


Podczas VIII sesji Rady Gminy Zgierz, która
odby³a siê 30 maja 2011 r. radni podjêli
uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:

q przeniesieñ w planie wydatków bud¿etu
gminy Zgierz na rok 2011 w zakresie
zadañ w³asnych (14 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê).

O 20.000 z³ zwiêkszono wydatki na oœwiatê
i wychowanie, zmniejszaj¹c jednoczeœnie
plan wydatków na kulturê fizyczn¹ i sport.

Zmiany wynikaj¹ z nowych przepisów
ustawy o systemie oœwiaty. Od wrzeœnia
obowi¹zkiem szkolnym objête zostan¹
5-latki. Bêd¹ one obowi¹zane odbyæ roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu
lub oddziale przedszkolnym zorganizo-
wanym w szkole podstawowej lub w innej
formie wychowania przedszkolnego. 

Gmina Zgierz, po przeprowadzonej analizie
demograficznej, utworzy w nowym roku
szkolnym 2011/2012 trzy dodatkowe oddzia³y
przedszkolne w szko³ach podstawowych
w Giecznie, S³owku i Szczawinie. Natomiast
w Bia³ej, D¹brówce Wielkiej i Besiekierzu
Rudnym bêd¹ funkcjonowa³y pojedyncze
oddzia³y, które opiek¹ przedszkoln¹ obejm¹
dzieci 5- i 6-letnie.

W szko³ach w Giecznie i Szczawinie
przeprowadzone zostan¹ prace adaptacyjno
-remontowe pomieszczeñ klasowych oraz
toalet. Ponadto zakupione bêd¹ meble i
wyposa¿enie dla powstaj¹cych oddzia³ów
przedszkolnych. Obie szko³y otrzymaj¹ na
ten cel po 10.000 z³otych.

Pieni¹dze pochodz¹ z puli œrodków zabez-
pieczonych w bud¿ecie na zadanie inwesty-
cyjne pn. „Poprawa warunków dla wzrostu
aktywnoœci spo³ecznej, rekreacyjnej i sporto-
wej we wsi Szczawin przy ZSG w Szczawinie
- budowa ogólnodostêpnego, wielofunk-
cyjnego boiska sportowego”. Na realizacjê
zadania podpisana zosta³a umowa na kwotê
ni¿sz¹ ni¿ zak³adano;

q zaliczenia ulicy Boles³awa Leœmiana
i czêœci ulicy Górzystej w miejscowoœci
Jedlicze B do kategorii dróg gminnych
(9 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 5 przeciw,
1 wstrzymuj¹cy siê).

Ulica Leœmiana ³¹czy siê z drog¹ gminn¹
relacji Jedlicze A - Jedlicze B - do granicy
gminy Aleksandrów (ul. Bukowa) oraz
poprzez czêœæ ul. Górzystej (na odcinku od
ul. Leœmiana do ul. Letniskowej) z drog¹
gminn¹ relacji Jedlicze A - Jedlicze B - Grot-
niki (ul. Letniskowa). Ulica ma oko³o 720
metrów. Zapewnia dojazd do posesji
po³o¿onych wzd³u¿ ulicy, ma znaczenie
lokalne i stanowi uzupe³nienie sieci dróg
s³u¿¹cych miejscowym potrzebom.

Uchwa³a w sprawie zaliczenia drogi
wewnêtrznej, dojazdowej do kategorii dróg
publicznych (istniej¹ cztery kategorie dróg publi-
cznych: krajowa, wojewódzka, powiatowa i
gminna) niesie ze sob¹ istotne zmiany. Przede
wszystkim taki status wa¿ny jest dla w³aœci-
cieli nieruchomoœci chc¹cych dokonaæ
podzia³u gruntu oraz staraj¹cych siê o uzyskanie
pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.
Z drogi publicznej mo¿e korzystaæ ka¿dy
i jest ona utrzymywana przez gminê, czyli
remontowana i odœnie¿ana. W przypadku
drogi wewnêtrznej gmina nie ma takich
uprawnieñ. Drogom wewnêtrznym gmina
mo¿e tylko, w drodze uchwa³y Rady Gminy,
nadawaæ nazwy. Czynnoœæ ta wymaga jednak
zgody wyra¿onej w formie pisemnej przez
w³aœcicieli terenów, na których jest ona
zlokalizowana;

q wykazu k¹pielisk na terenie gminy
Zgierz na rok 2011 (15 g³osów za).

Do wykazu wpisano „K¹pielisko nad Lind¹”
w Grotnikach.

W lipcu ubieg³ego roku wesz³y w ¿ycie nowe
przepisy prawa wodnego. Decyzja, gdzie
mo¿na tworzyæ k¹pieliska nale¿y obecnie do
Rady Gminy. Uchwa³y w tej sprawie musz¹
byæ podejmowane co roku do 31 maja. Woda
w k¹pieliskach ma byæ te¿ teraz czêœciej
kontrolowana.

Przed wprowadzeniem pod obrady Rady
Gminy projektu uchwa³y w sprawie wpisu
danego k¹pieliska do wykazu k¹pielisk na
terenie gminy, Wójt przeprowadza procedurê
konsultacji i opiniowania. Projekt uchwa³y
podawany jest do wiadomoœci publicznej,
a w³aœciwe organy - Dyrektor Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej, Wojewódzki
Inspektor Ochrony Œrodowiska i Pañstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny - wydaj¹
opinie w zakresie jakoœci wody oraz
zarz¹dzania wod¹ w k¹pielisku. 

Procedura rozpoczynana jest po otrzymaniu
przez Wójta wniosku o umieszczenie w
wykazie k¹pielisk wydzielonego fragmentu
wód powierzchniowych, na których planuje
siê utworzyæ k¹pielisko. Wniosek sk³ada
organizator k¹pieliska do 31 grudnia roku
poprzedzaj¹cego sezon k¹pielowy. Musi on
przedstawiæ Wójtowi m.in. dane dotycz¹ce
maksymalnej liczby osób korzystaj¹cych z
k¹pieliska oraz terminy otwarcia i zamkniêcia
takiego miejsca;

q ustalenia poboru podatków w drodze
inkasa, okreœlenia inkasentów i wysokoœci
wynagradzania za inkaso w gminie Zgierz
(14 g³osów za, 1 wstrzymuj¹cy siê).

Radni wprowadzili korektê do treœci podjêtej
na poprzedniej sesji uchwa³y. Zgodnie
z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w £odzi, wykreœlono paragraf mówi¹cy
o terminie i formie odbioru prowizji przez
inkasentów, gdy¿ ustalanie tych spraw nie
jest w kompetencji rady.
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Urz¹d Gminy Zgierz czynny jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 16.00,
kasa w godz. 8.00 - 15.30.

Za³atw sprawê

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 9.00 - 11.00 oraz pi¹tki
w godz. 10.00 - 13.00 w budynku B, I piêtro,
wejœcie przez Sekretariat, tel. 42 716 25 15
wew. 109. Zastêpca Wójta - codziennie
w godz. 8.00 - 16.00 w ramach mo¿liwoœci
czasowych.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy przyjmuje
interesantów w œrody w godz. 10.00 - 11.00
w pok. 15, budynek B, II piêtro, tel. 42 716 25 15
wew. 116.
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q Komisja Infrastruktury Spo³ecznej

Komisja obradowa³a 7 czerwca. W posiedzeniu
uczestniczyli m.in.: Zastêpca Wójta Gminy
Zgierz, Dyrektor Gminnego Zak³adu Komu-
nalnego z/s w D¹brówce Wielkiej, pracownik
Referatu Infrastruktury Technicznej oraz
Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu.
Przedmiotem obrad by³a dyskusja na temat
administrowania budynkami komunalnymi,
przysz³oœci tramwajowej linii 46 oraz
bie¿¹cych spraw oœwiatowych.

Na administrowanie budynkami komunal-
nymi GZK otrzyma³ z tegorocznego bud¿etu
gminy dotacjê w wysokoœci 65.100 z³. Do
czerwca wydano ponad 17.900 z³ m.in. na
wykonanie studni g³êbinowej w Woli Branic-
kiej oraz przegl¹dy budowlane, kominiarskie
i elektryczne. Do koñca roku GZK planuje
jeszcze m.in.: wymianê instalacji elektrycznej
w budynku w Ustroniu przy ul. Sportowej,
generalny remont pomieszczenia w Besiekierzu
Rudnym (stara szko³a) oraz przebudowê
kominów w piêciu budynkach komunalnych
(w Rosanowie przy ul. Konopnickiej,
Besiekierzu Rudnym - stara szko³a, Ustroniu
przy ul. Chopina, Bia³ej przy ul. Koœcielnej
i Koloni G³owie).

Gmina Zgierz posiada obecnie cztery
niezamieszka³e lokale - w Bia³ej, Smardzewie
(w bardzo z³ym stanie), Grotnikach i Giecznie.
GZK podpisuje umowy z przysz³ymi loka-
torami po otrzymaniu decyzji Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej i akceptacji Wójta.
Obecnie na mieszkanie socjalne oczekuje w
naszej gminie 13 rodzin. Istniej¹ dwie g³ówne
przyczyny nie zasiedlania pustostanów - stan
techniczny mieszkania lub brak mo¿liwoœci
finansowania wysokich kosztów jego
eksploatacji.

Cz³onkowie komisji szczególn¹ uwagê
zwrócili na budynek w Smardzewie, w którym
mieœci siê Oœrodek Zdrowia. Mówiono m.in.
o koniecznoœci wymiany centralnego ogrze-
wania. 

Trwaj¹ spotkania uczestników Miêdzygminnej
Komunikacji Tramwajowej. Przedmiotem
rozmów s¹ dalsze losy tramwaju linii 46.
Miasto £ódŸ zaproponowa³o zawarcie

nowego porozumienia miêdzygminnego. Jest
kilka propozycji podzia³u kosztów. Wszystkie
- jak zgodnie twierdz¹ przedstawiciele
pozosta³ych gmin, przez które przebiega linia
- s¹ nie do przyjêcia. 

Prognozowany roczny koszt funkcjono-
wania linii to 3.844.514 z³. Bior¹c pod uwagê
kryterium odleg³oœci miasto £ódŸ ze swojego
bud¿etu wy³o¿y³oby 40 proc. tej kwoty, miasto
Zgierz - 20,8 proc., gmina Zgierz - 24,5 proc.
(oko³o 942 tys. z³), gmina Ozorków - 2,3
proc., miasto Ozorków - 12,4 proc. Wed³ug
kryterium ludnoœciowego podzia³ mia³by
wygl¹daæ nastêpuj¹co: miasto £ódŸ -
40 proc., miasto Zgierz - 37,2 proc, gmina
Zgierz - 7,3 proc. (ponad 280 tys. z³), gmina
Ozorków - 4,2 proc., miasto Ozorków - 11,2
proc. Inne wczeœniejsze propozycje to takie,
by gmina Zgierz na swoim terenie utrzymy-
wa³a torowisko oraz partycypowa³a w kosz-
tach utrzymania tramwaju. Pad³a wtedy
kwota 800.000 z³. Ponadto tramwaj mia³by
kursowaæ tylko na odcinku Ozorków -
Helenówek, dalej pasa¿erów czekaæ mia³aby
przesiadka.

