nych pojazdach. Rywalizujące grupy 
odróżniały się strojami. Dzielni kibice 
wyposażeni zostali w odpowiednie 
transparenty z hasłami specjalnie 
wymyślonymi na tę okazję.

SUPER SOŁECTWEM II Turnieju 
Sołectw Gminy Zgierz SOŁTUR 2014 
i zdobywcą pucharu ufundowane-
go przez Wójta Gminy Zgierz Zdzi-
sława Rembisza zostało sołectwo 
Czaplinek. II miejsce zdobyło sołe-
ctwo Dzierżązna, a trzecie – sołectwo 
Jasionka.

Organizator Turnieju – Gminny 
Ośrodek Kultury w Dzierżąznej przy-
gotował dla wszystkich uczestników 
pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięz-
ców ufundował nagrody finansowe 
i rzeczowe.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzier-
żąznej dziękuje wszystkim sołtysom 
z sołectw zgłoszonych do turniej za 
zaangażowanie, jakie włożyli w zor-
ganizowanie drużyn, a mieszkańcom 
za poświęcenie, ducha walki i liczny 
udział w przedsięwzięciu. 

Beata Stańczyk
Gminny Ośrodek Kultury 

w Dzierżąznej
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W dniach 17–21 lipca br. zespoły śpie-
wacze działające w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Dzierżąznej: „Giecznianki” 
z kapelą ludową Zenona Rudnickiego 
i „Szczawinianki” uczestniczyły w za-
granicznym wyjeździe do partner-
skiej gminy Rezekne na Łotwie. Ce-
lem wyjazdu zespołów były występy 
artystyczne w ramach wymiany kultu-
ralnej między gminami partnerskimi. 
Zespoły towarzyszyły oficjalnej dele-
gacji z gminy Zgierz, która na zaprosze-
nie samorządu Rezekne gościła wraz 
z delegacjami z Białorusi, Litwy, Nor-
wegii oraz przedstawicielami Ambasa-
dy Stanów Zjednoczonych na Łotwie. 
W skład delegacji weszli: Wójt gminy 
Zgierz Zdzisław Rembisz, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzier-
żąznej Barbara Polasińska, pracownik 
Referatu Promocji, Rozwoju i Kultu-
ry Maciej Wrzesiński oraz pracownik 
ośrodka kultury Katarzyna Leszczak. 
Delegacja uczestniczyła w prezentacji 
nowych obiektów kulturalnych i infra-
struktury w Rezekne: Sali Koncertowej 
„Gors”, Szkoły Wyższej w Rezekne, Cen-
trum Młodzieży „Zeimuls” oraz w wizy-
cie w Łatgalskim Centrum Rzemiosła. 
Zespoły śpiewacze zwiedziły polską 
szkołę w Rezekne po której oprowa-
dziła dyrektor Walentyna Szydłowska.

W pierwszym dniu pobytu na Ło-
twie zespoły zaproszone zostały na 
występy do tamtejszego sołectwa 
Běrzgale. Gdy dojechały, zaskoczenie 
było ogromne. Jezioro, zielona polana 
i piękna zadaszona drewniana scena, 
na której zespoły z Łotwy, Białorusi 

Dostaną rowery, służbowe  
uniformy, narzędzia budowlane 
i pójdą do pracy. 36 bezrobotnych 
z naszej gminy weźmie udział 
w najnowszym projekcie Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W aktywiza-
cji bezrobotnych pomóc ma  
113 tysięcy złotych dotacji  
z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej i Powiatowego  
Urzędu Pracy w Zgierzu.

Projekt nosi nazwę „Nasza praca 
w naszych rękach” i tak faktycznie ma 
być. Do końca lipca Ośrodek Pomocy 
Społecznej przy pomocy zgierskiego 
Powiatowego Urzędu Pracy wytypuje 
osoby, które przez najbliższe pół ro-
ku będą uczyć się zawodu, a potem 
w nim pracować.

