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Podczas XLIV sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 24 marca 2014 r.,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q zmian budżetu Gminy Zgierz na rok
2014 w zakresie zadań własnych

l O 15.000 zł zwiększono wydatki na usługi
w zakresie wywozu nieczystości stałych
z terenów publicznych należących do Gminy
Zgierz oraz opróżniania koszy ulicznych
zamontowanych na terenie gminy w terminie
od kwietnia do grudnia br. Zmiana wynika
ze zwiększonej ilości wyrzucanych śmieci
do rowów przydrożnych, na przystankach
komunikacji tramwajowej i autobusowej,
przy drogach gminnych oraz powstawania
„dzikich” wysypisk śmieci na działkach
stanowiących własność gminy. Pieniądze na
to zadanie pochodzą z przychodów budżetu
gminy z tytułu wolnych środków pozostają-
cych na rachunku bankowym.

Przebieg głosowania: 8 głosów za przyję-
ciem uchwały, 3 przeciw, 3 radnych wstrzy-
mało się od głosu.

l O 12.000 zł zwiększono wydatki na zadanie
pn. „Pomoc z budżetu gminy na realizację
projektu lokalnego” (tzw. małe granty). Dzięki
temu zrealizowane będą mogły zostać dodat-
kowe trzy projekty. Wnioski złożone przez
OSP w Ustroniu-Grotnikach, OSP w Rogóźnie
i Radę Sołecką Sołectwa Besiekierz Rudny
zostały ocenione pozytywnie, jednak z uwagi
na ustalony w budżecie gminy na rok 2014 r.
limit środków nie zostały zakwalifikowane
do przyznania wsparcia (44.000 zł na 11
projektów). Różnica otrzymanych przez ww.
wnioskodawców punktów w stosunku do
ostatniego wniosku, który otrzymał dofinan-
sowanie była bardzo mała. Także zakres
merytoryczny tych wniosków jest zbliżony
do jedenastu pozostałych, które otrzymały
pomoc w tegorocznym naborze. Pieniądze na
to zadanie pochodzą z przychodów budżetu
gminy z tytułu wolnych środków pozostają-
cych na rachunku bankowym.

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyję-
ciem uchwały, 2 przeciw, 2 radnych wstrzy-
mało się od głosu.

l Budżet gminy zasilony został kwotą
108.300 zł, która przeznaczona zostanie na
pomoc materialną o charakterze socjalnym
dla uczniów. Znaczna część tej kwoty, czyli
86.621 zł, to dotacja celowa z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych, stanowiąca 80 proc. kosztów realizacji
zadania. Kolejne 21.679 zł to wolne środki
pozostające na rachunku bankowym gminy. 

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi
zamieszkałemu na terenie danej gminy, znaj-
dującemu się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w
rodzinie. Obecnie stypendium może otrzymać
uczeń, w którego rodzinie miesięczny dochód

na osobę nie przekracza 456 zł. Wysokość
przyznawanego stypendium socjalnego
uzależniona jest od wysokości miesięcznego
dochodu w rodzinie i może wynosić od 85 zł
do 212 zł na miesiąc. Ta forma pomocy ma
charakter rzeczowy i może być przeznaczona
m.in. na zakup podręczników, przyborów
szkolnych, stroju sportowego i innego wypo-
sażenia uczniów wymaganego przez szkołę.

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 rady wstrzymał się od głosu.

l O 60.000 zł zwiększono wydatki na infra-
strukturę wodociągową i sanitacyjną wsi.
Do budżetu gminy wprowadzono zadanie
pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniej
Górze, ul. Wiosenna”. Zadanie obejmuje
rozbudowę sieci na odcinku od drogi powia-
towej Nr 5128E do działki nr ewid. 138/2,
tj. około 337 metrów. Zostało wprowadzone
do tegorocznego budżetu z uwagi na upływ
ważności pozwolenia na budowę w tym
zakresie. Pieniądze na to zadanie pochodzą
z przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych
środków pozostających na rachunku banko-
wym.

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego

l lokalu oraz oddania w użytkowanie
wieczyste udziału w działce położonej w Białej
przy ul. Kościelnej 17. Uchwała dotyczy lokalu
mieszkalnego nr 4 o pow. 26,40 m2 wraz
z 7,60 m2 powierzchni przynależnej (łącznie:
34 m2) oraz 34/219 udziału w działce nr 736
o powierzchni 948 m2 i częściach wspólnych
budynku. Zgodnie z wyceną dokonaną przez
rzeczoznawcę majątkowego, wartość lokalu
została określona na 4.579 zł (w wyniku prze-
targu kwota ta może ulec zmianie), a wartość
udziału w działce - 9.702 zł. Uchwalono, że
pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczys-
tego wynosić ma 25 proc. wylicytowanej ceny
nieruchomości gruntowej, opłata roczna
natomiast 1 proc. tej ceny. 

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 przeciw.

l działki zabudowanej o powierzchni
0,7726 ha, oznaczonej nr ewid. 39, położonej
w Śladkowie Górnym. Gmina nie posiada dla
tej nieruchomości planu zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzji o warunkach
zabudowy. 

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.

q rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Zgierz

l Skarga I – dotyczyła treści aneksu do umowy
Nr 26/08/PW z dnia 7 kwietnia 2008 r. jako
bezprawnego pod względem formalnym
i prawnym. Skarga wpłynęła do Przewodni-
czącego Rady Gminy Zgierz w lutym 2014 r.
W marcu radni zasiadający w Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowali
ją negatywnie. 

Przebieg głosowania za uznaniem skargi
za bezzasadną: 7 głosów za, 6 przeciw.

l Skarga II – dotyczyła nienależytego
wykonywania zadań przez organ wykonawczy
gminy. Skarga wpłynęła do Przewodniczącego
Rady Gminy Zgierz w lutym br. W marcu
radni zasiadający w Komisji Budżetu i Infra-
struktury Gospodarczej przyjęli stanowisko
uznające skargę za bezzasadną.

Przebieg głosowania za uznaniem skargi
za bezzasadną: 5 głosów za, 6 przeciw,
2 radnych wstrzymało się od głosu.

q q q

Radni odrzucili projekty uchwał
w sprawach:

q ustalenia poboru podatków w
drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagradzania za inkaso
w Gminie Zgierz

Projekt uchwały przewidywał wykreślenie
z wykazu inkasentów sołtysa-inkasenta
z Sołectwa Wypychów, ze względu na jego
problemy zdrowotne. Przypominamy, że do
poboru podatków lokalnych na terenie Gminy
Zgierz uprawnieni są tylko sołtysi.

Przebieg głosowania: 5 głosów za przyję-
ciem uchwały, 5 przeciw, 3 radnych wstrzy-
mało się od głosu. 

q przyjęcia zmian Statutu Związku
Międzygminnego „Bzura” zs. w Łowiczu

Zmiany wynikają z wystąpienia ze Związku
- miast: Brzeziny, Łowicz i Łęczyca oraz gmin:
Rogów i Głowno, oraz wstąpienia do Związku
Gminy Aleksandrów Łódzki. Zgromadzenie
Związku Międzygminnego „Bzura”, którego
uczestnikiem jest m.in. Gmina Zgierz,
podjęło w tej sprawie uchwałę na posiedzeniu
w dniu 17 stycznia br.

Uczestnikami Związku Międzygminnego
„Bzura” jest obecnie 20 jednostek samorządu
terytorialnego - gminy: Aleksandrów Łódzki,
Bielawy, Brzeziny, Budziszewice, Chąśno,
Dmosin, Domaniewice, Jeżów, Kiernozia,
Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice,
Nieborów, Parzęczew, Piątek, Ujazd, Zduny,
Zgierz oraz Miasto Głowno i Miasto-Gmina
Stryków.

Przebieg głosowania: 7 głosów za przyję-
ciem projektu uchwały, 4 przeciw, 2 radnych
wstrzymało się od głosu. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, zmiana statutu
następuje w trybie przewidzianym dla jego
ustanowienia bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady gminy.

Projekt uchwały został odrzucony przez
Radę Gminy Zgierz również podczas sesji
w lutym br.

Uchwały Rady Gminy Zgierz

SAMORZĄD
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja
Rolnictwa, Zgierskie Biuro Powiatowe
zs. w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza na
szkolenie, które odbędzie się 5 czerwca,
godz. 13.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Zgierz.

Szkolenie skierowane jest do rolników
i dotyczy wdrażania Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - możli-
wości pozyskania dofinansowania w ramach
sześciu poniższych priorytetów: l Ułatwianie
transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie,

leśnictwie i na obszarach wiejskich (priorytet
przekrojowy). l Poprawa konkurencyjności
wszystkich rodzajów gospodarki rolnej
i zwiększenie rentowności gospodarstw
rolnych. l Poprawa organizacji łańcucha
żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie. l Odtwarzanie,
chronienie i wzmacnianie ekosystemów
zależnych od rolnictwa i leśnictwa. l Wspie-
ranie efektywnego gospodarowania zasobami
i przechodzenia na gospodarkę niskoemi-
syjną i odporną na zmianę klimatu w sekto-
rach: rolnym, spożywczym i leśnym.
l Zwiększanie włączenia społecznego,
ograniczanie ubóstwa i promowanie

rozwoju gospodarczego na obszarach
wiejskich.