Z bud¿etu gminy Zgierz co roku p³yn¹
œrodki na utrzymanie komunikacji tramwa-
jowej. W tym roku przeznaczono na ten cel
89.000 z³, w zesz³ym 88.000 z³. Propo-
nowany przez miasto £ódŸ podzia³ kosztów
mija siê wiêc z mo¿liwoœciami finansowymi
gminy.

Radni stwierdzili, ¿e dobrze by³oby ju¿
teraz przeprowadziæ konsultacje z mieszkañ-
cami i spróbowaæ wypracowaæ alternatywne
wyjœcie z tej sytuacji, skoro byæ mo¿e od
nowego roku linia przestanie funkcjonowaæ. 

Jak zwykle w czasie wakacji w gminnych
szko³ach prowadzone bêd¹ remonty i prace
konserwatorskie. Szacuje siê, ¿e gminne
szko³y wydadz¹ na te dzia³ania: w Bia³ej
- 11.500 z³, Besiekierzu Rudnym - 8.000 z³,
D¹brówce Wielkiej - 16.000 z³, Giecznie -
23.000 z³, Grotnikach - 23.000 z³, S³owiku -
16.000 z³, Szczawinie - 12.000 z³.

Od wrzeœnia wchodz¹ w ¿ycie nowe
przepisy ustawy o systemie oœwiaty, wed³ug
których obowi¹zkiem szkolnym objête bêd¹
równie¿ 5-latki. Z przeprowadzonej analizy
demograficznej w gminie Zgierz wynika, ¿e
konieczne jest utworzenie trzech dodatko-
wych oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach

podstawowych w Giecznie, S³owiku i Szcza-
winie. Prognozuje siê, ¿e w nowym roku
szkolnym po raz pierwszy w szkolnej ³awce
- w oddziale przedszkolnym - usi¹dzie 175
dzieci, z tego w szkole w Bia³ej - 21,
Besiekierzu Rudnym - 8, D¹brówce Wielkiej
- 11, Giecznie - 40, Grotnikach - 20, S³owiku
- 39 i Szczawinie - 36. Ponadto 31 szeœcio-
latków rozpocznie swoj¹ edukacjê od razu w
pierwszej klasie szko³y podstawowej. 

q Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Komisja obradowa³a 24 maja i 15 czerwca.
W obu posiedzeniach uczestniczyli pracow-
nicy Referatu Geodezji, Gospodarki Przestrzen-
nej i Gruntami. W maju radni rozpatrywali
wnioski zg³oszone do projektu „Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Zgierz”. W czerwcu
natomiast przedstawiono zmiany do tego
projektu oraz rozmawiano na temat nowego
prawa geodezyjnego.

Z prac komisji 
Rady Gminy

1 czerwca dokonano odbioru koñcowego
zadania pn. „Rozbudowa sieci wodoci¹gowej
w miejscowoœci Gieczno ul. Sportowa”.
Zadanie obejmowa³o wykonanie 151,63 m
wodoci¹gu.

2 czerwca rozpoczê³a siê realizacja zadania
inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków dla
wzrostu aktywizacji spo³ecznej, rekreacyjnej
i sportowej we wsi Szczawin przy ZSG
w Szczawinie - budowa ogólnodostêpnego,
wielofunkcyjnego boiska sportowego”. Projekt
wspó³finansowany jest z Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach dzia³ania
„Odnowa i rozwój wsi”. Przewidywany
termin zakoñczenia robót to 31 sierpnia 2011 r.

2 czerwca rozpoczê³a siê realizacja zadania
inwestycyjnego pn. „Organizacja Centrum
Kultury we wsi Ustronie” wspó³finanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych
Strategii Rozwoju”. Zakres zadania obejmuje
roboty budowlane zwi¹zane z dociepleniem
dachu, wymian¹ pokrycia dachowego i insta-
lacji odgromowej oraz wymian¹ instalacji
centralnego ogrzewania wraz z kot³owni¹.
Przewidywany termin zakoñczenia robót to
31 sierpnia 2011 r.

20 czerwca dokonano odbioru dokumentacji
technicznej dla zadania pn. „Budowa oœwie-
tlenia ul. Rzemieœlniczej w Skotnikach od
ul. Bukowej do Janowa”. 

Inwestycje w gminie

INWESTYCJE

KONDOLENCJE

Wyrazy wspó³czucia

Panu

STANIS£AWOWI BEDNARKOWI

z powodu œmierci 

SIOSTRY

sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy wspó³czucia

Panu

RYSZARDOWI TOBERZE

z powodu œmierci 

TEŒCIA

sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy
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17 czerwca miêdzynarodowi goœcie
- w towarzystwie Wójta, Przewodnicz¹cego
Rady oraz pracowników Referatu Rozwoju
i Promocji Gminy Zgierz - udali siê do
Parzêczewa. Tam, w siedzibie Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM”, odby³a siê konfe-
rencja poœwiêcona pozyskiwaniu i wdra¿aniu
œrodków z programu LEADER w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

30 maja w £odzi odby³a siê trzecia z cyklu
konferencja prasowa, której tematem by³o
powo³anie Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz
powstrzymania planów budowy nowych
kopalni wêgla brunatnego metod¹ odkryw-
kow¹ oraz przeprowadzenia Polski z ery
kopalnej do ery odnawialnej - „Rozwój TAK
- Odkrywki NIE”. Pierwsza, za³o¿ycielska,
odby³a siê w Lubinie, druga w Zielonej
Górze.

W ³ódzkiej konferencji wziêli udzia³ m.in.:
Zdzis³aw Rembisz - Wójt Gminy Zgierz,
Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Pi¹tek,
Wojciech Brzeski - Sekretarz Gminy
Ozorków, Irena Rogowska - Wójt Gminy
Lubin (woj. dolnoœl¹skie) i Przewodnicz¹ca
Koalicji, Robert Chruœciel - Wójt Gminy
Ruja (woj. dolnoœl¹skie), Rados³aw Gawlik
- Prezes Stowarzyszenia „EKO-UNIA”
z Wroc³awia, przedstawiciele Centrum
Zrównowa¿onego Rozwoju w £odzi:
Zbigniew Tynenski i Teresa Adamska oraz
Piotr Œwiderski - Prezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Zgierskiej i Zbigniew
Hauke - Prezes Stowarzyszenia Agroturysty-
cznego Ziemi Zgierskiej. 

Koalicja niepokoi siê, ¿e w przygotowywanej
„Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju do 2030” rz¹d d¹¿y do uznania
odkrywek wêgla brunatnego za inwestycje
celu publicznego o znaczeniu krajowym.
Takie rozwi¹zanie zobowi¹¿e do uwzglêdnie-

nia inwestycji w planach wojewódzkich oraz
umo¿liwi narzucenie gminom obowi¹zku
wprowadzenia kopalni do planów miejsco-
wych. A to - zdaniem Koalicji - droga do
wyw³aszczeñ.

- Nie mo¿emy spokojnie przygl¹daæ siê
dzia³aniom rz¹du zamierzaj¹cym do budowy
nowych odkrywek, które niszcz¹ nasze
ziemie i zagra¿aj¹ naszemu zdrowiu.
Obowi¹zkiem wobec nas samych i naszych
dzieci jest dzia³anie na rzecz powstrzymania
budowy kolejnych kopalni odkrywkowych
wêgla brunatnego. Obietnice o miejscach
pracy w odkrywkach to mrzonka, a budowa
odkrywek sprawi, ¿e tysi¹ce ludzi straci pracê
lub bêdzie musia³o opuœciæ swoje domy. W
dodatku zabezpieczenie z³o¿a na rzecz
budowy odkrywek blokuje na lata rozwój
infrastruktury gmin. Dalsze inwestycje w
wydobycie wêgla brunatnego w kopalniach
odkrywkowych to œlepy zau³ek, który
oznacza zagro¿enie dla ludzi i przyrody.
Nasz kraj ma ogromny potencja³ rozwoju
odnawialnych Ÿróde³ energii. To w³aœnie
inwestycje w ten sektor produkcji energii
zapewni¹ nam bezpieczeñstwo energetyczne
- mówili cz³onkowie Koalicji.

Koalicja zamierza prowadziæ debatê na rzecz
odnawialnych Ÿróde³ energii oraz szybkiego
przejœcia do gospodarki niskowêglowej
i niskoemisyjnej, prezentuj¹c argumenty
uzasadniaj¹ce alternatywne formy zagospodaro-

wania z³ó¿ wêgla brunatnego. Sygnatariusze
Koalicji chc¹ wspieraæ wszelkie inicjatywy
s³u¿¹ce harmonijnemu rozwojowi spo³ecznemu,
zachowaniu dziedzictwa materialnego i kulturo-
wego, a tak¿e szacunku dla praw cz³owieka
i obywatela. 

Wójtowie, burmistrzowie oraz lokalne i ogólnopolskie organizacje
spo³eczne i ekologiczne z czterech województw (dolnoœl¹skiego,
lubuskiego, ³ódzkiego i kujawsko-pomorskiego) zagro¿onych budow¹
kopalni odkrywkowych powo³a³y w maju Ogólnopolsk¹ Koalicjê
„Rozwój TAK - Odkrywki NIE”.

