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L.p.
Czy projekt  
jest zgodny  

z LSR?

Liczba  
uzyskanych 

punktów

Miejsce  
operacji  
na liście

Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu
Numer  

identyfikacyjny 
wnioskodawcy

Kwota  
dofinansowania 

(w zł)

Czy operacja 
mieści się  

w limicie 100% 
środków

(2065684,00 zł)?

Czy operacja 
mieści się  

w limicie 150% 
środków

(3098526,00  zł)?

1 TAK Średnia
77,90 1 Gmina Wartkowice Wydanie płyty poświęconej zespołowi ludowemu „Polesianki” 060136235 10 572,43 TAK TAK

2 TAK Średnia
71,36 2

Stowarzyszenie „Przyjazne 
Wsie Chociszew– 

Mikołajew–Pustkowa Góra

Zorganizowanie cyklu warsztatów muzycznych oraz przygotowanie widowiska 
obrzędowego w oparciu o Folklor Łęczycki 061941060 29 088,89 TAK TAK

3 TAK Średnia
70,64 3 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Budzynku Remont świetlicy wiejskiej w Budzynku 065216321 25 000,00 TAK TAK

4 TAK Średnia
68,45 4 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Jankowie Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Jankowie 065263294 24 953,60 TAK TAK

5 TAK Średnia
68,00 5 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Łęce 
Remont połączony z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łęce  
z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań 063828025 23 223,68 TAK TAK

6 TAK Średnia
67,91 6 Ochotnicza Straż Pożarna 

Sanie-Ludwików
Utworzenie we wsi Sanie miejsca wypoczynku z zastosowaniem innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie oświetlenia 067415103 49 397,68 TAK TAK

7 TAK Średnia
67,72 7 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Lubieniu
Aranżacja przestrzeni wokół stawu na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej 
we wsi Lubień z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań 063830585 24 946,4 TAK TAK

8 TAK Średnia
67,50 8 Gminny Ośrodek Kultury Urządzenie placu zabaw – początkiem innowacyjności w Gminnym Ośrodku  

Kultury w Dzierżąznej 063839640 50 000,00 TAK TAK

9 TAK Średnia
67,40 9 Gmina Wartkowice Wirtualny świat na wyciągnięcie ręki – interaktywna mapa gminy Wartkowice 060136235 20 800,80 TAK TAK

10 TAK Średnia
67,3 10

Stowarzyszenie „Przyjazne 
Wsie Chociszew–Mikołajew 

–Pustkowa Góra”

Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej historii wsi Chociszew  
wraz z wirtualną mapą wytłoczoną na płycie CD 069621246 30 000,00 TAK TAK

11 TAK Średnia
66,18 11 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Wilczycy Remont świetlicy wiejskiej w Wilczycy 067615010 25 000,00 TAK TAK

12 TAK Średnia
65,50 12 Wiejski Ośrodek Kultury  

w Śniatowej Smak wsi – wydanie publikacji w wersji papierowej i elektronicznej 064040906 42 256,00 TAK TAK

13 TAK Średnia
64,91 13 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Chrząstówku
Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej we wsi Chrząstó-
wek poprzez wykonanie ogrodzenia z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań 065128610 37 484,25 TAK TAK

14 TAK Średnia
63,00 14 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Wygodzie Mikołajewskiej
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP w miejscowości  
Wygoda Mikołajewska z zastosowaniem nowoczesnego oświetlenia 0695049530 50 000,00 TAK TAK

15 TAK Średnia
63,00 15 Gmina Lutomiersk Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wrząca  

– budowa siłowni plenerowej na terenie działki o nr ewid. 242 062356135 29 268,16 TAK TAK

16 TAK Średnia
63,00 16 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Błoniu 
Remont połączony z modernizacją z wykorzystaniem motywów Folkloru  
Łęczyckiego w świetlicy wiejskiej w Błoniu 064989411 24 984,25 TAK TAK

17 TAK Średnia
62,82 17 Gmina Zgierz Szkolny Zespół Ludowy „Szczawiniacy” poznaje i promuje Folklor Łęczycki  

– warsztaty taneczne i występy na terenie LGD „Gorce-Pieniny” 061836294 34 120,92 TAK TAK

18 TAK Średnia
58,00 18 Stowarzyszenie  

„Nowe Szlaki”
Utworzenie nowoczesnego placu zabaw z zastosowaniem innowacyjnych  
rozwiązań w zakresie oświetlenia we wsi Bełdów 069546416 50 000,00 TAK TAK

19 TAK Średnia
58,00 19 Gmina Łęczyca Kultywowanie i promocja folklory łęczyckiego poprzez organizację warsztatów 

muzycznych i wyjazd edukacyjny dla Orkiestry Dętej w Błoniu 062353284 19 577,49 TAK TAK

20 TAK Średnia
57,91 20 Stowarzyszenie „Pamięć – 

Tożsamość – Rozwój”
Wydanie publikacji dotyczącej walk 1939 roku na Ziemi Łęczyckiej w formie  
audiobooka i papierowej oraz opracowanie na jej podstawie scenariuszy lekcji 069618621 34 982,08 TAK TAK

21 TAK Średnia
54,00 21 Forum Inicjatyw Twórczych Wyposażenie budynku Forum Inicjatyw Twórczych w nowoczesny sprzęt  

komputerowy i multimedialny oraz przeprowadzenie warsztatów komputerowych 063945851 45 286,01 TAK TAK

22 TAK Średnia
52,91 22 Stowarzyszenie „Pamięć – 

Tożsamość – Rozwój”
Warsztaty dziennikarskie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu  
multimedialnego 069618621 50 000,00 NIE TAK

23 TAK Średnia
51,00 23 Gmina Łęczyca Folklor łęczycki łączy pokolenia – warsztaty muzyczne we wsi Leźnica Mała 062353284 16 810,66 NIE TAK

24 TAK Średnia
50,27 24 Ludowy Klub Sportowy 

„Orzeł” Parzęczew
Montaż oświetlenia na połowie boiska do gry w piłkę nożną oraz instalacja baterii 
fotowoltaicznych na dachu budynku do ich zasilania 064041515 49 961,24 NIE TAK

25 TAK Średnia
49,54 25 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Siedlcu
Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Siedlcu  
z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań 065032703 16 787,72 NIE TAK

26 TAK Średnia
48,82 26 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Dąbiu
Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
w Dąbiu z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań 063830585 16 974,49 NIE TAK

27 TAK Średnia
45,55 27 Stowarzyszenie „Pamięć – 

Tożsamość – Rozwój”
Nowe technologie w nauce i zabawie – zajęcia i wyjazdy dla dzieci w ramach  
półkolonii zimowych 069618621 50 000,00 NIE TAK

28 TAK Średnia
45,45 28 Forum Inicjatyw Twórczych Warsztaty plastyczne, muzyczne i literackie z wykorzystaniem nowych rozwiązań 

technologicznych 063945851 50 000,00 NIE TAK

29 TAK Średnia
44,82 29 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Dzierzbiętowie
Remont połączony z modernizacją i zakupem wyposażenia pomieszczeń świetlicy 
wiejskiej w Dzierzbiętowie z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań 069547493 44 540,87 NIE TAK

30 TAK Średnia
44,64 30 Ochotnicza Straż Pożarna

w Mikołajewie
Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Mikołajewie  
z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań 069561614 33 116,80 NIE TAK

Lista operacji wybranych do dofinansowania, zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz lokalnymi kryteriami, w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „MAŁE PROJEKTY” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007-2013, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”

Wyniki naboru w ramach działania  
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

1 września br. zakończył się kolejny nabór w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” organizowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Fundacji Roz-
woju Gmin „PRYM”.

Wnioskodawcy ubiegali się o dofinansowanie dla operacji odpowiadających warunkom przy-
znania pomocy dla działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe projekty” objętych Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączna kwota, jaka była do rozdysponowania 
wśród wnioskodawców wyniosła 2.900.507,77 zł.