12 osób uczestniczyć będzie 
w szkoleniach pod nazwą „Serdecz-

Nie trzeba grać w Lotto, by zarobić 
miliony. Przekonał się o tym bur-
mistrz Jacek Lipiński. Najciekaw-
sze jest to, że nie wygrał pieniędzy 
skreślając liczby na kuponach. 41 
milionów złotych, które właśnie 
otrzymaliśmy nie spadło też z nie-
ba. Wszystko dzięki wejściu gminy 
do Łódzkiego Obszaru Metropolitar-
nego. Wystarczyło tylko przewidzieć, 
że ŁOM będzie miał takie przebicie. 
A burmistrz to przewidział. 

W ten oto sposób, mocnym ude-
rzeniem rozpoczyna Aleksandrów 
nowe lata programowania unijne-
go na lata 2014-2020. 41 milionów 
złotych to początek. Tak duża suma 
spłynie do nas z Brukseli w ramach 
unijnych dotacji dzięki ŁOM-owi.

20 milionów otrzymamy na ter-
momodernizację i modernizacje sta-
rych zasobów komunalnych. Na liście 
do remontów jest 140 budynków, 

Występy na Łotwie
i Polski prezentowały ułożone specjal-
nie na tę okazję programy artystyczne. 
Po występach mieszkańcy sołectwa 
zaprosili gości na przygotowany przez 
siebie poczęstunek. Swojskie raryta-
sy produkcji miejscowych gospodyń 
i gospodarzy, podawane w tamtej-
szych strojach ludowych zrobiły na 
członkach zespołów ogromne wra-
żenie. Następny dzień to już obchody 
dni rejonu Rezekne podczas których 
miała miejsce prezentacja obszarów 
wiejskich Rezekne, warsztaty, wystę-
py lokalnych artystów i oczywiście 
występy gości z zagranicy, w tym na-
szych grup. Zespoły zaprezentowały 
przygotowane na to święto aranża-
cje, które wzbudziły burze oklasków 
wśród publiczności. Kolorowe, pięk-
ne stroje wywołały zainteresowanie 
wśród uczestników imprezy. Planując 
wyjazd do tak odległego miejsca nie 
można było opuścić po drodze wielu 
ciekawych miejsc. Przemieszczając się 
po Litwie zwiedziliśmy po drodze Wil-
no, gdzie zobaczyliśmy Ostrą Bramę, 
Katedrę św. Stanisława, Nekropolię na 
Rossie. Ciekawym miejscem okazały 
się Troki. Łotwa natomiast urzekła nas 
swoją stolicą Rygą, gdzie z przewodni-
kiem spędziliśmy czas spacerując po 
starym mieście. Atrakcji było co nie 
miara, wspomnień ogrom, zmęczenie 
towarzyszyło na każdym kroku, ale 
grupa dzielnie zniosła cały misternie 
zaplanowany program.

Beata Stańczyk
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

głównie bloki i kamienice. Dokumen-
tacja projektowa powstanie jeszcze 
w tym roku, a sama modernizacja 
rozpocznie się w przyszłym i potrwa 
3-4 lata. Statystyczny Kowalski właś-
nie wtedy zauważy różnicę w stan-
dardzie swojego starego mieszkania 
i wyglądzie miasta, wszak stare bu-
dynki stoją głównie w śródmieściu. 

2-3 lata potrwa też budowa ście-
żek rowerowych, na które otrzyma-
liśmy 15 mln złotych dotacji. Warto 
będzie poczekać, by w 2016 roku po-
jechać nowoczesnymi trasami bieg-
nącymi przez najpiękniejsze zakątki 
naszej gminy.

6 mln złotych pochłonie moder-
nizacja sieci ciepłowniczej. To rów-
nież suma dotacji, jaką otrzymaliśmy 
w ramach Łódzkiego Obszaru Metro-
politarnego. Należy to podkreślić, bo 
w tym okresie programowania UE 
preferuje projekty wspólne. 