SPO£ECZEÑSTWO

Rozwój TAK - Odkrywki NIE CELE KOALICJI:

q Wdro¿enie w ¿ycie woli tych miesz-
kañców naszego kraju, którzy na terenach
swoich gmin w wa¿nych i prawomocnych
referendach opowiedzieli siê przeciw
budowie kopalni wêgla brunatnego metod¹
odkrywkow¹.

q Obrona gmin i jej mieszkañców przed
prewencyjnym wprowadzeniem prawnej
ochrony z³ó¿ wêgla brunatnego przed
dalsz¹ zabudow¹ infrastrukturaln¹ niezwi¹-
zan¹ z energetyk¹. 

q Wprowadzenie do polskiego systemu
ustroju prawnego zapisów trwale chroni¹-
cych mieszkañców gmin zagro¿onych
odkrywk¹ przed projektami dewastacji
œrodowiska naturalnego, zniszczenia w
przysz³oœci maj¹tku obywateli oraz dezinte-
gracji tkanki spo³ecznej. 

q Wzmocnienie bezpieczeñstwa energe-
tycznego Polski poprzez wprowadzanie
alternatywnych form zagospodarowania
strategicznych z³ó¿ surowców naturalnych. 

q Dialog na rzecz odnawialnych Ÿróde³
energii oraz szybkiego przejœcia do gospo-
darki niskowêglowej i niskoemisyjnej,
a tak¿e tworzenia „zielonych miejsc” pracy
zwi¹zanych z energetyk¹ we wszystkich
sektorach gospodarki. 

q Stworzenie wielostronnego forum
wymiany pogl¹dów na temat przysz³oœci
polskiego sektora energetyczno - wêglowego.

q Wspieranie wszelkich inicjatyw s³u¿¹-
cych harmonijnemu rozwojowi spo³ecznemu
w zgodzie z natur¹ oraz zachowaniu
dziedzictwa materialnego i kulturowego
dla przysz³ych pokoleñ, a tak¿e szacunku
dla praw cz³owieka i obywatela.

q Wspó³praca na szczeblu krajowym
i miêdzynarodowym z organizacjami i
instytucjami, których cele i profil dzia³ania
pokrywaj¹ siê z celami Koalicji. 

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA
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W dniach 16-19 czerwca na zaproszenie gminy Zgierz wizytowa³a 
w Polsce dwunastoosobowa delegacja samorz¹dowców z Kupiškis
(Litwa), Rezekne (£otwa) i Hollókõ (Wêgry). Gmina Zgierz od lat, 
w ramach umów partnerskich, rozwija z tymi gminami m.in. wspó³pracê
kulturaln¹ i oœwiatow¹. Tym razem tematem przewodnim spotkania
by³a wymiana doœwiadczeñ w dziedzinie pozyskiwania pieniêdzy unijnych.



Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prelegentami
byli przedstawiciele ka¿dej z gmin partner-
skich. Mówiono o zrealizowanych projektach
oraz porównywano procedury ubiegania siê o
dofinansowanie w poszczególnych krajach.
Pobyt w Parzêczewie by³ te¿ okazj¹ do
zapoznania siê z dzia³alnoœci¹ Fundacji
„PRYM”, tworzonej m.in. przez gminê
Zgierz. Po siedzibie oprowadza³a goœci

Prezes Fundacji. Nastêpnie wyruszono w
teren, by zapoznaæ siê z przedsiêwziêciami
i inwestycjami zrealizowanymi na terenie
dzia³ania Fundacji dziêki pieni¹dzom
pozyskanym z funduszy Unii Europejskiej.
Delegacja odwiedzi³a gminê Dalików (wizyta
w galerii sztuki i spotkanie z miejscowym
artyst¹ w Idzikowicach), gminê £êczyca
(wizyta i tradycyjny polski obiad przygoto-

wany przez gospodynie w „KuŸni Talentów”
w Lubieniu) oraz gminê Zgierz (wizyta w
Bia³ej: zwiedzanie zmodernizowanej Szko³y
Podstawowej i znajduj¹cej siê tam Izby
Pamiêci w towarzystwie dyrektora szko³y
oraz spotkanie z druhami OSP i pokaz
nowego samochodu stra¿ackiego). W trakcie
wyjazdu z delegacj¹ spotkali siê wójtowie
gmin Parzêczew i £êczyca. Dzieñ zakoñ-
czono uroczyst¹ kolacj¹ w Gminnym Oœrodku
Kultury w Dzier¿¹znej, w której uczestniczyli
m.in. Prezydent Miasta Zgierza oraz przedsta-
wiciele Rady Gminy Zgierz i Urzêdu Gminy. 

18 czerwca delegacja uczestniczy³a w œwiêcie
kulinarnym Smaki Ziemi £ódzkiej, zorgani-
zowanym przez Urz¹d Marsza³kowski na
rynku Manufaktury w £odzi. Jedno ze stoisk
nale¿a³o do Fundacji „PRYM”, a na scenie
wyst¹pi³ m.in. Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki”
z Gieczna z Kapel¹ Ludow¹. Goœcie zwiedzili
równie¿ wystawê w Muzeum Fabryki.
Wieczór to znów spotkanie z polsk¹ tradycj¹
i folklorem podczas „Nocy Œwiêtojañskiej”
w Dzier¿¹znej. 

Powiadaj¹, ¿e przynosi znalazcy szczêœcie, ¿e
znajduj¹ siê pod nim skarby nieprzebrane.
Niby nikt go nie widzia³, a podobno zakwita
raz do roku - w magiczn¹, wyj¹tkow¹ noc
ognia, wody i mi³oœci. Kwiat paproci. Œwiêto-
jañskie obrzêdy kusz¹ swoj¹ tajemnic¹, urokiem
i staros³owiañsk¹ magi¹. Wró¿¹ nadziejê na
gor¹ce i pe³ne mi³oœci lato. Wigilia œwiêtego
Jana jest polskim œwiêtem zakochanych,
obiecuj¹cym spe³nienie, radoœæ, powodzenie.

Sobótkowe widowisko obrzêdowe odby³o siê
18 czerwca na terenie Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej. Tegoroczna Noc
Œwiêtojañska zosta³a zrealizowana w ramach
projektu „Organizacja imprezy kulturalnej
Noc Œwiêtojañska w Dzier¿¹znej” wspó³finan-
sowanego ze œrodków Unii Europejskiej w
ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Tradycyjnie rozpoczêliœmy od wyplatania
wianków œwiêtojañskich pod kierunkiem
twórczyñ: Janiny Zuchory, Alicji Matczak,
Jolanty Ko³odziejskiej. Nie tylko g³owy
panien zosta³y ozdobione kwieciem, wœród
wyplataj¹cych nie zabrak³o zrêcznych kobiet
i uzdolnionych mê¿czyzn. Zapachnia³o letni¹
³¹k¹…

Do uœwietnienia czasu przyby³ym goœciom
zosta³y zaanga¿owane amatorskie zespo³y
dzia³aj¹ce pod patronatem GOK w Dzier¿¹znej:

Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki” z Gieczna
z Kapel¹ Ludow¹ Zenona Rudnickiego,
Zespó³ Œpiewaczy „Szczawinianki” ze
Szczawina oraz Zespó³ tañca nowoczesnego
Raindrops-Junior. 

Jednym z ciekawszych punktów by³ Obrzêd
Nocy Œwiêtojañskiej przedstawiony przez
Zespó³ Pieœni i Tañca „Anilana”. Rzeczy-
wiœcie widowisko by³o imponuj¹ce. Panny i
kawalerowie wyœpiewywali piosenki œwiêto-
jañskie, tañczyli skoczne ho³ubce, m³odzi
ch³opcy skakali przez ogieñ, a dziewczêta
rzuca³y siê na nich, chc¹c zdobyæ tego
jedynego. Równie interesuj¹cym elementem
by³ polonez tañczony na ³¹ce z uczestnikami
zabawy. Chêtnych do tañca nie zabrak³o i
wszyscy ruszyliœmy w tany.

Z zapadniêciem zmroku rozpocz¹³ siê
przemarsz barwnego korowodu œwiêto-
jañskiego z pochodniami, poprowadzony
przez „Anilanê” i nasze rodzime zespo³y.
W korowodzie  przeszli wszyscy cz³onkowie
lokalnej spo³ecznoœci i zaproszeni goœcie,
zd¹¿aj¹c œpiesznie nad staw, gdzie rozpocz¹³
siê kolejny punkt programu - spektakl œwiat³a
i wody. 

Tradycja g³osi, ¿e puszczanie na wodê
w³asnorêcznie wyplecionych wianków
œwiêtojañskich i œledzenie ich losu wró¿y
powodzenie w mi³oœci. Œwieczka nie powinna

zgasn¹æ, a wianek musi zostaæ wy³owiony
przez uroczego m³odzieñca. W tym celu
niektórzy, pe³ni poœwiêcenia ch³opcy, skakali
do wody przynosz¹c wianek swojej ukochanej
lub szukaj¹c w ten sposób panny. Œmiechu
by³o sporo, a tradycji sta³o siê zadoœæ.

W trakcie trwania imprezy cz³onkinie
Kó³ Gospodyñ Wiejskich, dzia³aj¹cych na
terenie gminy Zgierz z Rosanowa,
Proboszczewic, Bia³ej, £agiewnik Nowych
i Szczawina raczy³y nas smakowitymi
potrawami. Mo¿na by³o „sobie podjeœæ”
regionalnych produktów: pra¿oków z kapuœ-
niakiem, klusek ¿elaznych „Przyciroki”,
rosanowskich kluseczek z farszem miêsnym,
smalcu z jab³kiem czy schabu znad
Czerniawki, a tak¿e piero¿ków, pasztecików
i innych pysznoœci. Niektóre potrawy wziê³y
udzia³ w konkursie na „Regionaln¹ Potrawê
Kupalnockê”. Numerem jeden zosta³ smalec
z jab³kiem przygotowany przez cz³onkinie
KGW z Proboszczewic.

Rozrywkowa czêœæ imprezy to koncert
zespo³u £UKASH oraz wspólna zabawa
taneczna z DJ-em. 

Zgodnie z tradycj¹ sobótek póŸn¹ noc¹
rozpoczêliœmy poszukiwanie Kwiatu Paproci.
Szczêœliwa znalazczyni kwiatu twierdzi, i¿
zaprowadzi³ j¹ doñ instynkt. Kwiat Nocy
Œwiêtojañskiej zakwit³ jednak nie tylko dla
niej, ale dla wszystkich uczestników sobotniej
imprezy. 

Kwiat Nocy Œwiêtojañskiej w Dzier¿¹znej

ANNA WOSIECKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

Fotoreporta¿ na str. 16.
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KGR jest metod¹ opracowan¹ przez Fundacjê
„Nadzieja dla Rodzin” i stosowan¹ przez
GOPS we wspó³pracy z Fundacj¹. Jest to
metoda pracy z rodzin¹ znajduj¹c¹ siê w sytu-
acji kryzysowej. Anga¿uj¹c w rozwi¹zanie
problemu jak najwiêksz¹ liczbê cz³onków
rodziny i osób jej bliskich, wykorzystuje siê
potencja³ i zdolnoœci, jakie maj¹ poszczególni
jej cz³onkowie. KGR jest szans¹ dan¹
rodzinie, jako pierwszej instytucji odpowiedzial-
nej za ni¹ sam¹, na podjêcie samodzielnej
próby zmierzenia siê z problemem, czêsto przed
ingerencj¹ ze strony zewnêtrznych instytucji.
Takie podejœcie daje wiêksz¹ gwarancjê, ¿e
wypracowany model wsparcia rodziny
przyniesie spodziewane efekty. Wiele rodzin
zas³uguje na to, by przed interwencj¹ ze
strony pomocy spo³ecznej czy s¹du otrzymaæ
szansê na zmierzenie siê z problemem we
w³asnym gronie. Konferencja Grupy Rodzin-
nej opiera siê na przekonaniu, ¿e poszczególni
cz³onkowie rodziny s¹ po³¹czeni specyficznymi

wiêzami emocjonalnymi, które s¹ nieosi¹galne
dla osób spoza krêgu rodziny. Rodzina posiada
informacje, których osoba spoza jej krêgu
mo¿e nigdy nie uzyskaæ - w³¹czaj¹c w to
rodzinne sekrety, czêsto bezpoœrednio
zwi¹zane z sytuacj¹ kryzysow¹. W KGR
rodzina jest spostrzegana jako „ekspert”.
Obejmuje swym dzia³aniem ca³e œrodowisko
rodzinne. W rozwi¹zanie problemu anga¿o-
wane s¹ wszystkie osoby w ró¿ny sposób
zwi¹zane z rodzin¹. Osoby do uczestnictwa w
projekcie kieruje pracownik socjalny, który
zg³asza równie¿ rodzinê do pomocy w formie
KGR. Nastêpnie Fundacja „Nadzieja dla
Rodzin” przydziela koordynatora. 