Złożono 53 wnioski o przyznanie pomocy:
–  10 wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwotę dofinansowania 

2.327.040,00  zł;
–  41 wniosków w ramach działania „Małe projekty” na łączną kwotę dofinansowania 

1.355.546,82 zł;
–  1 wniosek w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na kwotę 

dofinansowania 32.202,00 zł;

–  1 wniosek w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na kwotę dofi-
nansowania 73.000,00 zł.

Jeden wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” został wycofany przez wniosko-
dawcę przed dokonaniem oceny.

Oceny wniosków Grupa Decyzyjna ds. osi Leader dokonała w dniach 9-10 września br. Do 
dofinansowania wybrano 41 wniosków. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundacja „PRYM” miała możliwość dokonania wyboru 
operacji, którym przyznano dofinansowanie do limitu 150% środków, których wysokość okre-
ślono w ogłoszeniu o naborze i z tej możliwości skorzystała, wybierając do dofinansowania 30 
wniosków w ramach działania „Małe projekty” i 9 wniosków „Odnowa i rozwój wsi”.

Poniżej zamieszczamy listy wniosków, którym przyznano dofinansowanie w ramach naboru 
Fundacji „PRYM”.  
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1 TAK Średnia
73,73 1

Rzymskokatolicka Parafia 
Wszystkich Świętych  

w Bełdowie
Wykonanie przeszkleń ochronnych witraży zabytkowego kościoła w Bełdowie 069612032 100 000,00 TAK TAK

2 TAK Średnia
70,18 2 Gmina Dalików Budowa boiska sportowego w miejscowości Domaniew 061941060 390 000,00 TAK TAK

3 TAK Średnia
69,60 3 Gmina Aleksandrów Łódzki Budowa boiska sportowego z oświetleniem hybrydowym w Rąbieniu 062173080 480 000,00 TAK TAK

4 TAK Średnia
66,50 4 Gmina Wartkowice Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kłódnej  

gm. Wartkowice 060136235 410 000,00 TAK TAK

5 TAK Średnia
63,70 5 Gmina Lutomiersk Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szydłów  

– budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki o nr ewid. 310/1 i 311/3 062356135 174 214,00 TAK TAK

6 TAK Średnia
62,30 6 Gmina Lutomiersk Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz  

– budowa boiska do piłki nożnej na terenie działki o nr ewid. 188 062356135 87 074,00 TAK TAK

7 TAK Średnia
61,73 7 Gmina Zgierz Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy Zespole  

Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie, w Gminie Zgierz 061836294 424 064,00 TAK TAK

8 TAK Średnia
61,09 8 Gmina Dalików Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kuciny 061941060 124 000,00 NIE TAK

9 TAK Średnia
58,00 9 Gmina Aleksandrów Łódzki Budowa nowoczesnego placu zabaw oraz mini siłowni z oświetleniem  

hybrydowym w Sobieniu 062173080 41 136,00 NIE TAK

Lista operacji wybranych do dofinansowania, zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” 
oraz lokalnymi kryteriami, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”

Lista operacji wybranych do dofinansowania, zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz lokalnymi kryteriami,  w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, prowadzonego przez  Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”
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Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu
Numer  

identyfikacyjny 
wnioskodawcy

Kwota  
dofinansowania 

(w zł)

Czy operacja 
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Czy operacja 
mieści się  
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środków
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1 TAK Średnia
27,73 1 Natalia Domańska-Kruppa Zakupienie nowoczesnego sprzętu weterynaryjnego w celu utworzenia mobilnej 

praktyki weterynaryjnej 068465833 73 000,00 TAK TAK

Lista operacji wybranych do dofinansowania, zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz lokalnymi kryteriami,  w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, prowadzonego przez  Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”
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1 TAK Średnia
25,84 1 Bogusław Szczypiński Wzrost dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez zakup sprzętu 

nagłaśniającego oraz sceny i oświetlenia 028597626 32 202,00 TAK TAK

Sierpień i wrzesień to czas, gdy orga-
nizowanych jest wiele wydarzeń i im-
prez zarówno lokalnych, jak i o szer-
szym zasięgu. 

W tym roku aktywnie uczestniczy-
liśmy w wielu z nich, a na naszym sto-
isku swoje wyroby oraz dania kuchni 
lokalnej prezentowali artyści i twórcy 
z naszego terenu oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich. Gościliśmy m.in. na dożyn-
kach w Starym Gostkowie, dożynkach 
w Dalikowie i Lubieniu, Festiwalu 
Kultury w Kazimierzu oraz Festiwalu 
Sztuk Różnych, który towarzyszy Re-
gionalnemu Przeglądowi Kapel i Śpie-
waków Ludowych „Siedlisko” w Alek-
sandrowie Łódzkim. Pogoda dopisała, 
było kolorowo, smacznie i radośnie.

Podczas lokalnych wydarzeń na 
stoisku Fundacji „PRYM” można było 

podziwiać wyroby m.in.: pani Bog - 
ny Stępień z Kazimierzowa, pani 
Beaty Bechcińskiej z Łęczycy, pa-
ni Teresy Lewandowskiej ze Śliw-
nik czy pani Elżbiety Kowalczyk 
z Kontrewersu. 

Największa grupa zaprezento-
wała się podczas Festiwalu Sztuk 
Różnych w Aleksandrowie Łódzkim. 
Rękodzieło prezentowali twórcy z te-
renu gminy Zgierz, Dalików, Parzęczew 
i Lutomiersk. Można było również po-
smakować potraw przygotowanych 
przez panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Proboszczewicach,  panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich Grotniki-
-Ustronie czy panie ze Stowarzyszenia 
„KRZEMIENIEW”. 

Renata Jesionowska-Zawadzka

Fundacja „PRYM”  na lokalnych imprezach

26 września br. odbyła się konferen-
cja promująca i podsumowująca ko-
lejny rok działalności Lokalnej Grupy 
Działania Fundacji „PRYM”. W gościn-
nych progach pięknie udekorowanej 
sali świetlicy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Lubieniu pojawiło się nie-
mal 200 osób. Byli to przedstawiciele 
gmin: Łęczyca, Parzęczew, Zgierz, Dali-
ków, Lutomiersk, Aleksandrów Łódzki 
i Wartkowice. Przybyli wójtowie, radni, 
sołtysi, przedsiębiorcy, strażacy z OSP, 
beneficjenci projektów zrealizowa-
nych w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”. Przybyli 
również: wicewojewoda łódzki Paweł 
Bejda i Ilona Rafalska – radna Sejmi-
ku Wojewódzkiego. Uczestników po-
witali: Wójt Gminy Łęczyca – Andrzej 
Wdowiak i Prezes Fundacji „PRYM” – 
Jolanta Pęgowska. 

Istotnym punktem programu było 
wystąpienie dr. Leszka Leśniaka z Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwino-
wie, Oddział w Krakowie. Temat wy-
stąpienia – „Nowa perspektywa Unii 
Europejskiej, czyli jak inwestować 
dla przyszłego wzrostu”. Uczestnicy 
konferencji zapoznali się z zasadami 
pozyskiwania funduszy unijnych na 
projekty, które będą realizowane w la-
tach 2014-2020. Głównymi celami pro-
jektów mają być: rozwój regionalny 
i społeczny, ochrona środowiska, ak-
tywizacja zawodowa społeczeństwa, 
rozwój przedsiębiorczości, wiedzy, na-
uki, sportu. Procedury ubiegania się 
o dofinansowanie będą nieco uprosz-
czone, co ucieszyło zainteresowanych. 
Po przerwie kawowej beneficjenci 
z każdej z gmin działających w Fun-
dacji „PRYM” zaprezentowali projek-

ty, które ostatnio zrealizowali. Ich te-
matyka była zróżnicowana, ale każdy 
z projektów zmierzał do poprawy wa-
runków i jakości życia mieszkańców. 
Powstały świetlice, dofinansowano 
lokalne zespoły, uporządkowano par-
ki, miejsca parkingowe, powstały no-
we place zabaw, boiska sportowe itp. 
Dzięki funduszom zewnętrznym i ak-
tywności lokalnych liderów wieś zmie-
nia się i pięknieje. Oczywiście, oprócz 
pieniędzy, najważniejszym czynnikiem 
są ludzie, którzy widzą potrzebę zmian 
w swoim otoczeniu i zabiegają o to, by 
je urzeczywistniać.