W szczególności szkolenie będzie dotyczyło
możliwości pozyskania środków przez
młodych rolników oraz na modernizację,
różnicowanie działalności gospodarczej,
ONW. Omawiane będą systemy jakości
żywności, zalesienie, usługi doradcze,
rolnictwo ekologiczne, tworzenie grup
i organizacji producentów, jak też inne
formy dofinansowania z przyjętego przez
Radę Ministrów a przesłanego już do
Komisji Europejskiej  PROW 2014 - 2020. 

Szkolenie dla rolników

Dane statystyczne, którymi dysponuje
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
wskazują, iż corocznie ponad połowa wszyst-
kich wypadków przy pracach w gospodar-
stwach rolnych jest spowodowana upadkami.

Rośnie liczba wypadków 
przy pracy w rolnictwie

W ubiegłym roku na terenie powiatu zgier-
skiego zgłoszono 87 zdarzeń wypadkowych,
tj. o 8 więcej (10,1 proc.) niż w analogicznym
okresie 2012 r. Tak jak w województwie
łódzkim, prawie połowa z nich stanowiła
upadki osób (w 2013 r. na terenie wojewódz-
twa łódzkiego zgłoszono do KRUS 2.053
wypadki przy pracy rolniczej, blisko 52 proc.
z nich stanowiły upadki osób). Spośród
zgłoszonych do PT KRUS w Zgierzu tylko
43,5 proc. zgłoszeń dokonano niezwłocznie
po zaistnieniu zdarzenia, pozostałe 56,5 proc.
to wypadki zgłoszone ze zbędną zwłoką.
Późne zgłoszenie przez poszkodowanego
wypadku przy pracy rolniczej często utrudnia
ustalenie okoliczności i przyczyny zdarzenia,
co niewątpliwie może mieć wpływ na ustale-
nie prawa do jednorazowego odszkodowania. 

Duża ilość upadków rolników podczas pracy
jest spowodowana złym stanem nawierzchni
podwórzy i ciągów komunikacyjnych na
terenie gospodarstwa, który ulega dodatko-
wemu pogorszeniu na skutek warunków
atmosferycznych. Szczególnie w okresie
zimowym, opady śniegu i deszczu oraz towa-
rzyszące opadom mrozy powodują, że
podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

Często do upadków na terenie gospodarstw
dochodzi także wskutek pospiechu poszko-
dowanych oraz braku dbałości o ciągi komu-
nikacyjne, które nie są wydzielone lub zostają
źle wydzielone, albo też nieuprzątniętych
dojść do budynków i nieporządku wewnątrz
obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku
bywa również wyeksploatowane albo zabru-
dzone obuwie robocze. 

Z prowadzonych przez KRUS analiz wynika,
że szczególnie często zdarzają się potknięcia
o wysokie progi w wejściach i przejściach
budynków inwentarskich. Wiele budynków

inwentarskich starego typu posiada takie
zagrożenia konstrukcyjne. 

Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie
rolnym jest spowodowana upadkiem osób
ze strychów, poddaszy, stodół i innych
budynków gospodarczych, podczas układania
i zrzucania pasz objętościowych i słomy przez
niezabezpieczone otwory zrzutowe w stropach
i ścianach budynków. Upadek ze strychu lub
poddasza najczęściej kończy się ciężkimi
obrażeniami ciała, a nawet śmiercią poszko-
dowanych. 

Każdego roku zdarzają się także tragiczne
w skutkach wpadnięcia - w tym także dzieci -
do niezabezpieczonych dołów i odkrytych
studzienek ściekowych, szamb, zbiorników
na gnojowicę. Wśród przyczyn upadków
obserwujemy również: nieprawidłowy sposób
wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych
oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuo-
wane drabiny. Zarówno szczeble drabin, jak
i stopnie przy ciągnikach i maszynach często
zabrudzone są ziemią oraz resztkami roślin-
nymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom
z wysokości. Takie upadki kończą się często
groźnymi urazami kończyn dolnych i górnych. 

W trosce o własne bezpieczeństwo warto więc
pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa
w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowa-
niu zaniedbań występujących w obejściu,
które mogą doprowadzić do wypadku. 

Postępowanie w razie wypadku

l W razie zaistnienia wypadku należy
zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zadbać
o bezpieczeństwo osób poszkodowanych

i udzielających pomocy. Poszkodowanemu
należy udzielić pomocy stosownie do
rodzaju zagrożenia (np. odciągnąć od
maszyny, odłączyć od źródła prądu, ułożyć
i przykryć chorego, założyć opatrunek,
wykonać sztuczne oddychanie itp.) oraz
niezwłocznie wezwać pomoc lekarską.
l Lekarza wezwanego do udzielenia pomocy
poinformować o okolicznościach
wypadku. Jeśli lekarz uzna za niezbędne
przeprowadzenie badań do ustalenia zawar-
tości alkoholu lub substancji odurzających
i psychotropowych w organizmie, poszko-
dowany powinien poddać się temu
badaniu. Odmowa jest podstawą do niewy-
płacenia odszkodowania.
l Wypadek należy zgłosić bez zbędnej
zwłoki w najbliższej jednostce Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego. Zgłoszenia
można dokonać osobiście, telefonicznie,
za pośrednictwem poczty lub drogą elektro-
niczną. Miejsce i przedmioty związane
z wypadkiem należy w miarę możliwości
zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia
oględzin przez pracownika Kasy. Późne
zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie
postępowania powypadkowego i może
uniemożliwić przyznanie prawa do jednora-
zowego odszkodowania.
l Jeśli przyczyną wypadku była wada
konstrukcyjna maszyny lub innego urządze-
nia, albo nieprawidłowo napisana instrukcja
obsługi lub wadliwie świadczona usługa,
wówczas można dochodzić na drodze cywilnej
zwrotu odszkodowania za doznane krzywdy
fizyczne i moralne, jak również odszkodowa-
nia za utracone mienie.

Rolniku! Upadek to nie przypadek

ROLNICTWO

oprac. na podst. informacji 
Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi 

oraz www.krus.gov.pl

Biblioteka przy ZSG w Szczawinie 
zaprasza

Od 19 maja 2014 r. biblioteka przy Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie
zaprasza mieszkańców do korzystania
z księgozbioru w następujących dniach
i godzinach:

poniedziałek    16.00 - 18.00
środa                 16.00 - 18.00
piątek                14.00 - 18.00 fo
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

Wójt Gminy Zgierz

oraz

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Zgierzu

zapraszają na

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
połączone z gminnymi obchodami 

Dnia Strażaka

7 czerwca

teren Klubu Sportowego „Włókniarz” w Zgierzu
ul. Musierowicza 1/3

początek o godz.10.00

Z okazji Dnia Matki

składam wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenie 
zdrowia, radości oraz miłości i pomocy najbliższych.

Jeden dzień w roku to stanowczo za mało, by wyrazić 
najważniejszym osobom w naszym życiu wdzięczność 
za poświęcenie, miłość i troskę. 

Kochacie nas takimi, jakimi jesteśmy, spieszycie z pomocą, 
gdy dzieje nam się coś złego 

i wychowujecie na dobrych ludzi, 
cierpliwie tłumacząc nam 

co robić i jak żyć.

Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz 

Z okazji Dnia Dziecka

życzę wszystkim dzieciom uśmiechu od ucha do ucha, 
co dzień nowych przygód oraz wspaniałych przyjaciół. 

Oby w Waszych rodzinach było dużo radości 
i mało zmartwień, a dzieciństwo było jak najlepsze 
i trwało jak najdłużej. Zdzisław Rembisz

Wójt Gminy Zgierz 
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Noc Świętojańska
28 czerwca (sobota)

na terenie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dzierżąznej

W programie: 
l warsztaty w wyplataniu wianków świętojańskich
l rozstrzygnięcie XII edycji konkursu czytelniczego 

Wydajemy własną książkę

l występy zespołów amatorskich działających 
pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dzierżąznej

l obrzęd nocy świętojańskiej
l korowód świętojański z pochodniami
l puszczanie wianków na wodę
l poszukiwanie kwiatu paproci

Ponadto:
l koncert zespołu disco-polo
l dyskoteka z DJ-em
l atrakcje dla dzieci, kiermasze, stoiska, bufety

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora 
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej:  

www.dzierzazna.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej 
serdecznie zaprasza na

II Turniej Sołectw Gminy Zgierz
SOŁTUR

6 lipca (niedziela) 
na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej 

Podczas rywalizacji wyłonimy Super Sołectwo II Turnieju
Sołectw Gminy Zgierz SOŁTUR. Zachęcamy mieszkańców
Gminy Zgierz do czynnego udziału. Zabierzcie dobre
humory, zgraną grupę i przyjdźcie zdobyć puchar!

Więcej informacji na www.dzierzazna.pl

Wójt Gminy Zgierz zaprasza 

na letnie koncerty muzyki 

klasycznej. Koncerty odbywać się będą

w lipcu i sierpniu w Grotnikach 

oraz Dzierżąznej.

Koncerty organizowane przez Towarzystwo 
Śpiewacze „Lutnia” w Zgierzu pn. „XXI Lato 
z Muzyką” Grotniki 2014 będą odbywać się 
w każdą niedzielę (od 6 lipca do 17 sierpnia) od godz. 18.00
w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grotnikach. 
W programie: l 6 lipca - chór „Lutnia” l 13 lipca - trio smycz-
kowe l 20 lipca - trio (erhu, trąbka, akomp.) l 27 lipca - duet
(akordeon, klarnet) l 3 sierpnia - duet (skrzypce, gitara)
l 10 sierpnia - duet (śpiew i akomp.) l 17 sierpnia - występ
taneczny i instrumentalny.