Pierwsza Konferencja Grupy Rodzinnej
odby³a siê w sali udostêpnionej przez Dyrektor
Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w S³owiku.
Przedstawiciele szko³y ju¿ na etapie przygo-
towania konferencji wykazali du¿e zaanga¿o-
wanie w projekt i zaoferowali pomoc, za co
sk³adamy gor¹ce podziêkowanie. Zbigniew

Piechocki, jako koordynator Fundacji, wspo-
maga³ rodzinê w przygotowaniu spotkania,
pomóg³ ustaliæ listê zaproszonych goœci, czas
i miejsce spotkania. Spotkanie sk³ada³o siê
z trzech etapów. Pracownik socjalny -
Ma³gorzata Milczarek przedstawi³a problem
rodziny. Zaprezentowa³a mocne strony
rodziny, ale tak¿e obawy, jakie niesie zaist-
nia³a sytuacja. Celem by³o przedstawienie
rodzinie mo¿liwie pe³nej informacji o jej
sytuacji. Opiniê o sytuacji rodziny wyrazi³
równie¿ kurator s¹du rodzinnego pe³ni¹cy
nadzór nad rodzin¹ oraz przedstawiciel
szko³y. Uczestnicy konferencji zostali
zobowi¹zani do sporz¹dzenia planu pomocy
rodzinie, uwzglêdniaj¹c zw³aszcza zapewnie-
nie bezpieczeñstwa dziecku. Nastêpnie pracow-
nik socjalny, koordynator i inne niespokrew-
nione osoby opuœci³y pomieszczenie, w
którym pozostali tylko cz³onkowie rodziny.
Wynikiem pracy rodziny jest plan, który ma
s³u¿yæ poprawie trudnej sytuacji, w jakiej siê
znalaz³a rodzina. Plan zosta³ zaakceptowany
przez pracownika socjalnego i obecnie znajduje
siê w fazie realizacji. Dzia³ania poszczegól-
nych jej cz³onków s¹ na bie¿¹co monitorowane
zarówno przez pracownika socjalnego, jak
i sam¹ rodzinê. Przekazanie rodzinie czêœci
funkcji kontrolnej stanowi wiêksz¹ szansê na
powodzenie realizacji zobowi¹zañ. 

Ponadto w ramach projektu ka¿da rodzina
jest objêta tak¿e specjalistyczn¹ pomoc¹
psychologiczn¹, prawn¹ i doradztwem
zawodowym, aby jak najlepiej pokonywaæ
trudnoœci ¿ycia codziennego.

Inwestycja w siebie dzisiaj, 
szans¹ na lepsze jutro

Nowa forma pomocy rodzinom

21 czerwca podczas spotkania w Urzêdzie
Gminy Zgierz oficjalnie zamkniêto szkolenia
komputerowe zrealizowane w ramach projektu
„Komputer - twój pomocnik”.

Projekt „Komputer - twój pomocnik”
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europej-

skiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego polega³
na zorganizowaniu szkoleñ z
podstaw obs³ugi komputera dla
pozostaj¹cych bez zatrudnienia
mieszkañców gminy Zgierz.

W projekcie wziê³o udzia³ 13
osób (11 kobiet i 2 mê¿czyzn).
W trakcie zajêæ szkoleniowych
uczyli siê oni pracy w edytorze
tekstu, poznawali zasady dzia³ania

arkusza kalkulacyjnego, rozwijali umiejêt-
noœæ korzystania z Internetu i poczty elek-
tronicznej. Ka¿dy uczestnik stworzy³ swoje
CV i list motywacyjny, które nastêpnie
przes³a³ drog¹ mailow¹ na adres Biura
Projektu. 

Nabycie praktycznej umiejêtnoœci pracy na
komputerze zosta³o zweryfikowane podczas
egzaminu koñcowego. Wszyscy uczestnicy
projektu zdali egzamin, uzyskuj¹c wysokie
oceny.

Wraz z nabyciem nowych praktycznych
umiejêtnoœci u kursantów wzros³a wiara we
w³asne mo¿liwoœci, podnios³a siê samoocena,
zwiêkszy³a siê œwiadomoœæ potrzeby ustawi-
cznego kszta³cenia. Miernikiem owych zmian
by³y przeprowadzane wœród uczestników
projektu anonimowe ankiety.

W czasie spotkania podsumowuj¹cego
realizacjê szkoleñ ka¿dy uczestnik otrzyma³
certyfikat potwierdzaj¹cy ukoñczenie kursu,
kubek promocyjny oraz podrêcznik, który ma
s³u¿yæ jako pomoc przy dalszym zg³êbianiu
tajemnic komputera. 

Mamy nadziejê, ¿e ukoñczenie szkolenia
komputerowego da wymierne efekty na
rynku pracy i tym samym spotêguje
wyra¿an¹ przez kursantów radoœæ z udzia³u w
projekcie. 

Cz³owiek -  naj lepsza inwestycja

AGNIESZKA FILIPCZAK

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w ramach projektu „Inwestycja
w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro” w 2011 r. wprowadzi³ now¹
formê pomocy rodzinom w rozwi¹zywaniu ich problemów, wykorzys-
tuj¹c metodê pracy zwan¹ Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR). 
Dziesiêæ rodzin uczestnicz¹cych w projekcie zostanie objêtych
pomoc¹ w tej formie.

MA£GORZATA BIBEL
koordynator projektu
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certyfikaty rozdane

Komputer - twój pomocnik 

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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W zjeŸdzie uczestniczy³o 31 delegatów
z 10 gminnych jednostek OSP, cz³onkowie
ustêpuj¹cego zarz¹du oraz zaproszeni goœcie:
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
Miros³aw Burzyñski, Zastêpca Wójta
Marek Kominiak, Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Zgierzu

Józef Dziemdziela, Kierownik Referatu
Rozwoju i Promocji Gminy Wioleta
G³owacka, Dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej Barbara Polasiñska,
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej
w Zgierzu bryg. Zygmunt Kasprzyk,
Zastêpca Dowódcy Jednostki Ratowniczo
-Gaœniczej w Ozorkowie kpt. Jaros³aw
Jaczyñski, Kapelan Powiatowy OSP w
Zgierzu ks. kanonik Zdzis³aw Sudra oraz
pracownicy Urzêdu Gminy Zgierz: Katarzyna
Cieœlak i Maciej Wrzesiñski.

Zjazd rozpocz¹³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Zgierzu
Stanis³aw Dynek, który powita³ zgroma-
dzonych i zarz¹dzi³ g³osowanie nad wyborem
prowadz¹cego obrady. Zosta³ nim Komen-
dant Gminny OSP Jan Kowalczyk. Nastêpnie
delegaci wybrali Prezydium Zjazdu oraz
sk³ady Komisji: Wyborczej, Mandatowej
oraz Uchwa³ i Wniosków.

Po wyborze organów statutowych zjazdu
zosta³y wrêczone odznaczenia i medale:
Prezes OSP w RogóŸnie Jan Wojciechowski
otrzyma³ Z³oty Znak Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej,
natomiast Inspektor w Samodzielnym
Stanowisku ds. Zamówieñ Publicznych i OSP
Urzêdu Gminy Zgierz Katarzyna Cieœlak
odebra³a Srebrny Medal „Za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa”.

W dalszej czêœci obrad sprawozdania z
minionej kadencji z³o¿yli: Prezes Stanis³aw
Dynek, Komendant Jan Kowalczyk i cz³onek
Komisji Rewizyjnej Marian Mamiñski.
W dyskusji nad sprawozdaniami, która mia³a
miejsce po przerwie podkreœlano wzrost
liczby wyjazdów jednostek OSP i wiêksz¹
liczbê interwencji przy zdarzeniach innych

ni¿ po¿ary. Wskazano te¿ na koniecznoœæ
dalszego zaopatrywania stra¿y w nowy sprzêt
i podnoszenie kwalifikacji stra¿aków.

Po dyskusji delegaci przyst¹pili do g³osowañ.
Najpierw udzielili absolutorium ustêpuj¹-
cemu Zarz¹dowi Oddzia³u Gminnego,
po czym wybrali sk³ad nowego Zarz¹du
i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na
Zjazd Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP
RP.

W trakcie krótkiej przerwy wybrane organy
ukonstytuowa³y siê. Prezesem Zarz¹du zosta³
Stanis³aw Dynek (OSP Skotniki), Wicepre-
zesami - Andrzej JóŸwiak (OSP Dzier¿¹zna)
i Jan Wojciechowski (OSP RogóŸno),
Komendantem gminnym - Jan Kowalczyk
(OSP Grotniki - Ustronie), Sekretarzem
- Krzysztof Jarmusz (OSP Kêbliny),

Skarbnikiem - Stanis³aw Szczeœniak (OSP
Wypychów), Cz³onkami Zarz¹du: Piotr
Gadomski (OSP Bia³a), Andrzej Karolczak
(OSP Kania Góra), Dariusz Pietrasiak (OSP
Szczawin), Zdzis³aw Rembisz (Wójt Gminy
Zgierz), Piotr R¿anek (OSP Grotniki -
Ustronie) i Stanis³aw Stañczyk (OSP
D¹brówka Wielka). 

Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej zosta³
Marian Mamiñski (OSP Dzier¿¹zna),
Sekretarzem - S³awomir Modliñski (OSP
Kêbliny), zaœ Cz³onkiem - Miros³aw Rogalski
(OSP Kania Góra).

Delegatami na Zjazd Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku OSP RP wybrani zostali: Stanis³aw
Dynek, Andrzej JóŸwiak i Jan Wojcie-
chowski.