W części artystycznej konferencji 
wystąpił zespół mażoretek z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej 
(gmina Zgierz), który zaprezentował 
choreograficzne układy taneczno-
-marszowe. Obydwa te zespoły rów-
nież skorzystały z pomocy w ramach 
„Małych Projektów”. 

Gospodarzami konferencji byli: 
gmina Łęczyca oraz druhny i druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubie-
niu. Spotkaniu towarzyszyły wysta-
wy rękodzieła artystycznego: haftów 
– pań: Teresy Lewandowskiej ze Śliw-
nik i Genowefy Gończar z Chociszewa, 
biżuterii artystycznej – pani Donaty 
Bugajskiej z Chociszewa i obrazów – 
pędzla Bogny Stępień z gminy Dalików.

Serdecznie dziękujemy druhnom 
i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lubieniu i władzom gminy Łęczyca 
za życzliwość i pomoc w organizacji 
konferencji.

Zofia Dziwisz

Konferencja Fundacji „PRYM” w Lubieniu
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Dożynki 2014
Gmina Zgierz

Stało się już naszą gminną tradycją, że 
tak jak przed wiekami, po zakończe-
niu zbiorów zbóż obchodzimy Gmin-
ne Święto Plonów zwane dożynkami. 

Prasłowianie i Bałtowie jako 
pierwsi czcili koniec lata i swoim bó-
stwom oddawali cześć, obdarzając 
opieką rośliny oraz drzewa i składa-
jąc im ofiary. Gdy postęp cywilizacyj-
ny umożliwił rozwój rolnictwa, ludzie 
dziękowali za plony i związaną z tym 
możliwość przeżycia, prosili o łagod-
ną zimę i szybkie nadejście kolejnej 
wiosny.

Tegoroczne Święto Chleba było już 
po raz dwudziesty zorganizowane na 
terenie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dzierżąznej i jak co roku zgroma-
dziło lokalną społeczność oraz wie-
lu gości. Impreza odbyła się 31 sierp-
nia, a jego organizatorem był Gminny 
Ośrodek Kultury w Dzierżąznej w part-
nerstwie z Gminą Zgierz, reprezento-
waną przez Wójta Gminy Zgierz pana 
Zdzisława Rembisza oraz Radą Gminy 
Zgierz reprezentowaną przez Prze-
wodniczącego Rady Gminy Zgierz pana 
Mirosława Burzyńskiego.

Świętowanie rozpoczęliśmy bar-
wnym korowodem dożynkowym, któ-
ry prowadzili Starostowie Dożynek: 
pani Bożena Rogalska i pan Bogusław 
Błaszczyk, z chlebem i miodem, a za ni-
mi podążały: zespoły muzyczne, pocz-
ty sztandarowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Zgierz, któ-
re poprowadził Komendant Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych druh 
Stanisław Stańczyk, władze Gminy 
Zgierz wraz z zaproszonymi gośćmi, 
delegacje mieszkańców sołectw gminy 
Zgierz, w tym sołtysi, członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich z wieńcami do-
żynkowymi, członkowie Rad Sołeckich 
oraz inni przedstawiciele organizacji 
społecznych i kościelnych, stowarzy-
szeń, fundacji, szkół. 

Uroczystości dożynkowe oprócz 
charakteru ludowego zawierają w so-
bie elementy religijne. Dziś nie dzię-
kuje się za zbiory, jak dawniej, sło-
wiańskim bogom. Swą wdzięczność 
kieruje się ku Bogu i Matce Boskiej – 
orędowniczce ludzkiej codzienności, 
której rolnicy od dawien dawna po-
lecali wszystkie swoje sprawy. W te 
już dwudzieste Święto Plonów, mszę 
polową na terenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dzierżąznej odprawiał ojciec 
Krzysztof Jezierski – misjonarz oblat 
Maryi Niepokalanej, proboszcz parafii 
pod wezwaniem Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Marii Panny w Grotni-
kach, a o piękną oprawę nabożeństwa 
zadbali: schola działająca w Kościele 
filialnym pw. Najświętszej Marii Panny 
Jasnogórskiej w Swędowie i pan Łu-
kasz Kadłubowski – organista parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Marii Panny w Grotnikach.

Na dawnych dożynkach dworskich, 
na rozśpiewany orszak żniwiarzy, ocze-
kiwał na ganku lub przed bramą dzie-
dzic wraz z małżonką, krewnymi, re-
zydentami i służbą. Obecnie taką rolę 
pełni gospodarz Gminy Zgierz – Wójt 
p. Zdzisław Rembisz, który przyjął od 
Starostów pachnący bochen chleba, 
wypieczony z letnich zbiorów. Zgod-

nie z polskim zwyczajem chleb został 
podzielony pośród wszystkich uczest-
ników święta na terenie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, tak 
aby nikomu nie zabrakło tego symbolu 
życia i dostatku. 

Od samego zarania Święta Plo-
nów, jego nieodzownym symbolem 
były wieńce dożynkowe przynoszone 
przez żniwiarzy. Czasem wieńcem była 
cała, ścięta i przystrojona wstążkami 
i kwiatami ostatnia zżęta kępa zboża, 
później nabierały one wyglądu kół czy 
też koron wyplecionych ze zboża, ale 
zawsze były one podziękowaniem za 
obfitość plonów, nadzieją na przetrwa-
nie srogiej zimy i zapowiedzią odro-
dzenia się przyrody wiosną. Wieńce 
ozdabiano kolorowymi wstążkami, 
złoconymi orzechami, owocami jarzę-
biny, gałązkami leszczyny, kwiatami, 
bukszpanem, sitowiem, jabłkami, mir-
tą, z czasem też bibułowymi kwiatami 
i barwnymi papierkami. W niektórych 
regionach Polski do wieńca przymoco-
wywano różne wypieki: obwarzanki, 
pierniki, figurki z ciasta, a bywało, że 
także żywego koguta lub gąskę.

Obdarowywanie wieńcami, zwią-
zane było z przyśpiewkami, w których 
chwalono przychylnych rolnikom ludzi, 
albo też wyśpiewywano dręczące ich 
problemy, bo jak mówią słowa jednej 
z nich:
Już zboże zebrane, czas już na dożyn-
ki, by wszystkim wyśpiewać grzeszki 
i uczynki,
Trochę pośpiewamy, trochę ubliżymy, 
Kto się będzie boczył, to się nie boimy.

Tegoroczne wieńce wedle tradycji 
przekazano gospodarzowi dożynek 
i jego gościom, przy obdarowywaniu 
wieńcami nie obeszło się bez ich obtań-
cowywania, aż do zadyszki, oraz „po-
lewania trójniakiem”. 

Święto Plonów było zawsze okazją do 
pokazania sąsiadom najładniejszych 
zwierząt gospodarskich, nowych na-
rzędzi rolniczych oraz rękodzieła wiej-
skich gospodyń. Był to czas dzielenia 
się swoimi wyrobami, także kulinar-
nymi. Na tegorocznych dożynkach nie 
mogło więc zabraknąć twórców, którzy 
prezentowali swoje wyroby pełne ich 
duszy i serca, i tak oglądać mogliśmy: 
przepiękne hafty, cuda z filcu, biżute-
rię, rzeźbę, koronki i frywolitki, cera-
mikę, wyroby z siana, sznurka i siza-

lu, ciekawy decoupage i niecodzienny 
patchwork. 