Koncerty organizowane przez Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw
Artystycznych „OPERATIVA” w Łodzi pn. „Cykl koncertów
muzyki klasycznej dla mieszkańców Gminy Zgierz/
Dzierżązna” będą odbywać się w dworku Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Terminy koncertów:
13 lipca, 20 lipca, 27 lipca, 10 sierpnia, 17 sierpnia, 24 sierpnia.
Wszystkie koncerty w dworku rozpoczynają się o godz. 15.00.

WSTĘP WOLNY! 

Koncerty realizowane będą przez organizacje pozarządowe
w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych, ogłoszonego przez Wójta Gminy
Zgierz. 

Więcej informacji na www.gmina.zgierz.pl.

Lato z muzyką klasyczną



SPOŁECZEŃSTWO

Referat Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Zgierz informuje,
że w ramach akcji promującej Program Profilaktyki Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi, w dniu 6 czerwca, w godz. 9.00 - 17.00
wykonywane będą bezpłatne badania mammografii dla kobiet
w wieku od 50. do 69. roku życia. Mammobusy podstawione zostaną
w Białej przy strażnicy OSP, ul. Kościelna 2 oraz w Grotnikach przy
Ośrodku Zdrowia, ul. Brzozowa 23. Zapisy na badania odbywać się
będą pod numerem infolinii 42 254 64 10. Kobiety, które z powodu
wieku nie kwalifikują się do badania objętego programem mogą dokonać
badania mammografii odpłatnie w cenie 60 zł. W tym przypadku należy
również dokonać zgłoszenia pod numerem infolinii.

Ponadto Firma LOGO-MED wykonywać będzie mieszkańcom gminy
bezpłatne badanie słuchu. Badanie odbywać się będzie w dniu
6 czerwca, w godz. 9.00 - 17.00 w słuchobusie, który podstawiony
zostanie w Białej przy strażnicy OSP, ul. Kościelna 2. Badania
wykonywane będą osobom od 16. roku życia bez konieczności
wcześniejszych zapisów. 

Bożena Frank 

Bezpłatne badania 
mammograficzne oraz słuchu
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Z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego 
obchodzonego w dniu 27 maja

składam osobom i podmiotom, które współtworzą samorząd
gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia

w działalności na rzecz rozwoju Gminy Zgierz.

Dzięki swojemu zaangażowaniu i codziennej pracy na rzecz
lokalnej wspólnoty, przyczyniają się Państwo do pozytywnych
zmian i stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

Dziękując za współpracę życzę niesłabnącego zapału
i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej
służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz 

Uprawianie sportu jest filarem zdrowego trybu życia. Jest też aktywną
formą spędzania wolnego czasu. W Gminie Zgierz mamy kilka
obiektów, które dają możliwość rozwijania sportowych pasji i talentów
mieszkańców gminy. 

Na przyszkolnych, wielofunkcyjnych boiskach w Białej, Grotnikach
i Szczawinie mogą być rozgrywane mecze piłki nożnej, ręcznej,
siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego. To doskonałe miejsce
do treningów oraz organizowania zawodów sportowych, turniejów
i spotkań rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Do korzystania ze sportowej bazy gminy zapraszamy całe rodziny.
Zachęcamy również organizacje pozarządowe, instytucje i firmy do
organizowania ogólnie dostępnych wydarzeń sportowych dla naszych
mieszkańców. Zapraszamy wszystkich pragnących aktywnie i zdrowo
spędzić swój wolny czas. Korzystanie z boisk jest bezpłatne!

Szczegółowe informacje na temat udostępniania boisk
przyszkolnych - zasady korzystania z boiska i zaplecza (szatnie,
toalety, wypożyczanie sprzętu sportowego), wolne  terminy, rezerwacja
terminu - można uzyskać kontaktując się ze szkołami:
l Szkoła Podstawowa w Białej, ul. Kościelna 4, tel. 42 717 84 13
l Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach, ul. Brzozowa 4,                            

tel. 42 717 91 90
l Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie, ul. Kościelna 21,                        

tel. 42 716 90 10

Przyszkolne boiska wielofunkcyjne w Białej, Grotnikach i Szczawinie
zbudowane zostały dzięki pozyskanym przez Gminę Zgierz środkom
z funduszy Unii Europejskiej.

Boisko w Białej

Boisko w Szczawinie

Boisko w GrotnikachZapraszamy na boisko!

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu rozpoczął VII edycję
projektu pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze
jutro”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

30 kwietnia zakończono rekrutację uczestników projektu. W tym roku
GOPS zaplanował udział 35 mieszkańców Gminy Zgierz. 20 osób
zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe, 2 osoby odbędą staż zawo-
dowy. Wszyscy wezmą udział w warsztatach z psychologiem i z doradcą
zawodowym oraz w indywidualnych zajęciach z psychologiem.

6 maja wszyscy zakwalifikowani do projektu podpisali deklarację
uczestnictwa. Projekt zakończy się 31 grudnia 2014 r.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. I grupa (20 osób) będzie
uczestniczyć w kontrakcie socjalnym - zdobędą nowe kwalifikacje
poprzez szkolenia zawodowe, a 2 osoby dodatkowo zostaną skierowane
do odbycia stażu. Natomiast II grupa (15 osób) weźmie udział
w Programie Aktywności Lokalnej (PAL).

W ramach zajęć grupowych z doradcą zawodowym wszyscy uczestnicy
poszerzą warsztat aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania
dokumentów aplikacyjnych, umiejętności odbycia rozmowy kwalifi-
kacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

Oprócz spotkań warsztatowych w grupach, każdy z uczestników
odbędzie indywidualne spotkania z psychologiem. Uczestnicy

kontraktów socjalnych odbędą również indywidualne zajęcia z doradcą
zawodowym. Natomiast uczestnicy PAL na zajęciach z prawnikiem
poznają aktualne przepisy z zakresu prawa pracy, umów cywilno
-prawnych, obowiązków pracodawcy i pracownika w świetle kodeksu
pracy, a także najważniejsze zagadnienia prawa rodzinnego, alimen-
tacyjnego, karnego i spadkowego.

Projekt ma na celu nie tylko naukę, pogłębianie wiedzy, zdobycie
kwalifikacji zawodowych, ale również integrację społeczną mieszkań-
ców Gminy Zgierz. W ramach tego odbędą się dwa spotkania
integracyjne wszystkich uczestników projektu. Piknik integracyjny
na początku realizacji projektu oraz spotkanie wigilijne na zakończe-
nie. Dodatkową atrakcyjną formą wsparcia wszystkich uczestników
projektu będą talony na usługi fryzjersko-kosmetyczne oraz prezenty
gwiazdkowe.

Świat dziecka
Gmina Zgierz pozyskała 569 tysięcy złotych na doposa-
żenie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych 
w szkołach podstawowych.

Inwestują w siebie

MAŁGORZATA BIBEL
koordynator projektu

Więcej o projekcie na www.gmina.zgierz.pl
w zakładce: Gmina - Pomoc Społeczna - Aktualności 

20 uczestników projektu zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe, a kolejnych 
15 weźmie udział w Programie Aktywności Lokalnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu 
informuje

Świadczenie pielęgnacyjne
1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 559),
na mocy której wysokość świadczenia pielęgnacyjnego systema-
tycznie będzie wzrastać: 
l od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - 800 zł/m-c
l od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. - 1.200 zł/m-c
l od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - 1.300 zł/m-c 
Postępowanie w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia
następuje z urzędu.

Zasiłek dla opiekuna
15 maja 2014 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567). 
Zasiłek dla opiekuna może przysługiwać wstecz od 1 lipca 2013 r.
wraz z odsetkami za ten okres tj. do dnia 15 maja 2014 r. w przy-
padku, gdy osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia
pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowią-
zującym w dniu 31 grudnia 2012 r. Postępowanie w sprawie
ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek
osoby ubiegającej się o ten zasiłek.

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale
świadczeń rodzinnych GOPS - Zgierz, ul. Łęczycka 4, pok. 28.

POMOC SPOŁECZNA
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Projekt „Świat dziecka” jest współ-
finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
Pozyskane środki zewnętrzne
pozwolą przygotować oddziały
przedszkolne do przyjmowania
dzieci już od 3. roku życia.

W związku ze zmianami w prawie
oświatowym, wprowadzającymi
obowiązek szkolny dla dzieci
6-letnich*, oddziały przedszkolne,
które do tej pory służyły głównie
dzieciom 5 i 6-letnim mają w
miarę możliwości otwierać się na
dzieci młodsze, tj. 3 i 4-letnie.

Wsparciem w ramach projektu
jest objętych 9 oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawo-
wych w Białej, Besiekierzu
Rudnym, Dąbrówce Wielkiej,
Szczawinie, Giecznie i Słowiku.
Do oddziałów zostaną zakupione
nowe meble, sprzęty (telewizory,

tablice interaktywne, laptopy,
rzutniki itp.), wyposażenie toalet
i kuchni, pomoce dydaktyczne,
artykuły plastyczne i zabawki.
Doposażonych zostanie również
pięć placów zabaw. Wszystkie
zaplanowane w projekcie
działania wynikają z potrzeb
zgłaszanych przez gminne szkoły,
w których funkcjonują oddziały
przedszkolne. 