Pierwsz¹ decyzj¹ nowego Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego by³ wybór przedstawicieli do
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego, którymi
zostali Stanis³aw Dynek i Jan Wojcie-
chowski.

Po g³osowaniach cz³onkom zarz¹du poprzed-
niej kadencji z³o¿ono podziêkowania oraz
wrêczono ksi¹¿ki „Dzieje Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Polsce”.

Wa¿nym punktem zjazdu by³o uchwalenie
przez delegatów Programu dzia³ania
Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP na lata
2011 - 2016. Wynika z niego m.in., ¿e OSP
bêd¹ d¹¿yæ do pozyskania nowych cz³onków
czynnych oraz organizowania przynajmniej
raz w miesi¹cu zbiórek szkoleniowych. Bêd¹
te¿ podejmowane przez Zarz¹d dzia³ania
zmierzaj¹ce do podnoszenia sprawnoœci
operacyjno-technicznej OSP, poziomu
wyszkolenia stra¿aków i pozyskiwania sprzêtu
do dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. 

11 czerwca w sali Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w RogóŸnie odby³ siê
X Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Zgierzu.

Nowy zarz¹d oddzia³u gminnego OSP

MACIEJ WRZESIÑSKI
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Uczestnicy X Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego
Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP w Zgierzu.

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl
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Wœród przyby³ych goœci byli: Pose³ na Sejm
RP Agnieszka Hanajczyk, Dyrektor Biura
Poselskiego Pose³ do Parlamentu Europej-
skiego Joanny Skrzydlewskiej Bronis³aw
Sagan, Marsza³ek Województwa £ódzkiego
Witold Stêpieñ, Radna Sejmiku Województwa
Ilona Rafalska, Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Zgierskiego i Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Zgierzu
Józef Dziemdziela, Cz³onek Zarz¹du Powiatu
Zgierskiego Wojciech Budziarski, Komen-
dant Powiatowy Policji w Zgierzu insp. Piotr
Nejman, Zastêpca Komendanta Powiato-
wego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu
m³. bryg. Waldemar Mrulewicz, Burmistrz
Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski,
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
Miros³aw Burzyñski, Zastêpca Wójta
Marek Kominiak, Zastêpca Przewodni-
cz¹cego Rady Gminy Ryszard Barylski,
Radni: Stanis³aw Dynek (zarazem Prezes
Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w
Zgierzu), Piotr Gadomski, Marian JóŸwiak
i Barbara Kaczmarek, Sekretarz Gminy
Bogus³awa Szczeciñska, Skarbnik Gminy
Ewa Kubiak, Kierownik Referatu Rozwoju
i Promocji Gminy Wioleta G³owacka,
Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w
Dzier¿¹znej Barbara Polasiñska, pracownicy
Urzêdu Gminy Zgierz: Jadwiga Afiniec,
Katarzyna Cieœlak i Maciej Wrzesiñski,
Komendant Gminny OSP Jan Kowalczyk,
Prezes Zarz¹du Fundacji Rozwoju Gmin
„PRYM” Jolanta Pêgowska, Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Bia³ej Magdalena Hauke,
Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w
Zgierzu El¿bieta Zytek, Prezes Stowarzy-
szenia Telewizji Kablowej „Centrum” w
Zgierzu Andrzej Zaj¹c, So³tys So³ectwa Bia³a

Wac³aw Zaj¹c, delegacje wszystkich
jednostek OSP z terenu gminy Zgierz,
cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Bia³ej, przedstawicielki Zarz¹du Miejsko
- Gminnej Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich
w Zgierzu oraz mieszkañcy Bia³ej i okolicz-
nych miejscowoœci.

Obchody rozpoczê³a msza w koœciele pw.
Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Bia³ej,
koncelebrowana przez Kapelana Powia-
towego OSP w Zgierzu ks. kanonika
Zdzis³awa Sudrê i ks. proboszcza Stani-
s³awa Ochotnickiego. Oprawê muzyczn¹
mszy i ca³ej uroczystoœci zapewni³a Orkiestra
Dêta OSP z Aleksandrowa £ódzkiego.
Po mszy poczty sztandarowe OSP, stra¿acy
i goœcie jubileuszu przemaszerowali przed
remizê, gdzie odby³a siê druga czêœæ
obchodów. Zgromadzonych na placu goœci
przywita³ Wójt Zdzis³aw Rembisz, a
kronikarz OSP w Bia³ej Robert Kulesza
przedstawi³ historiê jednostki.

Po otwarciu uroczystoœci nast¹pi³o poœwiê-
cenie i przekazanie jednostce nowego sztan-
daru, ufundowanego przez spo³eczeñstwo
i œrodowisko po¿arnicze. Przewodnicz¹ca
Spo³ecznego Komitetu Fundacji Sztandaru,
Pose³ Agnieszka Hanajczyk przekaza³a
sztandar Prezesowi Zarz¹du Oddzia³u Powia-
towego Zwi¹zku OSP RP w Zgierzu
Józefowi Dziemdzieli, który wrêczy³ go
Prezesowi OSP w Bia³ej Przemys³awowi
Lewandowskiemu.

Podczas uroczystoœci zosta³y równie¿
wrêczone odznaczenia i medale. I tak
Jednostka OSP w Bia³ej zosta³a odzna-
czona Z³otym Medalem za zas³ugi dla
Po¿arnictwa, a wyró¿niaj¹cy siê stra¿acy
odebrali: l Z³oty Krzy¿ Zas³ugi: Marian

Niewiadomski i Jan Kowalczyk l Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi: Andrzej JóŸwiak i Jan Wojcie-
chowski l Z³oty Znak Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej
Polskiej: Stefan Malinowski l Medal Hono-
rowy im. Boles³awa Chomicza: Wies³aw
Belka l Z³oty Medal „Za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa”: Agnieszka Hanajczyk,
S³awomir Weiss i Przemys³aw Lewandowski
l Br¹zowy Medal „Za Zas³ugi dla Po¿ar-
nictwa”: Wioleta G³owacka i Krzysztof
Lewandowski l Odznakê „Wzorowy
Stra¿ak”: Marlena Lewandowska, Aneta
Jab³oñska, Rados³aw Domañski, Piotr Adam-
czewski, Jan Adamczyk, Robert Kulesza,
Przemys³aw Jab³oñski, Pawe³ Gadomski
i Piotr Gadomski. Wrêczono tak¿e odznaki
za wys³ugê lat, które otrzymali: l za 65 lat -
Stefan Malinowski l za 60 lat - Marian
Niewiadomski l za 55 lat - Stanis³aw
Groszkowski l za 50 lat - Kazimierz Pawlak
i Zygmunt Jêdrzejczak l za 45 lat - Wies³aw
S³owiñski l za 40 lat - Jan Adamczyk, Jerzy
Adamczewski i £ukasz Pawlak l za 25 lat -
S³awomir Weiss, Przemys³aw Lewandowski
i Arkadiusz Z³otowski l za 20 lat - Krzysztof
Lewandowski l za 15 lat - Jan Adamczyk,
Piotr Adamczewski, Aneta Jab³oñska, Marlena
Lewandowska i Marta K³êbik l za 5 lat -
Przemys³aw Jab³oñski, Agnieszka Pawlak,
Piotr Gadomski, Pawe³ Gadomski, Robert
Kulesza, £ukasz Wiœniewski, Rados³aw
Domañski, Paulina Wiœniewska i Aleksandra
Romañska.

Po udekorowaniu odznaczonych Marsza³ek
Witold Stêpieñ, Wójt Zdzis³aw Rembisz
i Zastêpca Komendanta Powiatowego Pañst-
wowej Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu m³. bryg.
Waldemar Mrulewicz przekazali Prezesowi
Przemys³awowi Lewandowskiemu dokumenty
i kluczyki do nowego samochodu po¿arni-
czego. Wóz zosta³ poœwiêcony przez ks.
kanonika Zdzis³awa Sudrê i ks. Stanis³awa
Ochotnickiego i zaprezentowany zebranym
na placu goœciom.

Oficjaln¹ czêœæ uroczystoœci zakoñczy³y
przemówienia i podziêkowania oraz defilada
pododdzia³ów OSP. Po defiladzie uczestnicy
obchodów obejrzeli wystêp Dzieciêcej
Dru¿yny Po¿arniczej dzia³aj¹cej przy
Szkole Podstawowej w Bia³ej, przygotowany
pod opiek¹ Agaty Barzyñskiej. Po wystê-
pach goœcie wpisywali siê do ksiêgi pami¹-
tkowej, po czym przeszli do stra¿nicy OSP na
poczêstunek.

28 maja by³ niezwykle uroczysty dla mieszkañców Bia³ej, a przede
wszystkim stra¿aków - ochotników. Miejscowa Ochotnicza Stra¿
Po¿arna obchodzi³a Jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystoœæ by³a
po³¹czona z gminnymi obchodami Gminnego Dnia Stra¿aka.

Stra¿ackie œwiêto
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MACIEJ WRZESIÑSKI

Serdeczne podziêkowania dla pañ z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Bia³ej, sponsorów,
dyrekcji, nauczycieli i uczniów Szko³y Podsta-
wowej w Bia³ej oraz wszystkich, którzy pomagali
w przygotowaniu obchodów Jubileuszu 90-lecia
OSP w Bia³ej i Gminnego Dnia Stra¿aka.

Druhny i Druhowie z OSP w Bia³ej
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WYDARZENIA



Stowarzyszenie „Szko³a Jutra” we wspó³-
pracy z Zespo³em Szkolno-Gimnazjalnym w
Szczawinie realizowa³o w roku szkolnym
2010/2011 projekt pt. „Ocalmy per³y
drewnianej architektury”, wspó³finansowany
ze œrodków Fundacji Wspomagania Wsi,
maj¹cy na celu przybli¿enie m³odzie¿y i
mieszkañcom regionu kultury i tradycji
przesz³ych pokoleñ, utrwalenie dorobku
kulturowego na bazie lokalnych zasobów
oraz ustnych przekazów mieszkañców.
G³ównym celem projektu by³o zwrócenie
uwagi mieszkañców na zapomniane, czêsto
zaniedbane obiekty ma³ej architektury
drewnianej i gin¹ce zawody, takie jak
kowalstwo, tkactwo, rymarstwo, które by³y
lub nadal s¹ nieod³¹cznym elementem
wiejskiego krajobrazu. 

W paŸdzierniku zosta³a przeprowadzona
wœród mieszkañców Szczawina i okolic
wstêpna diagnoza dotycz¹ca ich wiedzy o
zabytkach przesz³oœci w zakresie obiektów i
przedmiotów kultury materialnej z uwzglêd-
nieniem ich zastosowania i wartoœci
u¿ytkowej. Do udzia³u w projekcie zapro-
szono m³odzie¿ gimnazjaln¹, mieszkañców
gminy, organizacje i instytucje dzia³aj¹ce w
Szczawinie i okolicy. Poœrednimi odbiorcami
projektu by³a ca³a lokalna spo³ecznoœæ.