Wzdłuż alei przy dworku smakiem 
czarowały nas stoiska sołeckie bogate 
w smakołyki miejscowej kuchni, które 
przyciągały wzrok pięknym i koloro-
wym wystrojem, uwodziły smakami 
i zapachami z dzieciństwa, zapraszały, 
aby przystanąć, rozgościć się i w pełni 
skorzystać z nieprzebranych smaków 
naszej ziemi. Można było się zatracić 
w smakołykach z Białej, Ciosen, Cza-
plinka, Jedlicza, Lorenek, Łagiewnik 
Nowych, Rosanowa i Szczawina.

Tradycją dożynek w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej stały 
się konkursy: na „Współczesny wieniec 
dożynkowy” – najlepsze okazało się 
Koło Gospodyń Wiejskich z Wypycho-
wa i na „Najlepsze stoisko promocyjne 
sołectwa”, którego zwycięzcami zostały 
Sołectwa z Ciosen i Czaplinka.

Dożynki, to przede wszystkim 
wielkie święto rolników, bez których 
trudu i codziennych poświęceń, nie 
byłoby plonów. Dlatego podczas te-
gorocznego świętowania w podzięko-
waniu za ich poświęcenie nagrodzono 
odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa”: 
pana Bogusława Błaszczyka ze Szcza-
wina, pana Andrzeja Olejniczaka z Bąd-

kowa, pana Ryszarda Olejniczaka z Bra-
chowic, pana Sylwestra Pawlaka z Woli 
Branickiej, panią Mariannę Palmow-
ską z Dąbrówki Wielkiej, panią Bożenę 
Rogalską z Jasionki, pana Stanisława 
Szymczyka z Grabiszewa.

Dożynki nie mogłyby się obejść 
bez występów, przyśpiewek, koncer-
tów grup uświetniających ich trwanie. 
Na naszych scenach występowały za-
tem: połączone orkiestry dęte: Orkie-
stra Dęta działająca przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej i Or-
kiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brzezinach prowadzone przez 
kapelmistrza Radosława Szymczyka; 
Zespół Śpiewaczy „Giecznianki” z ka-
pelą ludową Zenona Rudnickiego oraz 
Zespół Śpiewaczy „Szczawinianki”; 
Grupa Tańca Mażoretkowego działa-
jąca przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Dzierżąznej prowadzona przez 
instruktorkę – panią Oliwię Niewia-
domską; Zespół Tańca Nowoczesne-
go „Raindrops – Junior” prowadzony 
przez instruktora – pana Mirosława 
Bednarkiewicza.

Czas świętowania to także czas 
rozrywki, której nie mogło zabraknąć 
dla małych i nieco starszych uczestni-
ków dwudziestych Dożynek na terenie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzier-
żąznej. Wszyscy chętni skorzystać 
mogli z szaleństw oferowanych przez 
„Wesołe Miasteczko” ale także zabaw 
i konkursów odbywających się po raz 
pierwszy, a miejmy nadzieję, że nie 
ostatni, w Miasteczku Strażackim. Na 
chętnych, czekały tam najnowsze sa-
mochody strażackie jakie posiadają 
druhowie z Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Białej i w Dzierżąznej, sa-
mochód strażacki z podnośnikiem 
hydraulicznym SH 40 z Powiatowej 
Straży Pożarnej w Zgierzu. Oprócz no-
woczesnych urządzeń na uwagę za-
sługiwały XIX-wieczne pojazdy i ich 
wyposażenie, które oglądać mogliśmy 
dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Dąbrówki Wielkiej i Powia-
towej Straży Pożarnej ze Zgierza. Dzieci 
uczestniczyły w konkurencjach spraw-
dzających ich sprawność i celność. 

Śmiechom i zabawie nie było końca. 
Strażacy nie tylko zadbali o nasz humor 
podczas tegorocznych dożynek, mieli 
na uwadze także nasze bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe, nad którym czuwali 
druhowie z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Ustroniu-Grotnikach.

Wieńcowe, to nie tylko czas dzięk-
czynny, to także czas zabawy. I tego-
roczne święto nie mogło się obejść bez 
występów zespołów rozrywkowych. 
Pierwszym z nich był zespół coverowy 
2 Faces, bawiący uczestników impre-
zy znanymi i lubianymi przebojami. 
Gwiazdą tegorocznych dożynek był 
występujący wieczorem zespół Bracia, 
którego rockowe brzmienie rozgrzało 
publiczność, która pomimo deszczu 
bawiła się na dyskotece do późnych 
godzin nocnych. 

Przeżycie tych pięknych chwil 
podczas jubileuszowych dożynek 
nie byłoby możliwe, gdyby nie wspar-
cie i hojność licznych ofiarodawców. 
Wielu z nich wspierało nas od wielu 
już lat, dla niektórych było to nasze 
pierwsze wspólne działanie. Za ten 
okrągły dwudziesty jubileusz doży-
nek wszystkim sponsorom bardzo 
serdecznie dziękujemy. Ranga Doży-
nek Gminnych miała tak wspaniałą 
oprawę dzięki Państwa życzliwości 
i chęci pomocy, która w dużej mierze 
przyczynia się do coraz większej po-
pularności naszego święta.

Wszystkim, którzy w tym roku byli 
z nami podczas tegorocznych dożynek 
serdecznie dziękujemy i zapraszamy 
już za rok, pełni nadziei na zdrowe ży-
cie, spokojną pracę i dobre przyszło-
roczne zbiory. A na ten czas życzymy 
Państwu, 
oby Wam się darzyło, mnożyło, w oborze 
i komorze, w każdym kątku i zakątku, 
żebyście mieli tyle owiec, ile w lesie mro-
wiec; tyle wołków, ile w płocie kołków; 
a na polu żeby był snop na snopie i ko-
pa na kopie.

Barbara Polasińska  
– dyrektor Gminnego Ośrodka  

Kultury w Dzierżąznej  
wraz ze współpracownikami 
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Tradycyjnie w pierwszą niedzielę 
września na stadionie w Dalikowie 
odbyły się Dożynki Gminne. Uroczy-
stości rozpoczęły się Mszą Świętą 
w dalikowskim kościele parafialnym. 
Następnie barwny korowód dożyn-
kowy przeszedł na boisko sporto-
we. W tym roku rola starostów przy-
padła państwu: Marzenie Bilskiej 
z Dąbrówki Woźnickiej i Łukaszowi 
Ługowskiemu z Woźnik. Wspólnie 
wręczyli oni Wójtowi Gminy Dali-
ków Pawłowi Szymczakowi duży 
wypieczony bochen chleba. Na ręce 
Wójta trafiło również pięć wieńców 
dożynkowych przygotowanych przez 
Zespół Śpiewaczy „Biała Róża”, Sołe-
ctwo Złotniki, Dalików, Dąbrówka 
Nadolna oraz Krzemieniew wraz ze 
Stowarzyszeniem Krzemieniew. Na 
scenie zaprezentowały się zespo-
ły ludowe „Biała Róża” i „Jawor”. 
Szczególnie gorąco zostały przyję-
te występy dziecięco-młodzieżowego 

Tegoroczne dożynki gminne w Lu-
bieniu przebiegały przy pięknej 
pogodzie. Przez wieś przeszedł 
barwny korowód dożynkowy, któ-
ry prowadzili starostowie – Halina 
Zimoch z Leszcza i Jerzy Kaźmier-
ski z Topoli Katowej oraz wójt Gmi-
ny i miejscowa władza czyli pani 
sołtys Jadwiga Kamińska. Na prze-
dzie maszerowała, pięknie grając, 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Pruszek. Dwanaście tra-
dycyjnych wieńców dożynkowych 
o motywach hostii, krzyża, serca 
wykonane ze zbóż, kwiatów, owo-
ców, niosły delegacje mieszkańców: 
Borek, Lubienia, Dąbia, Chrząstów-
ka, Dzierzbiętowa Małego, Gawron, 
Krzepocina Pierwszego, Prądzewa, 
Krzepocina Drugiego, Dzierzbięto-
wa Dużego, Topoli Katowej i Topoli 
Szlacheckiej. Maszerowali strażacy 
z gminnych drużyn OSP. Pochód za-
trzymał się na placu przed remizie 
OSP przed polowym ołtarzem, gdzie 
odprawiona została msza święta 
dziękczynna za pozyskane plony 

W Parzęczewie 24 sierpnia 2014 r., 
zgodnie z tradycją zapoczątkowaną 
wiele lat temu odbyły się dożynki 
gminno-parafialne. Uroczystości roz-
poczęły się mszą świętą w Kościele 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Parzęczewie.