Trafili „szóstkę” w magistracie
– Pieniądze na termomodernizację 

bloków komunalnych to naprawdę du-
ża rzecz, bo budynki są zaniedbane od 
dziesiątków lat i nawet prowadzona 
od kilku lat polityka dotowania tych 
zasobów milionem złotych co roku, da-
je powolne efekty – mówi Jacek Lipiń-
ski burmistrz Aleksandrowa Łódz-
kiego. – To naprawdę rewelacja, że 
w ciągu 4 lat rozwiążemy problem 
zniszczonych zasobów komunalnych. 
Przy okazji zmieni się i miasto, bo 
unowocześnione budynki będą miały 
też nową elewację. Z kolei unowo-
cześnienie sieci ciepłowniczej po-
zwoli na oszczędności, co na pewno 
przełoży się na rachunki mieszkań-
ców. No i powstanie ścieżka rowe-
rowa za 15 milionów złotych, która 
uatrakcyjni podróże turystyczne po 
naszej gminne. 

Krystyna Buda-Sowa

Bezrobotni na rowerach
ny kurier”. Na zakupionych przez OPS 
rowerach będą dostarczać przesyłki 
urzędowe. Kolejnych 12 osób zamie-
ni się w „perfekcyjną panią domu”. 
W fartuszkach i ze szczotkami w ręku 
będą sprzątać domy podopiecznych 
OPS, ewentualnie lokale po remon-
tach, których dokonywać będzie gru-
pa trzecia. W tym wypadku 12 osób 
uczestniczyć będzie w projekcie „Zło-
ta rączka”. OPS zakupi 5 zestawów 
narzędzi i odpowiednie ubrania, by 
panowie (bo będą to głównie oni) 
mogli uczyć się najprostszych prac 
budowlano-remontowych. 

Szansę na udział w programie 
mają osoby długotrwale bezrobot-
ne, osoby po 50 roku życia, samot-
ne matki, osoby bez doświadczenia 
zawodowego i kwalifikacji. 

– Tym programem dajemy wędkę, 
a nie rybkę, jaką jest przecież zasiłek 

– mówi Joanna Ubych dyrektor alek-
sandrowskiego OPS. – Aktywizacja 
zawodowa to podstawa, a wiele osób 
zapomniało już jak się pracuje, czeka-
jąc na zapomogi. 

Urząd pracy jako partner alek-
sandrowskiego programu już w przy-
szłym roku najbardziej aktywnym 
zapewnia zatrudnienie w ramach ro-
bót społecznie-użytecznych, staży 
czy pomocy w założeniu spółdzielni 
socjalnej. 

Projekt powstał w ramach mi-
nisterialnego programu „Aktywne 
formy przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu”. Ośrodek Pomocy 
Społecznej dostał na jego realizację 
ponad 113 tysięcy złotych. Na zak-
tywizowanie bezrobotnych ma czas 
do końca przyszłego roku. 

Krystyna Buda-Sowa

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na

20-lecie Dożynek Gminnych
31 sierpnia 2014 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej serdecznie zaprasza na święto rolników  
31 sierpnia 2014 roku (niedziela), które tradycyjnie rozpocznie się korowodem z wień-
cami dożynkowymi i polową mszą świętą. Dożynki cieszą się ogromną popularnością 
i uznaniem mieszkańców gminy Zgierz oraz województwa łódzkiego.
W tym roku będziemy obchodzić w naszej gminie jubileusz tego święta – 20-lecie 
Dożynek Gminnych. 
W programie imprezy przewidujemy:
godz. 13.30 – korowód dożynkowy
godz. 14.00 – Msza Św. Polowa
godz. 15.00 – część oficjalna uroczystości dożynkowych, a w niej m.in.: 

–  wręczenie przez starostów dożynek chleba gospodarzom dożynek 
–  podzielenie się chlebem 
–  wręczenie wieńców dożynkowych 
–  wręczenie podziękowań sponsorom uroczystości dożynkowych 
–  występy zespołów amatorskich działających przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Dzierżąznej
–   WYSTĘPY GWIAZD a po nich dyskoteka z DJ-em.