Realizacja projektu powinna
zakończyć się przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego. Zatem
po wakacjach przedszkolaki
zawitają do świetnie wyposażo-
nych, nowoczesnych i przyjaz-
nych oddziałów przedszkolnych.
*Od września 2014 r. obowiązek
ten dotyczy na razie tylko dzieci urodzo-
nych w I połowie 2008 r., natomiast
od września 2015 r. będzie dotyczył
wszystkich 6-latków niezależnie od tego,
w którym półroczu się urodzili.

AGNIESZKA FILIPCZAK

Projekt „Świat dziecka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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15 kwietnia Dziecięca Drużyna Pożarnicza

w Białej uczestniczyła w wycieczce do
Warszawy. Podczas wyprawy druhom towa-
rzyszyli pasjonaci pożarnictwa z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie pod
opieką pedagog Wioletty Plich-Patory. 

Grupa zwiedziła gmach Parlamentu
Rzeczypospolitej Polskiej, co stanowiło lekcję
wychowania patriotycznego. Uczniowie zapo-
znali się z obowiązującym systemem władzy
w Polsce, tokiem prac parlamentarzystów,
historią budowy sali sejmowej oraz budynków
tworzących Parlament. Wizyta odbyła się
dzięki uprzejmości Poseł na Sejm RP
Agnieszki Hanajczyk.

Kolejnym punktem wycieczki było podziwia-
nie stolicy z tarasu widokowego Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie. Panorama
wywarła na uczniach ogromne wrażenie.
Ochotnicy wyszukiwali i wskazywali intere-
sujące ich miejsca. Oglądanie Warszawy
z 30. piętra było możliwe za sprawą Gminy

Zgierz, która wspomogła finansowo grupę
w tym przedsięwzięciu. 

Druga część wyprawy została poświęcona
tematyce pożarniczej. Zwiedzenie Muzeum
Pożarnictwa stanowiło doskonałą okazję do
sprawdzenia wiedzy druhów na temat sprzętu
strażackiego używanego dawniej i dziś,
przybliżenia historii powstawania straży
na terenie stolicy, ewolucji zawodu na
przestrzeni dziesięcioleci. Uczniowie
z zainteresowaniem słuchali przewodnika,
oglądali ekspozycję muzeum, zwłaszcza
zabytkowe pojazdy. Po opuszczeniu muzeum
grupa udała się na obiad do restauracji
„Florian”, a następnie do Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej PSP nr IV w Warszawie.
Strażacy przygotowali dla swoich następców
zadania: zwijanie węży, przeprowadzenie
akcji ratowniczej z wykorzystaniem deski
ratowniczej, nazywanie wskazanego sprzętu
stanowiącego wyposażenie wozów strażac-
kich. Tak liczne atrakcje odbyły się za sprawą
Janusza Jędrzejczyka - Prezesa Fundacji

Edukacja i Technika Ratownictwa, który
umożliwił zwiedzenie muzeum i jednostki,
a także zaprosił grupę na obiad. 

Spacer wokół Stadionu Narodowego,
oglądanie z zewnątrz Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie stanowiły ostatnie
punkty wycieczki. 

Druhowie podróżowali autobusem użyczo-
nym przez nadbrygadiera Andrzeja
Witkowskiego - Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Łodzi. 

Wszyscy gospodarze otrzymali od drużyny
specjalne podziękowania oraz pamiątkowe
tabliczki, wykonane przez panią Beatę
Skalską oraz dzieci. 

Organizatorami eskapady byli opiekunowie
DDP w Białej: Wiesław Belka oraz Agata
Barzyńska, opiekunem wspomagającym
była jedna z mam - Agnieszka Biernaciak. 

Fotoreportaż z wyjazdu dostępny jest
na www.spbiala.szkolnastrona.pl. 

OŚWIATA

Ekologicznie to logicznie
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie

W marcu Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Giecznie przystąpił
do konkursu pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”,
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt pn. „Ekologicznie to logicznie”,
którego autorkami są Magdalena Janiszewska i Maria Probek,
uzyskał 28.720 złotych dofinansowania.

Głównym celem projektu realizowanego w II semestrze roku szkolnego
2013/2014 jest: l budzenie i rozwijanie postaw ekologicznych,
l uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego,
l poznanie i docenienie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy,
l aktywizacja uczniów przez udział w konkursach, warsztatach,
akcjach ekologicznych, l włączanie mieszkańców najbliższej okolicy
w akcje ekologiczne szkoły, l poznanie piękna ojczystego kraju
i zwrócenie uwagi na konieczność ochrony zasobów naturalnych
środowiska, l poszerzanie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia,
l wzbogacanie terenów szkolnych o nowe nasadzenia.

Cele zostaną zrealizowane poprzez udział w wycieczkach, konkursach,
zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach, turniejach, akcjach, apelach,
przedstawieniach, pikniku, ćwiczeniach laboratoryjnych. Uczniowie
zostaną zaktywizowani poprzez tworzenie prezentacji multimedial-
nych, portfolio, gazetek, ulotek, dokumentacji fotograficznej,
albumów, plakatów, strojów ekologicznych. Podczas realizacji tych
działań uczniowie będą korzystali z zakupionych w ramach projektu
pomocy dydaktycznych i urządzeń multimedialnych. Przewidywanymi
formami pracy są: praca indywidualna i zbiorowa (w grupach, z całą
klasą). Będą to zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod
aktywizujących (np. burza mózgów, inscenizacja, metoda projektu,
gry dydaktyczne).

Biorąc udział w wycieczkach uczniowie poznają walory przyrodnicze
najbliższej okolicy i naszego kraju, różne formy ochrony przyrody,
problemy związane z ochroną środowiska, odnawialne i nieodnawialne
źródła energii. Uczą się oceniać negatywne i pozytywne skutki wyko-

rzystania źródeł energii. Poszerzają wiedzę z zakresu produkcji zdrowej
żywności. 

Udział w konkursach, warsztatach oraz turniejach pozwala rozbudzić
ciekawość poznawczą, wrażliwość na piękno przyrody, rozwijać krea-
tywność i pomysłowość, poszerzyć wiedzę ogólną, a w szczególności
ekologiczną. Podczas realizacji tych zadań uczniowie będą kształcić
umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz selekcjo-
nowania wiedzy, a także atrakcyjnego przedstawienia efektów swojej
pracy. Poszerzą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu fotografii
cyfrowej i technik multimedialnych. 

Akcje ogólnoszkolne (apele, zbiórki, piknik) skierowane są do uczniów
oraz społeczności lokalnej. Kształtują właściwe postawy ekologiczne,
propagują postawę czynnej ochrony przyrody, uświadamiają znaczenie
segregacji odpadów w gospodarstwie domowym i zmniejszenia szkod-
liwych emisji gazów zanieczyszczających środowisko, zachęcają do
zdrowego stylu życia. Metodą skuteczną dla zmiany świadomości
lokalnego środowiska będzie porównanie stanu własnej okolicy
z sukcesami działań proekologicznych innych regionów (porównanie
do działań w gminach Uniejów, Bełchatów). 

Warsztaty rękodzielnicze w Konarzewie i uczestnictwo w przygoto-
wywaniu zdrowej żywności zachęcą do korzystania z prostych i natu-
ralnych sposobów odżywiania. Uczniowie sięgną do tradycyjnych
przepisów kulinarnych.

Innowacyjnym działaniem będzie wykorzystanie w projekcie tablicy
interaktywnej i programów multimedialnych dla połączenia nowo-
czesnych metod nauczania z propagowaniem tradycyjnych sposobów
gospodarowania, hodowli i uprawy roślin oraz wytwarzania żywności,
żywych jeszcze w świadomości najstarszego pokolenia. Zakładamy
spójność działań uczniów, ich rodziców i dziadków. Integracja środo-
wiskowa przyniesie wszechstronny, zdrowy rozwój - intelektualny
i emocjonalny - młodego pokolenia. Ekologicznie znaczy logicznie.

MARIA PROBEK
ZSG w Giecznie

Dziecięca Drużyna Pożarnicza w Białej 
z wizytą w stolicy

AGATA BARZYŃSKA
opiekun Dziecięcej Drużyny

Pożarniczej w Białej
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Smaki tradycji
– wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny

Panie z naszył kół gospodyń wiejskich zapoznały się z działalnością tamtejszych KGW,
poznały potrawy regionalne i miały możliwość ich degustacji.

Grupa została zapoznana
z przędzeniem wełny oraz
wykonywaniem chodników.
Twórca ludowy Jan Kubik 
zaprezentował regionalny haft,
cyfrowanie portek góralskich
oraz muzykę góralską.

W dniach 7 - 10 maja 50-osobowa grupa przedstawicieli KGW i OSP uczestniczyła w wyjeździe studyjnym,
w ramach projektu „Smaki tradycji - wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Celem wyjazdu było
zapoznanie się z dobrymi praktykami, wymiana doświadczeń w zakresie zadań związanych z rozwojem obszarów
wiejskich oraz poznanie walorów kulturowych i turystycznych regionu. Program obejmował szkolenia i wyjazdy
warsztatowe do Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych. 

Wieczorem wysłuchaliśmy koncertu kapeli góralskiej.
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UNIA EUROPEJSKA

fot. Wioleta Głowacka
Grzegorz Rosiński

Wielkim powodzeniem cieszyła się m.in. 
siłownia zewnętrzna w Krościenku 
nad Dunajcem zrealizowana w ramach 
małych projektów.