Po mszy św. starościna Pani Zuzan-
na Maślińska oraz starosta Pan Jan Bar-
tczak poprowadzili gości korowodem 
dożynkowym nad zalew w Parzęcze-
wie, gdzie na scenie odbyła się dalsza 
część uroczystości.

Starostowie przekazali bochen 
chleba Wójtowi Ryszardowi Nowa-
kowskiemu życząc mu, aby podczas 
kolejnych lat sprawowania władzy 
rządził jak dotychczas – sprawiedli-
wie. Tradycji stało się zadość i sołe-
ctwa zaprezentowały swoje wieńce 
dożynkowe uwite z plonów, które 
zebrali podczas żniw. Piękne, kolo-
rowe wieńce ozdobiły scenę i ucie-
szyły oczy zgromadzonych gości. Jak 
co roku Przewodniczący Rady Gminy 
w Parzęczewie odznaczył osoby za-
służone dla gminy, a byli nimi: Pani 
Krystyna Zawadzka – członkini Sto-
warzyszenia „Wiejski Ośrodek Kul-
tury” oraz Sołtys Sołectwa Śniatowa, 
Pani Zofia Bugała, należąca do Zespo-
łu Śpiewaczego „Parzęczewiacy” oraz 
Pan Bohdan Cezary Dzierżek – Prezes 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Do-
rzecza Bzury, Przewodniczący Zgro-
madzenia Związku Międzygminne-
go „BZURA” w Łowiczu, Wiceprezes 
WFOŚiGW w Łodzi.

Wójt Ryszard Nowakowski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Włady-
sław Krawczyk wręczyli wyróżnionym 
osobom odznaczenia, legitymacje oraz 
kwiaty dziękując za wszelaką pomoc 
okazaną społeczeństwu Gminy Parzę-
czew. Był również czas na występy lo-
kalnych artystów oraz gwiazdę impre-
zy: Kabaret pod Wyrwigroszem.

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się turniej sołectw, w którym do wygra-
nia był puchar ufundowany przez Wójta 
Gminy Parzęczew. W turnieju wzięły 
udział sołectwa: Chociszew, Trojany, 
Śniatowa, Parzęczew oraz Sołectwo 
Tkaczewska Góra. Poziom, na jakim 
zaprezentowali się uczestnicy turnieju 
przerósł oczekiwania jury. Po burzli-
wych naradach oraz dogrywce trzech 
sołectw zwyciężył Chociszew, któremu 
gratulujemy trzeciej z rzędu wygranej.

Pomimo obfitych opadów deszczu 
i niskiej temperatury uroczystość moż-
na uznać za udaną. Dobrze bawili się 
zarówno mieszkańcy, jak i zaproszo-
ne osoby. Przybyło wielu dostojnych 
gości, a wśród nich m. in.: posłowie 
Agnieszka Hanajczyk i Marek Matu-
szewski, a także Przemysław Błaszczyk 
– Senator RP oraz delegacja z zaprzy-
jaźnionej Gminy Żelechlinek z Panem 
Wójtem Bogdanem Kaczmarkiem.

Wszystkim uczestnikom imprezy 
oraz osobom zaangażowanym w orga-
nizację uroczystości, a także sponso-
rom serdecznie dziękujemy.

Magdalena Borowska

i w intencji rolników. Chlebem upie-
czonym z tegorocznej mąki zapro-
szonych gości częstowali starosto-
wie dożynek i wójt Gminy Andrzej 
Wdowiak.

W części artystycznej wystąpi-
ła Orkiestra Dęta działająca przy 
OSP w Pruszkach. Kolejną atrakcją 
był występ młodzieży z Gimnazjum 
w Topoli Królewskiej, a następnie 
koncert Bogdana Borowskiego z ze-
społu „EX MILANO”. Po zakończeniu 
występów artystycznych rozpoczę-
ła się zabawa taneczna na wolnym 
powietrzu.

Impreza była udana, uroczy-
stości odbywały się w przyjem-
nym otoczeniu. O wystrój sal remizy 
i otaczającego terenu zadbali go-
spodarze, czyli druhny i druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lu-
bieniu. Był nawet młyn z kostek sło-
my z kołem napędzanym wodą, był 
też rybak i złota rybka, kompozycje 
z kukurydzy, zbóż, kwiatów.

Zofia Dziwisz

zespołu taneczno-śpiewaczego „Da-
likowiacy” oraz Orkiestry Dętej OSP 
w Dalikowie.

Na uczestników dożynek czeka-
ły starannie przygotowane stoiska. 
Wśród wystawców znalazły się sołe-
ctwa z terenu naszej gminy, instytucje 
związane z rolnictwem i edukacją. 
Zwiedzający mogli liczyć na fachowe 
porady i pyszne smakołyki. Na tych, 
którzy bardziej zgłodnieli czekała 
grochówka ugotowana przez panie 
z Zespołu Szkół w Domaniewie. Na 
nudę nie narzekały również dzieci. 
Dużym powodzeniem cieszył się fi-
gloraj oraz przejażdżki bryczkami. 

Najodważniejsi mieszkańcy gmi-
ny walczyli o zdobycie zaszczytnych 
tytułów „Chłopa Roku” i „Gospodyni 
Roku”. Uczestnicy tradycyjnie mu-
sieli pokonać slalom z zadaniami 
do wykonania. Panom powierzono 
w tym roku zajęcia kobiece. Musieli 
oni udowodnić, że potrafią przewinąć 

dziecko, odkurzyć mieszkanie i obrać 
warzywa na obiad. Panie z kolei zmie-
rzyły się z obowiązkami typowo mę-
skimi, takimi jak wbijanie gwoździa, 
przenoszenie kostek słomy i opony 
oraz praca z widłami. Na zakończenie 
dla wszystkich zebranych zagrał do 
tańca zespół „MEDIUM”. 

Tydzień później Gmina Dalików 
zaprezentowała się na III Dożynkach 
Powiatu Poddębickiego. Na scenie 
wystąpiła Orkiestra Dęta OSP w Da-
likowie, która uraczyła słuchaczy 
koncertem obejmującym zarówno 
utwory poważne, jak i rozrywkowe. 
Nie zabrakło pięknych wieńców z na-
szego terenu. W tegorocznym kon-
kursie na najładniejsze stoisko nasza 
gmina zajęła 3 miejsce. Największą 
atrakcją dla osób, które nas odwie-
dziły był duży traktor wykonany 
z belek słomy. 

Justyna Ługowska

Gmina Dalików

Gmina Łęczyca

Gmina Parzęczew



październik 20146

Od czterech miesięcy młody chło-
pak pracowicie spędza wolne chwile 
na rozpracowywaniu szydełkowych 
schematów C`thulhu, PokeBalla czy 
Szczerbatka. Bo to właśnie postacie 
z filmów fantazy i gier komputero-
wych sprawiły, że Sławek sięgnął po 
szydełko.