W ramach projektu nast¹pi³o zlokalizowanie
i zebranie informacji o drewnianych obiektach
bêd¹cych œladami przesz³oœci okolic Szczawina
(cha³upy ch³opskie, m³yny, wiatraki, koœcio³y,
kuŸnie, przydro¿ne kapliczki i krzy¿e), drew-
nianych elementach wyposa¿enia zagród (ule,
ko³owrotki, maselnice, dzie¿e itp.) oraz zanika-
j¹cych rzemios³ach (rymarstwo, kowalstwo),
bêd¹cych czêœci¹ lokalnego dziedzictwa. 

Katalogowanie i inwentaryzowanie obiektów
wymaga³o od uczestników projektu umiejêt-
noœci technicznych, dlatego te¿ w listopadzie
odby³y siê zajêcia warsztatowe, podczas
których m³odzie¿ zosta³a zapoznana z tech-
nikami skanowania, kopiowania, fotografo-
wania, katalogowania zbiorów, dokonywania
selekcji materia³ów, sprawnego czytania
mapy i wykorzystania jej w terenie. Zajêcia te
niew¹tpliwie pog³êbi³y umiejêtnoœci
m³odzie¿y w zakresie wspó³pracy w zespole
oraz uœwiadomi³y potrzebê ochrony
lokalnego dziedzictwa kultury. 

Równolegle, we wspó³pracy z parafi¹ w
Szczawinie, mia³a miejsce promocja projektu
w formie apelu skierowanego do lokalnej
spo³ecznoœci o udostêpnienie indywidualnych
zbiorów, archiwaliów, posiadanej wiedzy
zwi¹zanej z tematem podejmowanych
dzia³añ. Udzia³ mieszkañców i ich bezpoœredni
kontakt z realizatorami by³ wa¿nym elemen-
tem ewaluacji projektu oraz wskaza³ realiza-
torom kierunki dalszych dzia³añ.

Nastêpnym etapem projektu by³y warsztaty
kowalskie i rymarskie, które mia³y na celu
zaznajomiæ m³odzie¿ z tymi zanikaj¹cymi ju¿

zawodami. Odby³y siê one w marcu na
dziedziñcu szko³y w Szczawinie. Jaros³aw
Strojek, kowal ze Zgierza, uczy³ m³odzie¿
jak wykuwaæ podkowy, haki i inne przedmioty
z metalu. Dyrektor ZSG w Szczawinie Irena
Konsowicz otrzyma³a wykut¹ z ¿elaza
piêkn¹ ró¿ê. Na zajêciach rymarskich
uczniowie pod kierunkiem Stanis³awa Króli-
kowskiego ze Szczawina Ma³ego wyprodu-
kowali zawieszki do kluczy i nauczyli siê
szyæ œciegiem rymarskim. W kwietniu odby³y
siê równie¿ warsztaty rêkodzie³a artysty-
cznego, podczas których m³odzie¿ zajmowa³a
siê tkactwem artystycznym. Uczestnicy zajêæ
utkali makaty w stylu i kolorystyce ziemi
³êczyckiej i ³owickiej.

Jednoczeœnie trwa³y prace nad opracowaniem
prezentacji multimedialnych, albumu tematy-

cznego oraz gromadzenie informacji maj¹cych
na celu przygotowanie pamiêtnika, zawiera-
j¹cego wspomnienia i relacje mieszkañców
o przesz³oœci okolic Szczawina. Ponadto
przygotowanie mapy gminy Zgierz z nanie-
sionymi obiektami drewnianej architektury
oraz projekt makiety dawnej zagrody szcza-
wiñskiej. 

Efekty projektu „Ocalmy per³y drewnianej
architektury” podsumowano podczas uroczys-
toœci œrodowiskowej, która odby³a siê
19 czerwca w szkole w Szczawinie.

Podczas czêœci oficjalnej podkreœlano
wartoœæ dziedzictwa kulturowego, które
stanowi materialny i duchowy dorobek
poprzednich pokoleñ i jest najczêœciej
uto¿samiane z architektur¹ i sztuk¹. Realizuj¹c
projekt udokumentowano tak¿e wiele innych
przejawów ¿ycia i rozwoju spo³ecznoœci,
które stanowi¹ elementy kultury. Bogactwo to,
szczególnie w wymiarze materialnym, by³o
niszczone w trakcie wojen, z powodu zanied-
bañ mieszkañców czy te¿ braku dzia³añ
konserwatorskich, co powodowa³o, ¿e niewiele
przejawów kultury naszych przodków dotrwa³o
do wspó³czesnoœci. A przecie¿ warto pamiêtaæ,
¿e rodzima kultura i tradycja jest czêœci¹
polskiego dziedzictwa i stanowi nasze korzenie.
Mo¿na j¹ œmia³o wykorzystaæ do rozwoju
gospodarczego wsi lub gminy. Próbujmy
wiêc popatrzeæ wokó³ siebie oczami dobrego
gospodarza i dostrzec to, co mo¿emy jeszcze
ocaliæ i co mo¿e wyró¿niaæ nasz¹ wieœ
i gminê spoœród innych.

Uroczystoœci podsumowania projektu
towarzyszy³y wystawy, które prezentowa³y
najwa¿niejsze efekty projektu, a mianowicie:
album tematyczny, projekt makiety ilustru-
j¹cej dawn¹ zagrodê wiejsk¹, pamiêtniki
zawieraj¹ce ustne przekazy mieszkañców,
multimedialn¹ mapê zabytków, prezentacje
komputerowe ukazuj¹ce etapy realizacji
projektu, karty katalogowe archiwalnych
zdjêæ, karty katalogowe zabytków, wytwory
zajêæ tkackich, kowalskich i rymarskich,
dokumentacjê zdjêciow¹ i filmow¹. Atrakcj¹
by³a bogata wystawa etnograficzna. 

Cenn¹ wartoœci¹ dla realizatorów projektu
okaza³o siê nawi¹zanie miêdzypokoleniowej
wspó³pracy mieszkañców dla zachowania
pami¹tek przesz³oœci. Z dum¹ zauwa¿amy, ¿e
odpowiedŸ spo³eczna na zaproponowan¹
wspó³pracê przeros³a nasze oczekiwania.
Dziœ wiemy, ¿e rozpoczêliœmy pewien etap
dzia³añ, który zamierzamy kontynuowaæ.
Mamy wiele ciekawych pomys³ów, które
przy Pañstwa pomocy z pewnoœci¹ uda nam
siê zrealizowaæ.

Ocalmy per³y drewnianej architektury

SPO£ECZEÑSTWO

AGNIESZKA DZIKOWSKA
ZSG w Szczawinie

Warsztaty kowalskie prowadzi³
Jaros³aw Strojek, kowal ze Zgierza.

Irena Konsowicz
z wykut¹ z ¿elaza ró¿¹.

Warsztaty rymarskie 
prowadzi³ Stanis³aw Królikowski 

ze Szczawina Ma³ego.
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Realizatorzy projektu „Ocalmy per³y drewnianej
architektury” sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
wszystkim, od których otrzymali wsparcie
podczas realizacji projektu.



OŒWIATA

W Szkole Podstawowej w Bia³ej istnieje
wiele kó³ zainteresowañ, jednym z nich jest
Dzieciêca Dru¿yna Po¿arnicza. Powsta³a ona
dziêki inicjatywie Wies³awa Belki oraz
przychylnoœci Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Bia³ej Blanki Hauke. Wspó³organiza-
torem zajêæ jest Agata Barzyñska. 

Pierwsze spotkanie odby³o siê dnia 17 grudnia
2009 roku. Od tego czasu na terenie Szko³y
Podstawowej w Bia³ej podjêto wiele intere-
suj¹cych i emocjonuj¹cych przedsiêwziêæ.
M³odzi druhowie wziêli udzia³ w wycie-
czkach do Lotniczej Jednostki Stra¿y
Po¿arnej w £odzi, Urzêdu Marsza³kowskiego
w £odzi, Jednostki Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Zgierzu oraz Jednostki Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Bia³ej, gdzie
równie¿ odbywa³y siê zajêcia. Na zaproszenie
prowadz¹cego, uczniowie goœcili u siebie
stra¿aków, którzy prezentowali wyposa¿enie
wozów, umundurowanie i specjalistyczny
sprzêt. Uczyli siê równie¿ o taktyce i
prewencji po¿arniczej, nabyli umiejêtnoœæ
wchodzenia po drabinie, udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej i alarmowania s³u¿b
ratowniczych. Uczestniczyli równie¿ w zajê-
ciach z psami ratowniczymi. Aktywnoœæ
wychowanków ujawnia³a siê nie tylko
podczas zajêæ, ale tak¿e poprzez udzia³ w
konkursie plastycznym „Po¿ar, powódŸ,
dniem czy noc¹ - stra¿ przychodzi ci z
pomoc¹” oraz Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej. Zaœ w ramach udzia³u w
ogólnopolskiej kampanii Zachowaj TrzeŸwy
Umys³ nakrêcili film edukacyjny „Trzy
minuty”. 

Dziêki ofiarnoœci sponsorów, od dwóch
miesiêcy Dzieciêca Dru¿yna Po¿arnicza
posiada w³asne koszulki oraz logo. Z okazji
gminnych odchodów Dnia Stra¿aka oraz
90-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bia³ej
druhowie przygotowali przedstawienie pt.

„Jak Wojtek zosta³ stra¿akiem” oraz galeriê
prac prezentuj¹c¹ ciê¿k¹ pracê stra¿aków.
Zaœ w czerwcu przedstawiciele dru¿yny
wcieli siê w rolê instruktorów, bior¹c udzia³
w uroczystych obchodach Dnia Rodziny w
Zespole Szkó³ Specjalnych im. Stefana
Kopciñskiego w Aleksandrowie £ódzkim,
gdzie prezentowali kolegom i kole¿ankom
swoje umiejêtnoœci oraz pomagali im w
wykonaniu zadañ. 

10 czerwca 2011 roku, druhowie wziêli
udzia³ w wycieczce, podczas której zwiedzali
Po¿arnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne
Ziemi £ódzkiej w Wolborzu oraz zapozna-
wali siê ze specyfik¹ pracy stra¿aków z sekcji
p³etwonurków Komendy Miejskiej Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w Piotrkowie Trybunal-
skim. Zgodnie z tradycj¹ stra¿acy przygo-
towali dla druhów wspania³e niespodzianki:
przejazd poduszkowcem i k³adem, przymie-
rzanie strojów, ogl¹dnie jednostki oraz
wozów, korzystanie z wysiêgnika. Zwiedza-
j¹cy zostali podjêci przygotowanym przez
gospodarzy obiadem, zaœ na po¿egnanie
wykonano pami¹tkowe zdjêcie przed
pos¹giem Œw. Floriana - patrona stra¿aków.
Ostatnim punktem wyjazdu by³o zwiedzanie
Arboretum w Rogowie. 