Ponadto podczas trwania imprezy:
–  stoiska sołeckie
–  prezentacja dorobku twórców ludowych
–  punkty gastronomiczne
–   wesołe miasteczko
–  akcja honorowego oddawania krwi.

Tak jak poprzedniego roku chcemy wesprzeć szczytny cel i wzbogacić imprezę o udział 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przeprowadzając 
po raz kolejny akcję honorowego oddawania krwi. 

Zwracamy się do mieszkańców o honorowe oddawanie krwi.
Każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 lat, a nie przekroczyła 65 roku życia  

jest potencjalnym dawcą krwi. Liczy się każda grupa krwi.
Akcja oddawania krwi odbędzie się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury  

w Dzierżąznej w dniu 31 sierpnia 2014 roku (niedziela) w godzinach 13.30–17.30  
podczas trwania Dożynek Gminnych.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości oraz spożycie śniadania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy zechcą pomóc  

i jednocześnie dziękujemy w imieniu tych, którym krew uratowała życie.  
Pamiętaj, oddając krew – ratujesz czyjeś życie.

Więcej informacji na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej 
www.dzierzazna.pl
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Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” w rozumieniu przepisów Osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
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Aleksandrów Łódzki  – Dalików – Lutomiersk  – Łęczyca - Parzęczew – Wartkowice – Zgierz
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Gazeta finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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30 lipca br. strażacy z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Poddębicach przeprowadzili 
nietypową akcję ratowniczą w miej-
scowości Przekora, gm. Dalików. Po-
mocy potrzebowały 3 młode bociany 
pozostawione bez opieki. 

Kilka dni temu pani Grażyna So-
chacka zauważyła, że do gniazda 
mieszczącego się na jej posesji przy-
latuje tylko jeden dorosły bocian. O tej 

W sobotę i niedzielę 21-22 czerwca 
z okazji święta gminy Lutomiersk 
można było uczestniczyć w rozgryw-
kach piłkarskich, II Biegu ulicznym, 
zobaczyć występy artystyczne dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjum.

W Turnieju Seniorów w Piłce 
Nożnej o Puchar Przewodniczące-
go Rady Gminy Lutomiersk walczyło 
osiem drużyn. I miejsce zajęła dru-
żyna „Młodzi Biznesmeni”, II miejsce 
„Yaro Team”, III miejsce Kazimierz. 
Pierwszy dzień Dni Lutomierska zo-
stał zakończony koncertem zespołu 
„Rezerwat” oraz discopolowego ze-
społu „Casanova”.

W niedzielę 22 czerwca o godzi-
nie 16.00 Wójt Gminy Lutomiersk 
Tadeusz Borkowski powitał zapro-
szonych gości. Następnie wystąpił 
na scenie Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca „Lutomierzaczki”, a potem, 
zgodnie z programem orkiestra dęta 
z GOK-u w Lutomiersku, zespół folk-
lorystyczny „Szycha”, zespół dixielan-
dowy „Dixie Lutek” oraz zespół tań-

Kalendarium wrześniowe
Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego

05.09.2014 (piątek), godz.13.00 
Narodowe Czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza

Park Miejski w Aleksandrowie Łódzkim przy pomniku Rafała Bratoszewskiego

06.09.2014 (sobota), godz.12.00 
„Jan Karski”

Piotr Machlański opowie historię Jana Karskiego i poprowadzi wycieczkę 
po Łodzi „Śladami legendarnego kuriera”
Koszt 10 zł, zapisy w Bibliotece Publicznej im. Jana Machulskiego
Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 12

14.09.2014 (niedziela), godz.17.00 
Święto pieczonego ziemniaka

Koncert zespołu Eklezja „Pożegnanie lata”
Dwór Zachertów w Nakielnicy
Wejściówka: własnoręcznie przygotowana potrawa z ziemniaków

12.09.2014 (piątek), godz.18.00 
„Jesień pełna muzyki. Muzyka świata” – koncert Yankel Band  

„Muzyka świata”
(w ramach projektu realizowanego z ŁDK: współorganizacja projektów  
kulturalnych na terenie woj. łódzkiego 2014)
Ogród Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
pl. Kościuszki 12, wejściówka 10 zł.