– Na konwencie Fantazy w Pozna-
niu zobaczyłem stoiska z robionymi na 
szydełku figurkami bohaterów z ksią-
żek, gier i filmów. Zachwyciłem się 
zwłaszcza Pokeballem, którego jako 
dziecko chciałem bardzo mieć. Pomy-
ślałem wtedy sobie, że sam spróbuję 
takiego wydziergać – wspomina. Po 
powrocie z konwentu zaraz pojechał 
do Łodzi i w pasmanterii kupił najtań-
szą włóczkę i szydełko. Potem siadł 
przed komputerem i poszukał szydeł-
kowych stron. Nad swoją pierwszą 
w życiu szydełkową pracą spędził dwa 
dni. Wyszło coś prostokątnego, ale nie 
o to w tym chodziło. – Wreszcie po-
jąłem na czym polega szydełkowanie 
– mówi z dumą. – Zobaczyłem co ro-
bię źle, co dobrze i że wcale to nie jest 
takie trudne.

Po kilku dniach wreszcie wziął się 
za zrobienie wymarzonego PokeBalla. 
Wyszedł, ale do doskonałości było mu 
daleko. Drugi już był lepszy, a potem 

każdy następny – coraz lepszy. Jak dłu-
go jednak można robić ciągle to samo? 
C`thulhu z mitologii Lofcrafta okazał 
się następnym ćwiczeniem doskona-
lącym umiejętności Sławka. Zielona 
włóczka, odpowiedniej grubości szy-
dełko i oczywiście schemat ściegów 
ściągnięty z Internetu i pierwsza po-
stać była gotowa. I jak zawsze u Sław-
ka – każda następna figurka była do-
skonalsza od poprzedniej. A potem 
się posypało…

Czapki wzorowanej na hełmie 
z gry komputerowej Elder Scroll Sky-
rym zazdroszczą mu wszyscy koledzy, 
a robił ją raptem 4 godziny. Bratu spre-
zentował czapkę w kształcie rycerskie-
go hełmu. – Przyłbicą można zakryć 
usta w czasie mroźnej zimy albo wia-
tru – prezentuje z dumą swoje dzieło.

Szczerbatek – ulubiony smok dzie-
ci z filmu „Jak wytresować smoka” bije 
rekordy popularności wśród dziew-
czynek. Podczas Festiwalu Sztuk Róż-
nych, na którym Sławek tylko pokazy-
wał swoje szydełkowe pluszaki, wręcz 
wyrywały sobie smoka z rąk. Musiał 
zapisać numery telefonów i zrobić ta-
kiego samego na zamówienia. Nie tyl-
ko zresztą na Szczerbatka. Przechod-
nie chcieli natychmiast mieć czapkę 
w kształcie hełmu. – To wszystko co 

pokazałem to były pojedyncze egzem-
plarze, więc gdybym sprzedał na przy-
kład czapkę to brat by mi głowę urwał 
– tłumaczy. To wtedy nagle okazało się, 
że na szydełkowanych postaciach bo-
haterów można zarobić. Może nie kro-
cie, ale tak by starczyło na wyjazd na 
konwent, na nową włóczkę, schemat 
ściegów kupiony z Internetu (na razie 
bazował na tych darmowych) czy na 
jakąś drobną przyjemność. – Chociaż 
wielką przyjemnością jest dla mnie szy-
dełkowanie – wyznaje. – Siadam i robię. 
2–4 godziny bez przerwy. To naprawdę 
mnie relaksuje i inspiruje do nowych 

pomysłów. Kto wie czy nie będzie to 
sposób na życie. Na razie Sławek chce 
zdać maturę, by mieć wykształcenie. 
Znalazł też pracę. Na nocki, więc bę-
dzie mógł się oddawać hobby czyli 
szydełkowaniu w dzień. I oczywiście 
jeździć na konwenty Fantazy ze swo-
imi pracami. A co na to rodzina?

– Ma chłopak uzdolnienia plastycz-
ne. To szydełko w jego ręku trochę mnie 
zdziwiło, ale Sławek zawsze miał zacię-
cie do innych niż wszyscy zajęć. Jak był 
mały rysował, rzeźbił, wypalał w drew-
nie. Teraz szydełkuje i pewnie tę smy-
kałkę ma po mojej matce. Ona też cu-

da potrafiła zrobić z włóczki – mówi 
mama Sławka. Koledzy też specjalnie 
się nie dziwią. – Byłem zawsze inny 
i przyjęli moje zainteresowanie szydeł-
kiem jako kolejną fanaberię – wzrusza 
ramionami. – Bo faktycznie jako mało-
lat zafascynowałem się origami, zaraz 
potem przyszła moda na filofuny czyli 
plecionki z żyłki. Jak to mi przeszło to 
zafascynowały mnie papierowe mode-
le. No i teraz przyszedł czas na szydeł-
ko. Mam nadzieję, że będzie to dłuższa 
przygoda.

Krystyna Buda-Sowa

Pan szydełko
Z czym kojarzy się szydełko? Bardziej z mohe-
ro wym beretem niż 23-letnim mężczyzną. 
Jednak Sławomir Tomczak z Jastrzębia Górnego 
obala stereotypy. Ma 5 szydełek i żadnego nie 
zawaha się użyć… 

Inwestycja kosztowała  
ponad 2 mln zł, a cała kwota 
pochodziła ze środków  
własnych gminy Aleksandrów 
Łódzki. Dzięki niej udało się 
wybudować nie tylko salę, 
ale również toalety, szatnie, 
pomieszczenia gospodarcze 
oraz dodatkową salę lekcyjną. 
Mowa o długo wyczekiwanej 
sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Rudzie Bugaj. 
Wielką salę w małej wsi  
15 września oficjalnie otwierali: 
minister, senator, posłowie, 
marszałek i burmistrz. 

– Mija blisko rok od otwarcia sali gim-
nastycznej w Rąbieniu, dzisiaj kolejny 
obiekt, chyba już ostatni, bo wszystko 
w Aleksandrowie Łódzkim jest. Przy-
znam, że to modelowy przykład dla 
innych samorządów jak należy zarzą-
dzać sportem, budując infrastrukturę 
w mieście – mówił podczas otwar-
cia Andrzej Biernat, minister sportu, 
a poseł Małgorzata Niemczyk dodała

– Moim życzeniem jest, by więk-
szość gmin wzorowało się na Alek-
sandrowie Łódzkim i pod tym kątem 
się rozwijało. Obiekty, które tutaj są, 
nie stoją by je podziwiać – one cały 
czas wypełnione są dzieciakami. I to 
przynosi efekty, bo gdziekolwiek je-

Rok 2014 podobnie jak ubiegły okazał 
się dla Gminy Dalików owocny w in-
westycje. We wrześniu zakończyła się 
budowa drogi Zdrzychów-Oleśnica-
-Madaje Stare, mieszkańcy skorzystali 
z dofinansowania do usunięcia dachów 
z eternitu, została kupiona maszyna do 
wykaszania rowów i poboczy. 

Obecnie trwa remont sali spor-
towej w Dalikowie. Zaplanowane 
prace obejmują głównie poprawie-
nie akustyki obiektu poprzez montaż 
specjalistycznych ekranów. Przy oka-
zji zostaną wyremontowane łazien-
ki i pomieszczenia magazynowe. Ze 
względu na straty ciepła zostanie rów-
nież wykonana termomodernizacja 
zewnętrznej ściany zachodniej. Całość 
prac pochłonie 200 000 zł, z czego 
130 000 zł będą stanowiły środki Unii 
Europejskiej. Remont sali sportowej 
to nie jedyne zadanie realizowane na 
terenie Zespołu Szkół w Dalikowie. 
W październiku rozpoczną się zaję-
cia w gruntownie wyremontowanej 
i bardzo dobrze wyposażonej eko-
pracowni Gimnazjum. Sala zyska 
nowe meble i sprzęt komputerowy 
z projektorem i tablicą multimedial-
ną. Będą zakupione przeróżne po-
moce dydaktyczne, takie jak mapy, 
modele, plansze, płyty DVD służące 

zabiega również o środki unijne na 
zagospodarowanie terenu przylega-
jącego do szkoły. W planach jest bu-
dowa parkingów, zatoki dla autobusu 
szkolnego i chodników. 