Spotkania Dzieciêcej Dru¿yny Po¿arniczej w
Bia³ej obfituj¹ w wiele atrakcji. Organiza-
torom zajêæ przyœwieca idea nauki przez
zabawê, dziêki czemu druhowie przyswajaj¹
specjalistyczn¹ wiedzê. Osi¹gniêcia m³odych
stra¿aków mo¿na podziwiaæ w kronice DDP.
Zebrane doœwiadczenia pokazuj¹, i¿ wycho-
wankowie zapisz¹ wiele kart, stanowi¹cych
doskona³y przyk³ad na to, ¿e jednoczeœnie
mo¿na rozwijaæ siê i interesuj¹co spêdzaæ
czas.

Dzieciêca Dru¿yna Po¿arnicza w Bia³ej 

AGATA BARZYÑSKA
SP w Bia³ej

q 14 kwietnia odby³ siê IX Konkurs Piosenki
i Tañca Krajów Unii Europejskiej, organizo-
wany przez Szko³ê Podstawow¹ nr 122 w
£odzi. W konkursie wziêli udzia³ uczniowie
Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie.
Klasa I szko³y podstawowej, przygotowana
przez Katarzynê Wo³owsk¹, wytañczy³a III
miejsce, a zespó³ „Szczawiniacy”, przygo-
towany przez Eulaliê Rutkowsk¹ i Urszulê
C³apiñsk¹, zaj¹³ I miejsce wykonuj¹c
brawurowego czardasza.

q Bardzo dobry wynik w Miêdzynarodowym
Konkursie „Kangur Matematyczny”, który
odby³ siê 10 maja, osi¹gnêli uczniowie
szko³y podstawowej - Mateusz Wojtczak
i Juliusz Neuman. W nagrodê ch³opcy
pojad¹ na trzydniow¹ wycieczkê do Zako-
panego. Beniamin Bekrycht (klasa V), Daria
Pietrasiak (klasa VI), Wojciech Dêbowski
(kl. I gimnazjum) oraz Natalia Banaszek
(kl. III gimnazjum) otrzymali w tym konkursie
wyró¿nienie i nagrody ksi¹¿kowe. Uczniów
przygotowali nauczyciele matematyki:
El¿bieta Truszkiewicz, Teresa Kulesza
i Halina Gwis.

q Dru¿yna ch³opców ze szko³y podstawowej
wywalczy³a I miejsce w Mistrzostwach
Gminy Zgierz w pi³ce no¿nej, które odby³y
siê 11 maja. Uczniowie przywieŸli z rozgry-
wek imponuj¹cy puchar. Dru¿yna dzieli³a
swój sukces z trenerem, nauczycielem
wychowania fizycznego - Krzysztofem
Zatorskim.

q Komisja oceniaj¹ca prace nades³ane na
VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Uzale¿nieniom mówimy nie” przyzna³a
13 maja w najwy¿szej kategorii wiekowej
wszystkie trzy miejsca uczennicom naszego
gimnazjum. I tak, Marika Malinowska
zajê³a I miejsce, Aleksandra Cichowska - II
i Joanna Krzewina - III. Opiekunem laure-
atek by³a Urszula C³apiñska.

Sukcesy uczniów 
ZSG w Szczawinie

ZSG w Szczawinie
informacja:

Otwarcie placu zabaw 
w Giecznie

20 maja w ceremoni otwarcia nowego placu
zabaw dla dzieci przy szkole w Giecznie
uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Zgierz,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
oraz Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury
i Sportu w Urzêdzie Gminy Zgierz.
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1 czerwca w Gminnym Oœrodku Kultury w
Dzier¿¹znej uczniowie gminnych szkó³ œwiê-
towali Dzieñ Dziecka. Sta³ym i jednym z
najwa¿niejszych punktów imprezy jest Bieg
Jednoro¿ca o Puchar Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Zgierz, który w tym roku odby³ siê ju¿
po raz piêtnasty. 

Przed startem zawodników Wójt Gminy
Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Zgierz Miros³aw Burzyñski,
Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu
Cezary Piotrowski oraz Sêdzia G³ówny
Biegu Grzegorz Rajtar z³o¿yli kwiaty pod
pomnikiem poœwiêconym pamiêci mêczeñ-
skiej pracy dzieci polskich wiêzionych przez
hitlerowców w Dzier¿¹znej w latach 1943 - 1945.

W jubileuszowych zawodach ka¿da z gmin-
nych szkó³ wystawi³a jedn¹ dru¿ynê z³o¿on¹
z piêciu ch³opców. Zawodnicy mieli do poko-
nania blisko 3-kilometrow¹ trasê spod
pomnika do siedziby GOK w Dzier¿¹znej.

Wœród szkó³ podstawowych najlepsi okazali
siê reprezentanci ze Szczawina, II miejsce
zajêli uczniowie z Bia³ej, a na III miejscu
uplasowa³a siê dru¿yna z Besiekierza Rud-
nego. W kategorii gimnazjów zwyciê¿y³a, tak
samo jak w ubieg³ych latach, ekipa z Gieczna,
jako druga liniê mety osi¹gnê³a sztafeta ze
Szczawina, a III miejsce zdoby³a pi¹tka ze
S³owika. Zwyciêzcy odebrali puchary i
medale z r¹k Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Zgierz, a wszyscy uczestnicy zawodów otrzy-
mali nagrody rzeczowe, które wrêczali

Przewodnicz¹cy Rady i Wójt Gminy Zgierz.
Dzieciom nie bior¹cym udzia³u w biegu
zapewniono na terenie GOK-u inne atrakcje.
Mo¿na by³o w tym czasie obejrzeæ wystawê
prac laureatów IX Gminnego Konkursu dla

Czytelników pn. „Wydajemy w³asn¹ ksi¹¿kê”,
którego myœl¹ przewodni¹ by³y s³owa Jana
Paw³a II „To co we mnie niezniszczalne
trwa!”, oraz prac nagrodzonych w poprzednich
edycjach konkursu. Ciekawie by³o równie¿
na scenie. Dzieci wys³ucha³y koncertu
autorskiego „Pokolenie JP II” o Papie¿u Janie
Pawle II i uczestniczy³y w ró¿nych konkur-
sach i zabawach. Odby³y siê tak¿e nieformalne
rozgrywki pi³ki no¿nej. Imprezê zakoñczy³
s³odki poczêstunek w postaci lodów.

Dzieciom podczas Gminnego Dnia Dziecka
towarzyszy³a ekipa filmowa tworz¹ca film
dokumentalny pt. „Nie wolno siê brzydko
bawiæ” o hitlerowskim obozie dla dzieci i
m³odzie¿y przy ulicy Przemys³owej w £odzi
i jego filii w Dzier¿¹znej. Film powstaje w
ramach projektu wspó³finansowanego przez
Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej,
którego jednym z partnerów jest Gminny
Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej.

MACIEJ WRZESIÑSKI

Gminny Dzieñ Dziecka

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl

WYDARZENIA

Tegoroczna tematyka konkursu poruszy³a wa¿ne idee: mi³oœæ,
przyjaŸñ, wiara, pokój, tolerancja, piêkno ziemi ojczystej. Wszystko
za spraw¹ b³ogos³awionego ju¿ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, bowiem
myœl¹ przewodni¹ IX edycji konkursu sta³o siê motto zaczerpniête
z Tryptyku Rzymskiego „To co we mnie niezniszczalne trwa”.

Na konkurs nades³ano 15 prac. Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca
Barbara Kaszyñska - poetka i bajkopisarka oraz cz³onkinie: Magdalena
Kulesza - nauczyciel polonista i Anna Wosiecka - pracownik GOK
w Dzier¿¹znej wy³oni³o laureatów w nastêpuj¹cych kategoriach:
l klasy I-III szko³y podstawowej: I miejsce - Adrian Malinowski
z SP w Bia³ej za ksi¹¿kê pt. „Wojtek i Kuba”, II miejsce - Mi³osz
Dobrzelewski z SP w Bia³ej za ksi¹¿kê „Cielaczek i jego przyjaciele”,
III miejsce - Julia Mamos z SP w Bia³ej za „Kolorowe rymowanki
dla kolegi i kole¿anki”; l klasy IV-VI szko³y podstawowej: I miejsce
- Sonia Bekrycht z ZSG w Szczawinie za powieœæ sensacyjn¹ pt.
„Z³oty kolec”, II miejsce - Ewelina Flegiel z ZSG w Szczawinie za
ksi¹¿kê „Tajemnica Kota”, III miejsce - Sylwia Angielczyk z SP w
Besiekierzu Rudnym za ksi¹¿kê „Reks i Magda”.

Uwagê jury przyku³ zw³aszcza utwór Soni Bekrycht „Z³oty kolec”
o ciekawej, trzymaj¹cej w napiêciu fabule i zaskakuj¹cej, acz m¹drej
poincie. Wyprawa rodzinki je¿y do tajemniczego miejsca zaginiêæ
wszystkich zwierz¹tek gatunku, walka dobra ze z³em i wiara, ¿e dobre
serce pokona przeciwnoœci losu sprawiaj¹, ¿e trudno niekiedy od
ksi¹¿ki siê oderwaæ. Soniu! Gratulujemy talentu i trzymamy kciuki za
rozwój sztuki pisarskiej - koniecznie zg³oœ siê do konkursu w
przysz³ym roku. Dziêkujemy tak¿e innym m³odym autorom za
wysi³ek i zapa³ w³o¿ony w ka¿d¹ w³asnorêcznie wydan¹ ksi¹¿kê.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane
przez Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej: kolorowe teczki, plecaki
i torby. Rozstrzygniêcie konkursu i rozdanie nagród odby³o siê 1 czerwca
podczas Gminnego Dnia Dziecka. q ANNA WOSIECKA - Gminny

Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej

Konkurs „Wydajemy w³asn¹ ksi¹¿kê” rozstrzygniêty
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Przez ca³y rok szkolny trwa³ w Szkole
Podstawowej w Giecznie konkurs na
„Najbardziej zgran¹ klasê”, który zorgani-
zowa³ Samorz¹d Uczniowski. Ka¿dego
miesi¹ca wszystkie klasy wraz z wychowaw-
cami bra³y udzia³ w konkursach, zabawach,
wykonywa³y ró¿ne zadania (m.in. zbieranie
karmy dla zwierz¹t, wykonanie naj³adniejszej
œwi¹tecznej dekoracji klasy, wybór klasowej
piosenki, szkolne rekordy, konkurs na Mega-
pisankê, tydzieñ czekolady - wybór najwiêk-
szego ³asucha), zdobywaj¹c punkty w ogólnym
rankingu klas. Ponadto œwiêtowano Dzieñ
Koloru - uczniowie przychodzili do szko³y
ubrani w odzie¿ dobran¹ tematycznie. Wspólnie
u³o¿ono te¿ Szkolnego Bluesa.