Poznaliśmy uroki Krościenka, Nidzicy, Czorsztyna i Szczawnicy. Wspaniała pogoda
towarzyszyła nam przez cały wyjazd. Wyjazd był także okazją, by nasi mieszkańcy
bardziej zintegrowali się w swoich organizacjach. 

Dzięki spotkaniu z zarządem Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny 
zapoznaliśmy się z jego bieżącą działalnością. Byliśmy bardzo mile przyjęci przez 
Stowarzyszenie LGD Gorce-Pieniny, na pamiątkę każdy uczestnik otrzymał książkę
Smaki gorczańsko-pienińskie. Bardzo dziękujemy przede wszystkim Prezes 
Stowarzyszenia Krystynie Kubik oraz pracownikom biura za sprawną 
i merytoryczną organizacje naszego pobytu. Wiele pomysłów zrealizowanych 
w tamtym regionie na pewno będzie inspiracją do realizacji u nas. 

Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat na zakończenie szkoleń. 
Podsumowanie projektu odbyło się 23 maja podczas konferencji w Białej. 

WIOLETA GŁOWACKAtekst
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W nagrodę za kwalifikację do finału
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu

„Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”, cztery uczennice Gimnazjum im.
Króla Stefana Batorego w Szczawinie, oprócz
przyznanych im dyplomów i nagród książko-
wych, wzięły udział w „Zielonej szkole”. 

Program „Zielonej szkoły”, który realizowano 
w dniach 2 - 4 kwietnia w Centrum
Konferencyjno-Wypoczynkowym Campoverde
w Łodzi, był wyjątkowo atrakcyjny. Uczennice
poznały tajniki wiedzy z hipologii i uczestni-
czyły w pokazach metod współpracy
człowieka-trenera z koniem. Podczas zajęć
integracyjnych i dydaktycznych mogły obej-
rzeć pokaz jazdy w stylu western w hali,
uczestniczyć w miniturnieju farmera
w konkurencjach tj. toczenie beli siana,
przeciąganie liny, strzelanie do tarczy z łuku.
Można było także przejechać się konno,
oczywiście na lonży.

3 kwietnia odbył się finał wojewódzki
konkursu. Drużyna w składzie: Zuzanna
Antczak, Karolina Kołodziejczak, Olga Kraska
i Daria Pietrasiak, zajęła V miejsce.

Organizatorzy konkursu zaprosili uczestni-
ków finału na całodniową wycieczkę autoka-

rową pt. „Atrakcje przyrodnicze i historyczne
Spalskiego Parku Krajobrazowego”.
W programie znalazło się m.in. zwiedzanie
Parku Edukacyjno-Rozrywkowego „Mikro-
kosmos” w Ujeździe, Skansenu Rzeki Pilicy
i rezerwatu przyrody „Niebieskie Źródła”
w Tomaszowie Mazowieckim, Ośrodka
Hodowli Żubrów w Smardzewicach, rezer-
watu przyrody „Spała” i zamku w Inowłodzu.

Organizatorem tegorocznego finału
wojewódzkiego był Zespół Parków Krajobra-
zowych Województwa Łódzkiego. Całość
przedsięwzięcia, związana z organizacją finału
wojewódzkiego XIII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „PPKP” oraz „Zielonej Szkoły”,
została dofinansowana ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Patronat
Honorowy objął Marszałek Województwa
Łódzkiego.

Na zdjęciu od lewej: Zuzanna Antczak, Olga
Kraska, Katarzyna Krakowska - Zastępca Dyrek-
tora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego, Karolina Kołodziejczak, Daria 
Pietrasiak, Jolanta Chojecka-Stępniewska.
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JOLANTA CHOJECKA-STĘPNIEWSKA
ZSG w Szczawinie

Sukces gimnazjalistek 
ze Szczawina

Uczniowie klasy I Gimnazjum i klasy V Szkoły
Podstawowej z ZSG w Słowiku uczestniczyli
w wycieczkach, które ich wychowawczynie
Marietta Maciak i Anna Sokalska
wygrały dla uczniów w konkursie interneto-
wym pn. Szlakiem Programu Infrastruk-
tura i Środowisko, organizowanym przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Konkurs odbył się 28 kwietnia. Uczestnicy
mieli za zdanie rozwiązać quiz i wypełnić
formularz zgłoszeniowy. Liczyła się kolejność
zgłoszeń, bowiem wycieczki wygrało 100
pierwszych szkół, a ZSG w Słowiku przypadły
w udziale dwa wyjazdy. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (POIiŚ). 85 proc. kosztów
pokrywane jest przez UE, a 15 proc. ze środ-
ków budżetu państwa.

Uczniowie klasy I Gimnazjum byli w Górach
Świętokrzyskich, gdzie w Puszczy
Jodłowej pokonali szlak turystyczny
- Królewski na Łysą Górę. Tam zwie-
dzili kompleks pobenedyktyńskich
zabudowań klasztornych - Święty
Krzyż, gołoborze obserwowane
z okazałej platformy widokowej,
a także Muzeum Świętokrzyskiego
Parku Narodowego.

Uczniowie klasy V zwiedzili Toruń,
a w nim m.in.: Stare Miasto, Kościół
Mariacki, Rynek Staromiejski, Dwór
Artura, Kamienicę pod Gwiazdą,
pomnik Kopernika, Krzywą Wieżę.

Wycieczki dostarczyły młodym
podróżnikom wiele wrażeń, a pobyt

w Świętokrzyskim Parku  Narodowym
i zwiedzanie Torunia były wspaniałą
przygodą. Organizatorzy zapewnili transport,
wyżywienie i ciekawy program. Wszyscy
uczestnicy akcji otrzymali specjalne foldery
z informacjami na temat POIiŚ i odwiedza-
nych miejsc oraz pakiety małego podróżnika
składające się m.in. z plecaka, lornetki oraz
latarki. W drodze powrotnej zorganizowano
dla uczniów quiz z nagrodami. Szkoła otrzy-
mała certyfikaty uczestnictwa w projekcie. 

Dzięki programowi uczestnicy poznali
wybrane inwestycje zrealizowane dzięki
Funduszom Europejskim, zdobyli ciekawe
informacje na temat odwiedzanych miejsc
i podnieśli swoją wiedzę z zakresu ochrony
środowiska i dziedzictwa kulturowego.
Dziękujemy organizatorom za możliwość
udziału w tym projekcie. 

Przed Domem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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W Puszczy Jodłowej.

Szkoła w Słowiku wygrała
dwie wycieczki dla uczniów

MARIETTA MACIAK
ZSG w Słowiku

OŚWIATA
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W Kole Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego Gminy Zgierz przybywa
osób po 80. roku życia. Są to
emerytowani nauczyciele, którzy
rozpoczynali pracę w najtrudniej-
szym okresie naszej historii.
Mieszkali w warunkach ciężkich
i bardzo ciężkich. Dziś trudno
sobie wyobrazić pracę w małym,
słabo ogrzewanym pokoju wyna-
jętym na wsi, często odległej od
miasta, odległej od rodzinnego
domu. Przy bladym, migającym
światełku lampy naftowej, przez

wiele wieczornych godzin popra-
wiali prace pisemne uczniów.
Trzeba było mieć dużo siły
psychicznej, wytrwałości i wraż-
liwości, żeby trwać i wytrwać.
Oni - „siłaczki” i „siłacze” -
przebrnęli przez ten okres i nigdy
nie opuścili naszej nauczycielskiej
społeczności. Dzisiaj, kiedy
zaawansowane choroby nie pozwa-
lają uczestniczyć niektórym
w naszych oficjalnych spotka-
niach, my staramy się utrzymy-
wać z nimi kontakt. Jest to
obopólna przyjemność. Powita-

nia są serdeczne i wnoszą dużo
radości. Siadamy wokół stołu,
przy herbatce wspominamy
tamte lata. Byli młodzi, rozpoczy-
nali nowy etap życia, zaangażo-
wani w szkole i środowisku.
Nie, nie narzekają. Ten okres
traktują jako „szkołę przetrwa-
nia”. Były przecież i miłe chwile,
pamiętają o tym. Efekty pracy,
szacunek ze strony uczniów,
rodziców i władz. Wszystko to
było ważne, ale jest za nimi, jest
przeszłością. Te spotkania u pana
Bolesława Goździka i u pani
Jadwigi Lewandowskiej to
takie małe konferencje, to nowa

jakość potrzebna nam wszystkim.
Oni uważają, że trwają krótko.
„Jeszcze troszkę, jeszcze chwilę”
- proszą podczas pożegnania.
Uśmiech na twarzy pani Jadwigi
wskazuje, że jest zadowolona,
a słowa pana Bolesława bardzo
radują nasze serca: „Dzisiaj
czuję się bardzo dobrze, dzisiaj
jestem zdrowszy”. Rozumiemy to
i odwiedziny będziemy kontynuo-
wać, bo taka jest nasza i ich
potrzeba.

BARBARA MACIAK

Z wizytą u seniorów ZNP Gminy Zgierz

Zapraszamy do udziału w XII. edycji konkursu 

Wydajemy własną książkę

Kochani! Zapraszamy serdecznie do wzięcia
udziału w kolejnej odsłonie konkursu „Wydajemy
własną książkę”. Tegorocznym hasłem przewodnim konkursu
jest HOBBY, czyli to co kochamy robić najbardziej. 