Największą inwestycją, która roz-
pocznie się jeszcze w tym roku będzie 
przebudowa i rozbudowa sieci wo-
dociągowej na terenie gminy Dalików 
oraz remont oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji w Sarnowie. Szacunko-
wy koszt całkowity zaplanowanych 
prac to 3 miliony złotych. Prace do-
tyczące wodociągu będą prowadzone 
w Dalikowie, Domaniewie, Kołoszynie, 
Kucinach, Dobrzaniu i Symonii. Łącz-
nie zostanie zbudowanych ponad 7 km 
sieci. Inwestycja jest szczególnie ważna 
dla mieszkańców Dalikowa, do których 
woda dostarczana jest rurami azbesto-
wo-cementowymi. Remont oczyszczal-
ni w Sarnowie będzie polegał przede 
wszystkim na wymianie głównych ele-
mentów technologicznych, takich jak 
system napowietrzania, automatyka 
sterująca, instalacja zasilająca, kom-
presor, złoże biologiczne i pompy. Na 
realizację obu zadań Gmina Dalików 
ma przyznane środki unijne i zabiega 
o dotację z WFOŚiGW w Łodzi. 

Justyna Ługowska

Gmina Dalików inwestuje
edukacji ekologicznej. Realizacja za-
mierzeń nie byłaby możliwa gdyby 
nie dotacja w wysokości 31 000 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. Uzupełnieniem projektu bę-
dzie założenie wiosną na terenie przy-
szkolnym ogródka dydaktycznego 
Szkoły Podstawowej. Zostaną zbudo-
wane dwie altany do prowadzenia za-
jęć z dziećmi na powietrzu, karmniki 
oraz budki dla ptaków i owadów. Na 
pustym obecnie terenie zaplanowano 
posadzenie ponad 600 roślin. W tym 
przypadku również większość środ-
ków będzie pochodziła z WFOŚiGW 
(30 000 zł). Projekt dalikowskiej 
szkoły znalazł się wśród zaledwie 20 
z terenu całego województwa, które 
otrzymają dofinansowanie.

Inwestycje nie ominą również 
drugiego Zespołu Szkół. Gmina jest 
w trakcie wyboru wykonawcy, któ-
rego zadaniem będzie budowa wie-
lofunkcyjnego boiska sportowego 
w Domaniewie. Boisko będzie po-
siadało syntetyczną nawierzchnię 
przystosowaną do gry w piłkę ręcz-
ną, minifutbol, minikoszykówkę, teni-
sa ziemnego i siatkówkę. Innowacją 
będzie zastosowanie oświetlenia typu 
LED oraz lampy hybrydowej. Gmina 

stem na zawodach słyszę o kolejnych 
zdobytych punktach przez aleksan-
drowskich sportowców. Dodać w tym 
miejscu należy, że 12 lat temu Rada 
Miejska podjęła uchwałę o likwidacji 
szkoły w Rudzie Bugaj. 

– Zablokowałem ten dokument tuż 
po objęciu funkcji burmistrza – mó-
wi Jacek Lipiński – I dzisiaj jestem 
przeszczęśliwy i dumny, bo jest to 
placówka realizująca projekty unij-
ne, bo to też szkoła o szczególnych 
wartościach z klasami integracyj-
nymi z dziećmi niepełnosprawnymi. 
A planowanie utworzenia tutaj sekcji 
paraolimpijskiej idealnie wpisuje się 
politykę edukacyjną gminy, gdyż sport 
jest elementem szeroko rozumianego 
nauczania. – Gratuluję burmistrzowi 
energii, a mieszkańcom Aleksandrowa 
Łódzkiego takiego burmistrza – pod-
sumował senator Owczarek. Ilona 
Rafalska, radna sejmiku samorządu 
województwa łódzkiego zaś doda-
ła – Najważniejsze, że w Aleksandro-
wie Łódzkim cały czas coś się otwie-
ra, a nie zamyka. I to prawda, bo jak 
wspomniała Agnieszka Hanajczyk, 
poseł na Sejm RP – To jest najbardziej 
fantastyczne, że tu otwiera się przez 4 
lata i kolejne 4 lata i jeszcze następne 
4 lata. I tak trzymać.

Ewa Mikołajczyk

Piąta hala 
w czasie ośmiu lat!
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Pierwsze wyróżnienie „Pasjonat Spor-
towej Polski 2014” trafiło do włodarza 
naszej gminy za promowanie sportu 
i rekreacji oraz zachęcanie do upra-
wiania zdrowego trybu życia. – To dla 
mnie niezwykła nagroda, ponieważ ze 
sportem jestem związany od najmłod-
szych lat i nadal sport odgrywa w mo-
im życiu bardzo ważną rolę. Przyglą-
dam się dzieciom i młodzieży z naszej 
gminy i również z nimi przeżywam suk-
cesy i porażki. Interesuję się wieloma 
dyscyplinami sportowymi – podkreśla 
burmistrz Jacek Lipiński.

Kapituła plebiscytu po raz kolejny 
zdecydowała przyznać tytuł „Sporto-
wej Gminy 2014”. Nagroda jest przy-
znawana samorządom, które umie-
jętnie łączą budowę nowoczesnych 
obiektów sportowych z programem 
rozwoju sportu i rekreacji w regio-
nie, które nie poprzestają na budowie 
niezbędnych obiektów, ale starają się 
zapewnić swoim mieszkańcom jak 
najszerszą ofertę sportowo-rekreacyj-
ną. Jak wynika z biuletynu „Sportowej 
Polski”, Aleksandrów jest samorzą-
dem, który ma najwięcej obiektów 
sportowych w kraju w przeliczeniu 
na mieszkańców. Podkreślono, że to 
u nas co drugie dziecko uprawia da-
ną dyscyplinę sportową po zajęciach 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu 
gminy Łęczyca już od kilku lat korzy-
stają z dofinansowań unijnych i rea-
lizują zadania z zakresu „Małych Pro-
jektów”. Wyremontowano świetlice 
wiejskie, izby pamięci, place zabaw, 
zmieniło się wyposażenie wnętrz 
obiektów. Wsparcie z tych środków 
otrzymały również strażackie orkie-
stry dęte. Niektóre jednostki OSP ko-
rzystały z tej formy pomocy kilka-
krotnie. Dobrze utrzymane strażnice 
z zagospodarowanym terenem wokół 
są wizytówką wsi i służą jej miesz-
kańcom. Również w tym roku projek-
ty kilku jednostek zakwalifikowane 
zostały do realizacji, jednak na efekty 
trzeba będzie poczekać do 2015 roku.

– W OSP w Błoniu zostanie prze-
prowadzony remont i moderni-
zacja świetlicy wiejskiej – koszt 
całkowity to ok. 25 tys. złotych.

– W świetlicy OSP w Jankowie będą 
zainstalowane klimatyzatory, co 
znakomicie podwyższy standard 
korzystania z tego obiektu. Koszt 
całkowity – ok. 25 tys. zł.

– W OSP w Łęce za ok. 24 tys. zł 
także zostanie wyremontowana 
świetlica.

– W OSP w Chrząstówku za ok. 37 
tys. zł – ogrodzenie terenu wokół 
strażnicy i oświetlenie solarne.

– W OSP w Lubieniu za ok. 25 tys. 
zł będzie wykonana aranżacja te-
renu rekreacyjnego wokół stawu – 
ścieżki, ławki, oświetlenie solarne 
i ogrodzenie.