19.09.2014 (piątek), godz.18.00 
„Oporowscy herbu Sulima” – spotkanie z autorem książki  

dr. Tomaszem Pietrasem 
Czytelnia Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie 
Łódzkim pl. Kościuszki 12

20.09.2014 (sobota)
Impreza z cyklu „Jesień pełna muzyki. Muzyka świata”

godz.16.00  
                         Warsztaty tańca Flamenco  
                        (prowadzenie Agnieszka Izydorczyk)
godz.18.30 
                        Warsztaty bębniarskie (prowadzenie Sylwia Walczak)
(w ramach projektu realizowanego z ŁDK: współorganizacja projektów  
kulturalnych na terenie woj. łódzkiego 2014)
Sala Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki, Aleksandrów Łódzki 
ul. Ogrodowa 10. wstęp wolny, zapisy – 609 190 211

21.09.2014 (niedziela), w godz. 14.00 –18.00 
Europejskie Dni Dziedzictwa 

Wystawa plenerowa Koła Plastycznego „Uroki mojego miasta”  
podczas Festiwalu Sztuk Różnych 
Park Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, pl. Kościuszki

27.09.2014 (sobota), godz.17.00 
Impreza z cyklu „Jesień pełna muzyki. Muzyka świata”

Wspólne śpiewanie pieśni cygańskich (warsztaty wokalne) – prowadzenie 
Renata Banacka-Walczak (w ramach projektu realizowanego z ŁDK: współ-
organizacja projektów kulturalnych na terenie woj. łódzkiego 2014) 
sala Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki. Aleksandrów Łódz-
ki ul. Ogrodowa 10

porze roku młode bociany powinny 
lada dzień zacząć samodzielnie latać. 
Tak się jednak nie stało. Brak wystar-
czającej ilości pożywienia spowodo-
wał, że ptaki zaczęły słabnąć. Jeden 
dorosły nie był w stanie wykarmić 
trzech dużych młodych. Dodatkowo 
bronił gniazda przed atakami obcych 
bocianów. W końcu przestał przyla-
tywać – relacjonuje pani Grażyna So-
chacka – Ciężko mi było na to patrzeć. 

Zaniepokojona kobieta zwróciła się 
o pomoc do Wójta Gminy Dalików, 
a ten z kolei niezwłocznie zawiadomił 
Straż Pożarną. Na pozytywną reakcję 
nie trzeba było długo czekać. Prze-
prowadzenie akcji utrudniała lokali-
zacja gniazda przy drodze krajowej. 
Na szczęście szybko i sprawnie udało 
się zdjąć bociany na ziemię. Były tak 
słabe, że nawet nie próbowały się bro-
nić. Pracownik Gminy niezwłocznie 
odwiózł je do Ośrodka Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt w Łodzi, gdzie otrzy-
mają fachową opiekę. 

Właścicielka posesji z bocianim 
gniazdem odetchnęła z ulgą. Dzikie 
ptaki to stali bywalcy jej ogrodu. Każ-
dej zimy je dokarmia, ma też zawie-
szone budki lęgowe. W czasie gdy bo-
ciany budowały gniazdo przynosiła im 
gałęzie. Próbowała też pomóc samot-
nemu bocianowi w wykarmieniu mło-
dych. Dzięki jej trosce, prowadzonym 
obserwacjom i zaangażowaniu trzy 
młode bociany zostały uratowane. 

Justyna Ługowska

Dni Lutomierska 2014

ca nowoczesnego „Hip-hop i Break 
Dance”. W dalszej części odbyły się 
kolejne koncerty – każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Wystąpiły zespoły: 

„Liza i Cygańskie Gwiazdy”, „Czadowe 
Gitary”, „Boys” i „Fantastic”. 

Krzysztof Pacholak

Bocianom na ratunek