Zapewne każdy z nas ma swoje róże pasje. Jedni tańczą, drudzy
śpiewają, a jeszcze inni lubią grać w scrabble. To czyni nasze życie
ciekawszym. Dlatego zachęcamy Was, abyście podzielili się z nami
swoimi zainteresowaniami. A może po przeczytaniu Waszych książek
niektórzy rozwiną w sobie inne, ukryte jeszcze zdolności? Książki
mogą mieć różne niezwykłe formy - puzzle, wycinanki, naklejanki
czy też książki zabawki. Wszystko zależy od waszej inwencji twórczej. 
Ruszajcie zatem do dzieła! 

Tworząc pracę, pamiętajcie o kilku zasadach wydawniczych:
q Konkurs jest przeprowadzany w podziale na kategorie wiekowe:
klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej,
klasy I-III gimnazjum. q Forma i sposób wykonania pracy są
dowolne. Książki mogą zawierać opowiadania, powieści, wiersze
i mogą być wykonane dowolną techniką. q Każdy uczestnik może
nadesłać maksymalnie jedną pracę niewystawianą we wcześniejszych
konkursach. q Praca winna być od początku do końca dziełem

jednego autora. q Do każdej dostarczonej pracy należy dołączyć
prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika i wymagane
podpisane oświadczenia (załączniki dostępne w szkołach, bibliotekach
gminnych i na stronie internetowej www.dzierzazna.pl).

Jak powinna wyglądać książka?
q Książka powinna być estetyczną, samodzielnie wykonaną pracą,
która oprócz tekstu pisanego powinna zawierać niekonwencjonalne
formy edytorskie i ilustratorskie (wykonane samodzielnie dowolną
techniką - rysunek, malarstwo, fotografia, papieroplastyka, prace
przestrzenne, lalkarstwo, itp.). q Książka musi zawierać na karcie
tytułowej: tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz rok i miejsce
wydania. 

Prace konkursowe należy składać do 13 czerwca 2014 r.
do godz. 17.00 w siedzibie Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury,
Dzierżązna nr 4, 95-001 Biała.

Rozstrzygnięcie konkursu i odbiór nagród nastąpi
28 czerwca 2014 r. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury
w Dzierżąznej, podczas Nocy Świętojańskiej.

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, Filii Gminnej Biblioteki
w Ustroniu lub pod numerami telefonów 42 717 84 66, 505 151 648
oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
www.dzierzazna.pl.

11 kwietnia członkowie Koła Emerytów i Ren-
cistów Związku Nauczycielstwa Polskiego
- Gmina Zgierz zebrali się na tradycyjnym
corocznym spotkaniu wielkanocnym. Wśród
zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz, Prezes Zarządu
Oddziału ZNP w Zgierzu Grażyna Pisarska
oraz nowo wybrana Przewodnicząca Sekcji
Emerytów i Rencistów Zarządu Oddziału ZNP
w Zgierzu Jolanta Bródka.

Zebranych przywitała Przewodnicząca Koła
Jolanta Paprocka, po czym uczestnicy
spotkania wysłuchali krótkiego koncertu
gitarowego w wykonaniu zgierskiej szkoły
muzycznej.

Po uczcie duchowej i złożeniu sobie życzeń
wszyscy zasiedli do wielkanocnego poczęs-
tunku. W jego trakcie Przewodnicząca Koła
poinformowała m.in. o najbliższych wydarze-
niach kulturalno-turystycznych organizowa-
nych przez Koło oraz innych sprawach
organizacyjnych.

Spotkanie wielkanocne
Koła Emerytów i Rencistów Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Gminy Zgierz

MACIEJ WRZESIŃSKI
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XVII Przegląd Artystycznego Ruchu
Seniora w Koluszkach

Na przegląd wyruszyliśmy 12 kwietnia,
pragnąc zaprezentować szerszej publiczności
umiejętności wokalne naszych zespołów
działających pod patronatem Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej: Zespołu
Śpiewaczego „Giecznianki” z Gieczna
z kapelą ludową Zenona Rudnickiego
i Zespołu Śpiewaczego „Szczawinianki”
ze Szczawina. Organizatorzy, a szczególnie
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, jak
zawsze powitali nas niezwykle ciepło.
Nowością wprowadzoną przez rozśpiewane
panie były elementy choreograficzne:
„Giecznianki” tańczyły do wykonywanych
utworów z takim zapałem, że ich pasiaste
spódnice i fartuchy aż migotały w barwnym
korowodzie. U „Szczawinianek” nowością był
śpiew z akompaniamentem na żywo oraz ruch
sceniczny. Obydwa zespoły zaprezentowały
zarówno wokal grupowy, jak i wykonały
utwory solowe. Solistkami były panie: Ewa
Braun ze „Szczawinianek” i Gabriela
Skopiak z „Giecznianek”. Przegląd zakończył
się wesołymi przyśpiewkami i wymianą
doświadczeń z innymi zespołami i kapelami.
Na następny wyruszamy do Koluszek już za
rok!

q q q

VI Ozorkowskie Konfrontacje 
Taneczne „Ozodance 2014” 

pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa

Miesiąc później - 17 maja - swoje umiejętności
taneczne mógł zaprezentować Zespół Tańca
Nowoczesnego RAINDROPS - Junior.
Grupa prowadzona jest przez Mirosława
Bednarkiewicza. Trzeba przyznać, że dzieci
potrafią zatańczyć niesamowite układy.
Chętnie uczestniczą w próbach i naszych

lokalnych występach oraz biorą udział w prze-
glądach i festiwalach. Przed „Ozodance” nasi
uczestnicy byli bardzo zaaferowani czekają-
cym je występem tanecznym. Na szczęście
taniec udał im się wspaniale! Nasze pociechy
dały z siebie wszystko, prezentując się na
scenie. Młodym członkom zespołu serdecznie
dziękujemy za występ.

q q q

IV Festiwal Orkiestr Dętych 
pod patronatem Burmistrza Głowna

To już kolejny występ Orkiestry Dętej
działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej i Orkiestry Dętej Ochotniczej

Straży Pożarnej w Brzezinach, lecz po raz
pierwszy na tak dużym przeglądzie. 18 maja
uczestniczyliśmy w IV Festiwalu Orkiestr
Dętych w Głownie. Konkurencja była duża,
gdyż rywalizowało ze sobą aż jedenaście
orkiestr, z czego największa liczyła pięćdzie-
sięciu członków! Nasze Orkiestry pod kierun-
kiem kapelmistrza Radosława Szymczyka
zagrały utwory: Król Lew, Quando di Amore,
Orkiestry Dęte Haliny Kunickiej, Kiwi Cha

- Cha. Publiczność wspaniale nas dopingo-
wała. Z niecierpliwością czekamy na kolejne
występy!

Na śniadaniu wielkanocnym 15 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej spotkały sie zespoły „Szczawinianki” i „Giecznianki”
z kapelą ludową oraz Orkiestra Dęta i przedstawicielki Kół
Gospodyń Wiejskich z Gminy Zgierz. W spotkaniu uczestniczył
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Zastępca Wójta Gminy
Zgierz Marek Kominiak, Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji
i Kultury Wioleta Głowacka, Kierownik Rejonowego Zespołu
Doradców w Zgierzu Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs.
w Bratoszewicach Anna Dąbrowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dzierżąznej Barbara Polasińska i pracownicy GOK.

Przy pięknie przystrojonych stołach Wójt Gminy Zgierz złożył życzenia
radosnych, pełnych wiary i miłości Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Podziękował również artystom z wszystkich zespołów

za ich wkład pracy w kultywowanie tradycji. Zespoły mają nowe
repertuary, zasiliły je też nowe osoby, i coraz bardziej zachwycają
publiczność.

Zaproszonym gościem była Anna Dąbrowska z ŁODR, która dziękując
za zaproszenie gospodarzowi spotkania złożyła wszystkim najserdecz-
niejsze życzenia smacznego jajka i mokrego dyngusa. W spotkaniu
nie mogła uczestniczyć Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Maria
Kaczorowska, która przesłała życzenia świąteczne dla wszystkich
uczestników spotkania oraz pogratulowała sukcesów naszym zespołom
dziękując za kultywowanie tradycji i kultury naszego regionu.

Spotkanie było również okazją, by obejrzeć przygotowaną wystawę
ze strojami zespołów i zdjęciami z konkursów i występów.

KULTURA

Festiwale, konkursy,
przeglądy 
czyli występy zespołów działających 
pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dzierżąznej

Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej
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Zespół Śpiewaczy „Giecznianki” z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnickiego 
oraz Zespół Śpiewaczy „Szczawinianki” ze Szczawina.

Zespół Tańca Nowoczesnego RAINDROPS - Junior.

Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Dzierżąznej.

Spotkanie wielkanocne 
gminnych zespołów

WIOLETA GŁOWACKA
Zdjęcia w galerii 
na www.gmina.zgierz.pl
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7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień
Zdrowia. Z tej okazji Szkoła Podstawowa
w Besiekierzu Rudnym ogłosiła konkurs
plastyczny pod hasłem „Recepta na zdrowie”.
Celem konkursu było kreowanie i propago-
wanie zachowań prozdrowotnych dzieci już
w najmłodszym wieku szkolnym oraz promo-
cja ich zdolności twórczych. 

Konkurs cieszył się powodzeniem wśród
najmłodszych. Wzięli w nim udział uczniowie
z sześciu szkół z terenu Gminy Zgierz.
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się
doskonałą znajomością tematu oraz różno-
rodnych technik plastycznych. Konkurs
przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy 0-I oraz klasy II-III. 