Wymienione przedsięwzięcia otrzy-
mają dotację w wysokości 80% kosz-
tów kwalifikowanych a pozostałe 

20% stanowi wkład własny bene-
ficjentów, może to być gotówka lub 
przepracowane godziny. Patrząc na 
dotychczasowe efekty i korzyści jakie 
wynikają z realizacji projektów nie 
dziwi duże zainteresowanie pozyski-
waniem funduszy zewnętrznych. Na-
leży tylko żałować, że nie wszystkie 
OSP z terenu gminy Łęczyca wykazują 
się taką aktywnością. Dotacje dotrą 
do tych, którzy zauważą potrzeby 
swojej społeczności, zechcą poprawić 
istniejący stan, przedstawią projekt 
i zapewnią jego wykonanie.

Beneficjentami PROW są nie 
tylko OSP, środki pozyskuje także 
bezpośrednio Gmina Łęczyca. I tak 
w ramach „Kultywowania i promocji 
folkloru łęczyckiego poprzez organi-
zację warsztatów muzycznych i wy-
jazd edukacyjny” gmina pozyskała 
dotację dla Orkiestry Dętej przy OSP 
w Błoniu. Koszt całkowity projektu 
to ok. 26 tys. zł.

Gmina Łęczyca otrzyma także do-
finansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich w wy-
sokości 75% do zadania „Rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków w Błoniu”. 
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 
341 tys. zł. Zadanie jest realizowa-
ne w ramach działania „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”. Rozbudowa i moderniza-
cja oczyszczalni w Błoniu zapewni 
oczyszczenie ścieków dla 160 osób. 
Zważywszy coroczne instalacje in-
dywidualnych oczyszczalni przydo-
mowych sukcesywnie poprawia się 
czystość wód gruntowych w gminie.

Zofia Dziwisz

Pasjonat Sportowej Polski 

wf i że mamy najmniejszy wskaźnik 
w Polsce zwolnień z wychowania 
fizycznego. W związku z tym, że to 
nie pierwsza nagroda sportowa dla 
Aleksandrowa Łódzkiego, kapituła 
konkursu zdecydowała się przyznać 
burmistrzowi nagrodę za całokształt 
„Lider Sportowej Polski 2014”. Ty-
tuł ten jest przyznawany dla włoda-
rzy, którzy konsekwentnie angażują 
się w budowę sportowej Polski, uzy-
skując tym samym wielokrotnie ty-
tuł „Sportowej Polski”. To szczególne 
wyróżnienie za inwestycje w rozwój 
nowoczesnej infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej, działania na rzecz 
upowszechnienia sportu dzieci i mło-
dzieży, wspieranie lokalnych inicja-
tyw sportowych oraz osobiste zaan-
gażowanie. Burmistrz Jacek Lipiński 
nagrodę otrzymał z rąk Andrzeja Su-
prona – wicemistrza olimpijskiego 
w zapasach, Jacka Wszoły – mistrza 
olimpijskiego w skoku wzwyż i Ma-
riana Woronina – srebrnego meda-
listy olimpijskiego w biegu na 4x100 
m. W rankingu wzięło udział prawie 
tysiąc miast, gmin i powiatów z całej 
Polski. Nie zabrakło takich miast, jak 
Warszawa, Kraków, Toruń czy Łódź.

Michał Kiński

9 października w Polskim Komitecie 
Olimpijskim w Warszawie odbyła się gala 
„Sportowej Polski 2014”. Podczas uroczys-
tości burmistrz Jacek Lipiński otrzymał  
trzy nagrody.

Środki unijne dla OSP
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W rumuńskiej wsi Sapanta, w pół-
nocno-wschodniej części kraju znaj-
duje się cmentarz jedyny w swoim 
rodzaju. Cerkiew otacza około 900 
drewnianych nagrobków. Błękitne 
krzyże zwieńczone są blaszanymi 
daszkami, a na tablicach płasko-
rzeźby przedstawiają sceny z ży-
cia zmarłych. Poniżej wyryte są 
ich nazwiska i rymowane teksty, 
w których opisano w żartobliwym 
stylu życiorysy i cechy charakteru, 
niekoniecznie kryształowe, jak to 
w życiu. Nie znając języka można 
się zorientować czym zajmowa-
li się za życia zmarli mieszkańcy 
Sapanty. Na starszych nagrobkach 
widać gospodynie przędące wełnę, 
pasterzy wypasających owce, mu-
zykujących, myśliwych, nauczycieli, 
lekarza, karczmarza, a na współ-
czesnych traktorzystów, pilarzy, 
urzędników. Są też żołnierze i po-
licjanci. Jest smutna scena z dziew-
czynką, która zginęła w wypadku 
samochodowym. Na jednej z tablic 
widnieje mężczyzna z butelką w rę-
ce, a w dolnym rogu wyobrażono 
śmierć wyciągającą do niego rękę. 

Pierwszy nagrobek wyrzeźbił 
i namalował mieszkaniec Sapanty 
Ioan Patras w 1935 roku. Ioan był 
miejscowym cieślą, który rzeźbił 
bramy, krokwie domów, obramie-
nia okien, drzwi i sprzęty domowe. 
Nagrobek jaki wykonał bardzo się 
spodobał i odtąd każdy zamawiał 
dla swoich zmarłych właśnie takie. 
Zdobione w kwiaty, rozetki, figury 
geometryczne, z portretem i teks-
tem, rzeźbione i malowane nagrob-
ki tworzył do 1977 roku, kiedy to 
zmarł i został pochowany pod tab-
licą swojego autorstwa. Na szczęś-
cie zostawił następcę, który konty-
nuuje jego dzieło. Cmentarz został 
w 1999 roku wpisany na Listę Świa-

towego Dziedzictwa UNESCO. W na-
szej kulturze nie do przyjęcia jest, 
żeby na tablicy nagrobnej ktoś po-
zwolił napisać o wadach albo nało-
gach, choćby o tym wiedzieli wszy-
scy wokół. Jak widać mieszkańcom 
Samanty to nie przeszkadza, może 
są bardziej wyrozumiali i rozumieją 
ludzkie słabości? Jedno jest pew-
ne, że nie są hipokrytami a do tego 
mają poczucie humoru. W sezonie 
turystycznym cmentarz odwiedza-
ją liczni turyści, co skwapliwie jest 
wykorzystywane. Obok cmentarza 
pełno jest straganów z pamiątka-
mi i wyrobami miejscowego ręko-
dzieła. Na płotach wiszą barwne, 
ręcznie tkane kilimy, na straganach 
drewniane wyroby gospodarstwa 
domowego, haftowane serwety, ko-
szule, bluzki, wyroby z wełny, lnu. 
Można też się zaopatrzyć w domo-
wej produkcji śliwowicę albo inny, 
mocny trunek pędzony z brzoskwiń 
lub czereśni. Zmarli uczczeni osob-
liwymi nagrobkami pozwalają przy 
okazji wzbogacić się żyjącym. 

Pamięć tych, co odeszli, ich 
bliscy czczą nieco inaczej i kie-
dy indziej niż u nas. Przeważnie 
w rocznicę urodzin odbywa się 
w miejscowej cerkwi msza, na którą 
przybywa rodzina z kutią (potrawa 
z maku, pszenicy, miodu i bakalii) 
i winem, po czym udają się na cmen-
tarz, gdzie przy grobie wspomina 
się zmarłego i spożywa przynie-
sione specjały. Co kraj to obyczaj. 
Jeśli się jednak dobrze zastanowić 
to i w naszej obyczajowości Święto 
Zmarłych jest okazją do spotkania 
się z bliskimi, może to nawet najbar-
dziej rodzinne święto z tą różnicą, 
że nie ma mowy o poczęstunku na 
cmentarzu.

Zofia Dziwisz

Niezwykły cmentarz 