W kategorii klas 0-I nagrody otrzymali:
I miejsce: Patrycja Kacela (SP w Besiekierzu
Rudnym, kl.I), II miejsce: Anna Chajdys

(ZSG w Giecznie, kl. 0 ), III miejsce: Maria
Sito (SP w Dąbrówce Wielkiej, kl. 0).
Przyznano również trzy wyróżnienia: Ksenia
Olejniczak (SP w Besiekierzu Rudnym, kl. I),
Szymon Stoiński (ZSG w Słowiku, kl. 0)
oraz Amelia Staniszewska (SP w Białej,
kl. I).

W kategorii klas II i III nagrodzono: I miejsce:
Martyna Widawska (ZSG w Słowiku, kl. II),
II miejsce: Małgorzata Szarek (ZSG
w Giecznie, kl. II), III miejsce: Kacper

Rżanek (ZSG w Grotni-
kach, kl. III). Ponadto
wyróżnienia otrzymali:
Oliwia Rucińska (SP
w Besiekierzu Rudnym,
kl. III), Maja Stęcel (SP
w Białej, kl. III) oraz
Karolina Błaszczyk
(SP w Białej, kl. III).

Konkurs dowiódł, iż temat
zdrowia i zachowań
prozdrowotnych nie jest

uczniom obcy. Doskonale orientują się co
sprzyja, a co zagraża naszemu zdrowiu, jednej
z najbardziej znaczących wartości w życiu
człowieka. Jest to zapewne zasługa pedago-
gów oraz rodziców. Serdecznie dziękujemy
za udział w konkursie uczniom, jak również
ich opiekunom i zapraszamy do udziału
w kolejnej edycji.

22 kwietnia obchodzimy
Światowy Dzień Ziemi. 
Celem tego święta jest 
popularyzacja ekologii oraz
uświadamianie zagrożeń
związanych z rozwojem 
przemysłu i postępującą
urbanizacją. Uczniowie
Szkoły Podstawowej 
w Besiekierzu Rudnym 
również włączyli się w te obchody. 

Tegoroczny Dzień Ziemi zorganizowano pod
hasłem „Ziemia i jej mieszkańcy”. Każde
dziecko przebrało się za mieszkańca innego
kraju. Mieliśmy m.in. Japonkę i Hinduskę.

Uroczystość rozpoczęła krótka inscenizacja
prezentująca, jak ważna jest umiejętność
porozumiewania się w języku angielskim.
Następnie uczniowie klas starszych pod
opieką pań: Bożenny Drewnowskiej
i Justyny Kraszewskiej prezentowali

poszczególne państwa świata. Opowiadali
o kulturze i zwyczajach tam panujących,
mieszkańcach, zabytkach i miejscach wartych
zobaczenia. Omówili plakaty przedstawiające
zabawne stereotypy dotyczące nas samych,
jak i obcokrajowców. Dzieci miały także
okazję spróbować narodowych dań pocho-
dzących z różnych krajów (m.in. pizzę,
pierogi, ryż czy spaghetti), podziwiać stroje,
przedmioty codziennego użytku oraz pamiątki
z różnych zakątków świata. Następnie
poszczególne klasy zaśpiewały piosenki
w różnych językach: rosyjskim, holenderskim,
niemieckim i angielskim. W przygotowaniu
tych utworów pomagały im panie: Dorota
Makowska, Milena Nadarzyńska-Jusz-
czak i Kinga Goss. Na zakończenie dzieci
wzięły udział w quizie, który sprawdzał ich
wiedzę i pamięć.

W sobotę, 12 kwietnia odbył się w Zgierzu
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Rywalizowały między sobą
drużyny uczniów z 12 szkół podstawowych
i 8 gimnazjów z powiatu zgierskiego. Ucznio-
wie mieli do rozwiązania test z przepisów
ruchu drogowego oraz do przejechania
tor przeszkód. Walka była bardzo zacięta
i wyrównana. Wszystkim towarzyszyły duże
emocje i atmosfera zdrowej rywalizacji. Każdy
zespół chciał zdobyć jak najlepsze miejsce
i stanąć na podium.

Uczestnikom ze Szkoły Podstawowej
im. M. Kownackiej z Dąbrówki Wielkiej
pod opieką Iwony Dębowskiej dopisało
szczęście. Drużyna w składzie: Aleksandra
Karolak, Katarzyna Andrzejczak,

Mateusz Dębowski i Daniel Stępniak
zdobyła I miejsce na szczeblu powiatowym
turnieju i awansowała do rozgrywek woje-
wódzkich, które odbyły się 16 maja w Łodzi.

OŚWIATA

Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym
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IWONA DĘBOWSKA
SP w Dąbrówce Wielkiej

Jak świętowano 

Dzień Ziemi 
w Szkole Podstawowej 
w Besiekierzu Rudnym

JUSTYNA KRASZEWSKA
SP w Besiekierzu Rudnym
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Gminny konkurs plastyczny

Recepta na zdrowie

DOROTA MAKOWSKA
SP w Besiekierzu Rudnym

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Wielkiej awansowała do etapu wojewódzkiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
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Wyrazy współczucia

Pani

JADWIDZE GROSZKOWSKIEJ

z powodu śmierci 

MĘŻA

składają 

Koło Gospodyń Wiejskich w Białej

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Serdeczne podziękowania koleżankom

z Koła Gospodyń Wiejskich w Białej

za udział w pogrzebie ś.p. Stanisława

Groszkowskiego oraz pomoc w przygo-

towaniu konsolacji składa żona i najbliższa

rodzina.

Szczególne podziękowanie dla Pana

Piotra Patory, który z wielkim zaangażo-

waniem i serdecznością udzielił wszelkiej

pomocy w przygotowaniu ceremonii

pogrzebowej ś.p. Stanisława Groszkow-

skiego składa żona i najbliższa rodzina.

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani

TERESIE WACHOWICZ

z powodu śmierci 

MĘŻA

składa

Sołtys Sołectwa Śladków Górny

14 MAJ 2014

„Abecadło z pieca spadło,

O ziemię się hukło…” *

Do Dzierżąznej na konkurs wpadło,

Wierszykami zadźwięczało,

Z bajkami pofantazjowało.

W krainie wierszyków, bajek i fantazji
gościliśmy 15 maja. Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej zaprosił najmłodsze pociechy
na gminne eliminacje Konkursu Recyta-
torskiego „Świerszczykowe wierszyki
2014”. Ach, ile było wrażeń! Świerszczykową
zabawę rozpoczęliśmy od „gimnastyki
buzi i języka”. Ćwiczeniom logopedycznym
towarzyszyło mnóstwo śmiechu i radości,
dzięki czemu dzieci zrelaksowały się i dobrze
przygotowały do recytacji.

Jury w składzie: Joanna Pyziak i Beata
Rędzikowska z Ośrodka Teatralnego Łódz-
kiego Domu Kultury było pod wrażeniem
poziomu, jaki zaprezentowały nasze pociechy.
Po wysłuchaniu 33 recytatorów panie posta-
nowiły zakwalifikować do kolejnego etapu
następujące dzieci: l Marcelinę Gębicką
(SP Biała) – wiersz Czyżyk Karoliny Jerzy-
kowskiej l Konstancję Kulę (ZSG Gieczno)
– wiersz W ogródku Zosi Władysława
Broniewskiego l Wiktorię Zalepińską
(ZSG Szczawin) – wiersz W ogrodzie na

gruszce Jana Brzechwy l Tatianę Płucien-
nikowską (ZSG Grotniki) – wiersz
Wycieczka Witolda Ścisłowskiego l Julię

Murynowicz (ZSG Słowik) – wiersz Wrona

i ser Jana Brzechwy l Wiktorię Świątczak
(ZSG Grotniki) – wiersz Marchewka Jana
Brzechwy l Alicję Szafarz (SP Biała) – wiersz
Oświadczyny chrząszcza Barbary Kaszyń-
skiej l Mariannę Suską (SP Besiekierz
Rudny) – wiersz Dżoncio Juliana Tuwima
l Amelię Matuszewską (ZSG Słowik)
– wiersz Kurczę blade Jana Brzechwy
l Barbarę Maciaszczyk (ZSG Szczawin)
– wiersz Spóźniony słowik Juliana Tuwima
l Mateusza Lewandowskiego (SP Biała)
– wiersz Król Lul i warzywa Małgorzaty
Strzałkowskiej l Mariusza Janickiego
(ZSG Słowik) – wiersz Myśl niedźwiedzia

Leszka Sulima Ciundziewickiego l Gabrielę
Mikinkę (ZSG Słowik) – wiersz Jeż

Jana Brzechwy l Wojciecha Szeremetę
(SP Dąbrówka Wielka) – wiersz Na straganie

Jana Brzechwy l Natalię Skupińską
(SP Dąbrówka Wielka) – wiersz W ogródku

Doroty Gellner l Ksenię Olejniczak
(SP Besiekierz Rudny) – wiersz Spóźniony

słowik Juliana Tuwima.

Laureaci będą reprezentować Gminę Zgierz
podczas Wielkiego Finału 31 maja w Łodzi
w Łódzkim Domu Kultury.

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali
nagrody książkowe ufundowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.
Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.

Wszystkim dzieciom serdecznie, świerszczy-
kowo-wierszykowo, dziękujemy i gratulu-
jemy. 

*Julian Tuwim, Abecadło

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia

Pani

MAŁGORZACIE BEREŻEWSKIEJ
Sołtys Sołectwa Astachowice

z powodu śmierci

OJCA

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Stanisława Groszkowskiego
wieloletniego druha i prezesa OSP Biała

oraz członka Zarządu Gminnego OSP

składają

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej

oraz Zarząd Oddziału Gminnego 

Związku OSP RP

Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Stanisława Groszkowskiego
wieloletniego druha i prezesa OSP Biała

oraz członka Zarządu Gminnego OSP

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Serdeczne podziękowania Komendzie

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Zgierzu, Powiatowemu i Gminnemu

Zarządowi OSP w Zgierzu, Jednostkom

OSP Gminy Zgierz, Orkiestrze OSP

Aleksandrów, oraz sąsiadom, znajomym

i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostat-

niej drodze mojego męża ś.p. Stanisława

Groszkowskiego składa żona.

KULTURA

Świerszczykowo
-wierszykowo…
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Wyrazy współczucia

Pani

HENRYCE ŚWIĄTCZAK

z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ

składają 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rosanowie

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

ANNA WOSIECKA-JASIŃSKA
Gminny Ośrodek Kultury

w Dzierżąznej
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Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych 
na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice, 
ul. Ogrodowa 6: 
l 24 i 26 czerwca w godz. 14.00 - 18.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej
w Giecznie, ul. Sportowa 3: 
l 10 i 25 czerwca w godz. 14.00 - 18.00
l 17 czerwca w godz. 10.00 - 14.00
q Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grotnikach, 
ul. Brzozowa 23a:
l 10 i 25 czerwca w godz. 9.00 - 13.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42
l 3 i 17 czerwca w godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1: 
l 3 czerwca w godz. 10.00 - 14.00
l 24 i 26 czerwca w godz. 9.00 - 13.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Białej, ul. Kościelna 1
l w każdy poniedziałek w godz. 12.00 - 15.00 

Bezpłatne porady psychologiczne

dla mieszkańców Gminy Zgierz 

czytaj również 
na stronie internetowej

www.gmina.zgierz.pl

KOMUNIKATY

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
i surowców wtórnych z terenu Gminy Zgierz

* Termin może ulec zmianie. Więcej informacji na około 2 tygodnie przed podaną datą
w Urzędzie Gminy Zgierz, w siedzibie RS II Sp. z o.o. oraz na stronach internetowych
www.gmina.zgierz.pl i http://rs2.pl.

odbiór śmieci niesegregowanych i posortowanych sprzed posesji od godz. 6.00

Rejon I 
(poniedziałki)

Rejon II 
(środy)

miesiąc
dzień

Rejon III 
(czwartki)

Rejon IV 
(piątki)

czerwiec 9, 23 11, 25 12, 26 13, 27

lipiec 7, 21 9, 23 10, 24 11, 25

sierpień 4, 18 6, 20 7, 21 8, 22

wrzesień 1, 15, 29 3, 17 4, 18 5, 19

październik 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 3, 17, 31

listopad 10, 24 12, 26 13, 27 14, 28

grudzień 8, 22 10, 24* 11, 22* 12, 29*

Rejon I: Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo, Józefów, Kolonia
Głowa, Leonardów, Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Marcjanka, Michałów,
Ostrów, Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew,
Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały, Ukraina,
Wola Branicka, Wołyń
Rejon II: Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny,
Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Kębliny, Kotowice, Kwilno,
Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny, Warszyce,
Władysławów, Wola Rogozińska, Wypychów
Rejon III: Adolfów, Dębniak, Emilia, Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B,
Kania Góra, Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda
Rejon IV: Rosanów

Uwaga! 
Od czerwca miejscowości: Ciosny, Dzierżązna i Swoboda są przypisane do Rejonu II.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W związku z coraz częściej pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczącymi powstawania
na terenie Gminy Zgierz dzikich wysypisk, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
przypomina, że w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a znajduje się Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, czynny od poniedziałku do piątku w godz.
7.00 - 15.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 12.00, do którego mieszkańcy gminy
mogą bezpłatnie przekazywać następujące frakcje odpadów komunalnych: l papier
i tektura, l metal, l tworzywa sztuczne, l opakowania wielomateriałowe, l szkło,
l odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, l odpady zielone, l przeterminowane leki, l zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, l baterie i akumulatory, l meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,
l zużyte opony, l odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw
domowych. 

Niestety mamy w gminie jeszcze takich obywateli, którzy swoje śmieci zostawiają
w  lasach, rowach przydrożnych, na nieużytkach, podrzucają do pojemników sąsiadów. 
Osoby przyłapane na podrzucaniu śmieci na pewno zapłacą za ich uprzątnięcie
i za zaśmiecanie środowiska, ale do tego potrzebna jest nam współpraca
mieszkańców. Na szczęście, mamy także wielu mieszkańców w gminie, którzy
wzorowo wywiązują się z gospodarowania odpadami i segregacji śmieci. To ci
mieszkańcy dają przykład, jak należy dbać o otaczajace nas środowisko.

To od nas zależy, czy będziemy przebywać w czystym otoczeniu, a jagody i grzyby
zbierać w czystym lesie, czy wśród leżących tam i w przydrożnych rowach śmieci. 

Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby przygarnąć psa
i zmienić jego smutną dolę, by odwiedzili Hotel dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny
56 lok. 2, tel. 42 671 34 49, 501 066 519.
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Adoptuj psa

www.hotelzwierzat.com 

www.gmina.zgierz.pl
zakładka Gmina - Adoptuj psa
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Delegacje składające kwiaty podczas Święta Konstytucji 3 Maja w Białej: q w imieniu mieszkańców Gminy Zgierz: Zdzisław Rembisz
– Wójt Gminy Zgierz, Cezary Piotrowski – Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych UGZ q w imieniu Rady Gminy Zgierz: Mirosław
Burzyński – Przewodniczący Rady Gminy Zgierz, Marian Jóźwiak – Radny Gminy Zgierz q w imieniu Senatora RP Andrzeja Owczarka: Małgorzata
Klęk – asystentka senatora q w imieniu Posła na Sejm RP Artura Dunina: Piotr Ogrodowczyk – asystent posła q w imieniu Posła na Sejm
RP Marka Matuszewskiego: Zbigniew Antczak – asystent posła q w imieniu Powiatu Zgierskiego: Marcin Karpiński – Wicestarosta Zgierski
q w imieniu mieszkańców miasta Zgierza: Iwona Wieczorek – Prezydent Miasta Zgierz, Anna Majewska – Sekretarz Miasta Zgierza
q w imieniu Związku Sybiraków Koło Zgierz: Lila Kukulska – Prezes Związku, Adam Szreder i Franciszek Głowacz – członkowie Związku
q w imieniu Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu: st. asp. Marek Włodarczyk – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji
w Zgierzu q w imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu: bryg. Zygmunt Kasprzyk – Dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Zgierzu q w imieniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: Andrzej
Jóźwiak – Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Jarmusz i Dariusz Pietrasiak – członkowie Zarządu q w imieniu Sekcji Kolarskiej „Szwadron”
im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich przy Oddziale PTTK w Ozorkowie: chorąży Stanisław Frątczak i chorąży Andrzej Staniewski
q w imieniu Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Zgierzu: Halina Szymańska – Przewodnicząca, Romana Zając – członkini
Zarządu q w imieniu Sołectwa Biała: Wacław Zając – Sołtys Sołectwa Biała, Bożena Zdrojewska i Zbigniew Klubowski – członkowie Rady
Sołeckiej q delegacje szkół gminnych: Elżbieta Sobczyńska - Kaźmierczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym z uczniami,
Blanka Hauke – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej z uczniami, Agnieszka Sobczak – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Wielkiej z uczniami, Marek Stangreciak – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie z uczniami, Maria Teresa Socalska – Dyrektor
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach z uczniami, Julia Chmielewska – nauczyciel w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku
z uczniami, Irena Konsowicz – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie z uczniami.

źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

WYDARZENIA

Święto Konstytucji 3 Maja
W Gminie Zgierz uroczystości patriotyczne z okazji 223. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w Białej. W samo południe
rozpoczęła je msza święta w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, po której uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Okolicznościowe przemówienia
wygłosili Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński. Złożono również
kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele parlamentarzystów,
władz samorządowych Gminy Zgierz, Powiatu Zgierskiego i Miasta
Zgierza, zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, policji,
organizacji kombatanckich i społecznych, gminnych szkół oraz miesz-
kańcy gminy.

Wartę honorową przy pomniku pełnili druhowie z OSP w Dzierżąznej
i członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy
Kaniowscy” z Łodzi. Oprawę muzyczną zapewniły Orkiestra Dęta przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąnej i Orkiestra Dęta OSP
w Brzezinach pod kierunkiem kapelmistrza Radosława Szymczyka.
W uroczystościach uczestniczyły również poczty sztandarowe OSP
z Białej, Dąbrówki Wielkiej, Dzierżąznej, Kaniej Góry, Kęblin
i Szczawina oraz szkół z Besiekierza Rudnego, Dąbrówki Wielkiej,
Grotnik, Słowika i Szczawina.

Przed południem uroczystości patriotyczne odbyły się również
w Zgierzu na pl. Jana Pawła II. Gminę Zgierz reprezentował Wójt
Gminy Zgierz.
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