Wielki fina³ konkursu odby³ siê w Dniu
Dziecka przy wspólnym ognisku, gdzie
spotka³y siê klasy 0-VI, zaopatrzone w
transparenty oraz kolorowe „machade³ka”.
Nie zabrak³o przy tym weso³ych okrzyków,
œpiewów i tañców. 

Tytu³ „Najbardziej zgranej klasy” wraz
z wychowawc¹ i przechodni Puchar

Dyrektora Szko³y przypad³ klasie IV.
Nagrody, g³ówne w postaci cyfrowych
aparatów fotograficznych z wyposa¿eniem,
otrzyma³y klasy: IV, III II, które w kolejnoœci
uzyska³y najwiêksz¹ liczbê punktów. Ponadto
ka¿da klasa otrzyma³a zestaw upominków dla
ka¿dego ucznia. By³y to s³odycze, upominki
rzeczowe i zestawy filmów na DVD. Ma³e
upominki otrzyma³y tak¿e wychowawczynie.
Ufundowanie wszystkich nagród by³o
mo¿liwe dziêki ludziom dobrej woli, których
przyjazna d³oñ umo¿liwi³a nam realizacjê
naszych celów, zamierzeñ i marzeñ. 

Integracja, zacieœnienie
wiêzi kole¿eñskich i
wzajemnych z wycho-
wawc¹, wspólne dzia³ania
i wspó³praca na rzecz
klasy z nut¹ zdrowej
rywalizacji w osi¹ganiu
sukcesu, to g³ówny cel,
który poprzez super
zabawê uda³o siê nam
osi¹gn¹æ. W przysz³ym
roku kolejna edycja
konkursu, nowe zabawy
i zadania. 

Najbardziej zgrana klasa

Samorz¹d Uczniowski Szko³y Podstawowej
w Giecznie dziêkuje za ufundowanie nagród w
konkursie „Najbardziej zgrana klasa”: Micha³owi
Chajdysowi, Marii Florczak, Tomaszowi Góral-
czykowi, Annie Górnik, Tomaszowi Ka³u¿nemu,
Kamilowi Kociszewskiemu, Iwonie Komorowskiej,
Andrzejowi Kosmali, Agnieszce i Ryszardowi
Kuleszom, Ryszardowi Sadowskiemu, Renacie
Sas, Ilonie Szembek i Teresie Zytek.

Samorz¹d Uczniowski 
Szko³y Podstawowej w Giecznie 

informacja:

Antoœ Pisarek koñczy w tym roku trzeci¹
klasê Szko³y Podstawowej w Giecznie
i ortografia nie ma przed nim ¿adnych tajem-
nic. Z powodzeniem wyprzedzi³ swoich
rówieœników w Miêdzyszkolnym Konkursie
Ortograficznym w Szczawinie zajmuj¹c
I miejsce na szczeblu gminnym i II miejsce w
Konkursie Ortograficznym, który odby³ siê
12 maja w Szkole Podstawowej nr 5 w
Zgierzu. 

W XI Wojewódzkim Miêdzyszkolnym
Konkursie Ortograficznym nasz uczeñ okaza³
siê ponownie najlepszy, zajmuj¹c I miejsce.

Konkurs odby³ siê w Szkole Podstawowej
nr 120 w £odzi i wziê³o w nim udzia³ 24
uczniów z 13 szkó³. 

Antoœ jest równie¿ bardzo dobrym matema-
tykiem. W X Konkursie Matematycznym na
szczeblu gminnym zaj¹³ II miejsce, a w XIII
Miêdzyszkolnym Konkursie „Omnibus”
(szczebel wojewódzki) uplasowa³ siê na
miejscu X. 

W konkursach ortograficznych towarzyszyli
Antosiowi koledzy z klasy, którzy równie¿
osi¹gnêli bardzo dobre wyniki. Gminny
Konkurs Ortograficzny w Szczawinie - Jakub
Stawiñski (II miejsce), Powiatowy Konkurs
Ortograficzny - Ewa Brudziñska (IV miejsce).

Ewa bra³a tak¿e udzia³ w Wojewódzkim
Miêdzyszkolnym Konkursie Ortograficznym
„Mistrz Ortografii Klas III”. 

Mistrz Ortografii i nie tylko

Antoni Pisarek 

JOLANTA KOSMALA
ZSG w Giecznie

W dniach 26-29 maja odby³ siê XIX Ogólno-
polski Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich.
Organizatorem tegorocznego spotkania by³a
Szko³a Podstawowa nr 1 w Przemyœlu.
Patronat Honorowy nad imprez¹ objêli m.in.:
Wicemarsza³ek sejmu RP Marek Kuchciñski,
Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski oraz Marsza³ek Woje-
wództwa Podkarpackiego Miros³aw Karapyta. 

Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym w S³owiku reprezentowa³a delegacja w
sk³adzie: opiekun Samorz¹du Uczniowskiego
Gimnazjum Marietta Maciak, uczennice
klasy III:  Milena NiedŸwiecka, Karolina
Chrzanowska i Emilia Stañczyk. 

Uczniowie szkó³, którym patronuje Henryk
Sienkiewicz, co roku maj¹ okazjê spotykaæ

siê wspólnie na zlotach, szerz¹c najcenniejsze
przes³ania naszego noblisty. Pomys³odawc¹
zlotów jest dyrektor Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Antoni
Cybulski. Co roku spotykamy siê w innym
mieœcie, pokonuj¹c nawet kilkaset kilometrów. 
Szczególnie wzruszaj¹ce s¹ dla nas spotkania
z potomkami naszego patrona. Z przyjem-
noœci¹ s³uchamy opowieœci o dziadku

przekazywane przez Juliusza
Sienkiewicza - wnuka pisarza. 

Podczas  zlotu mieliœmy te¿ okazjê
s³uchaæ fragmentów powieœci
noblisty w interpretacji Przemys³awa
Babiarza - prezentera telewi-
zyjnego. 

Szczególn¹ atrakcj¹  tegorocznego
zlotu by³a wycieczka do Lwowa,
gdzie podziwialiœmy wiele
cennych zabytków: Starówkê,
koœcio³y i katedry katolickie,
prawos³awne, ormiañskie, Operê

Lwowsk¹ i Cmentarz £yczakowski. Na
chwilê zawitaliœmy te¿ do pobliskiego
Krasiczyna, gdzie mogliœmy podziwiaæ
niezwyk³y Zespó³ Zamkowo-Parkowy.

Rada Rodziców czêœciowo sfinansowa³a
wyjazd.

Delegacja ZSG w S³owiku 
na Zlocie Szkó³
Sienkiewiczowskich

OŒWIATA

MARIETTA MACIAK
ZSG w S³owiku
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Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz

Rosanów 5
19

Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole, Je¿ewo,
Palestyna, D¹brówka
Strumiany, £agiewniki,
Wo³yñ, Józefów, Glinnik 

6
20

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

13
27

Warszyce, RogóŸno,
Gieczno, W³adys³awów,
Kwilno, Brachowice,
Wypychów, Grabiszew,
Œladków Górny, Wola
Rogoziñska, B¹dków,
Lorenki, Kotowice

7
21

Wola Branicka,
Moszczenica,
Micha³ów, Besiekierz
Rudny, Besiekierz
Nawojowy, Kêbliny

14
28

Dzier¿¹zna, Ostrów,
Swoboda, Ciosny,
Leonów, Adolfów 

15

Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, 
Wiktorów

8
22

lipiecmiejscowoœæ

11
25

sierpieñ

8
22

2
16

3
17

10
24

4
18

11
25

19

12
26

Gminny Zak³ad Komunalny
D¹brówka Wielka, ul. Koœcielna 6/8 

tel. 42 717 80 76, tel./faks: 42 717 82 53

Harmonogram wywozu 
nieczystoœci przez GZK

REKLAMA
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Osoba, która posiada obywatelstwo polskie
i stale przebywa na terytorium Polski
zobowi¹zana jest zameldowaæ siê w miejscu
pobytu sta³ego. Pobytem sta³ym jest zamiesz-
kanie w okreœlonej miejscowoœci pod oznaczo-
nym adresem z zamiarem sta³ego przebywania.
W tym czasie mo¿na mieæ tylko jedno
miejsce sta³ego pobytu. Je¿eli przebywa siê
d³u¿ej w innej miejscowoœci ni¿ ta, w której
jest siê zameldowanym nale¿y dope³niæ w
miejscu przebywania obowi¹zku meldunku
na pobyt czasowy.

Osoba dokonuj¹ca czynnoœci zameldowania
na pobyt sta³y lub czasowy przedstawia:
l wype³niony druk meldunkowy
l potwierdzenie wymeldowania z poprzed-
niego miejsca pobytu sta³ego (w przypadku
zameldowania sta³ego)
l do wgl¹du dowód osobisty 
l osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi wojsko-
wemu (mê¿czyŸni do 50 roku ¿ycia) - do
wgl¹du ksi¹¿eczkê wojskow¹

l dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do
lokalu (akt notarialny, wypis z ksiêgi wieczy-
stej, umowa najmu itp.)
l w nowo wybudowanym domu - dokument
o odbiorze budynku i zawiadomienie o nada-
niu mu numeru porz¹dkowego. W przypadku
braku odbioru budynku - inne dokumenty
potwierdzaj¹ce pobyt osób pod wskazanym
adresem i w³asnoœæ nieruchomoœci.

Ka¿dy melduj¹cy otrzymuje zaœwiadczenie o
zameldowaniu. Zaœwiadczenie to jest wa¿ne
przez 2 miesi¹ce, a w przypadku zameldowa-
nia czasowego - w okresie trwania pobytu. 

Pobytem czasowym jest przebywanie bez
zamiaru zmiany miejsca pobytu sta³ego w
innej miejscowoœci pod oznaczonym adresem
lub w tej samej miejscowoœci lecz pod innym
adresem. Zameldowanie na pobyt czasowy
nastêpuje pod oznaczonym adresem, w tym
samym czasie mo¿na mieæ tylko jedno
miejsce pobytu czasowego.

Zameldowanie na pobyt czasowy do
3 miesiêcy dokonuje siê w obecnoœci w³aœci-
ciela lub najemcy lokalu po okazaniu tytu³u
prawnego do lokalu (do wgl¹du) na ustny

wniosek zawieraj¹cy datê przybycia do miejsca
pobytu, adres i zamierzony czas trwania
pobytu. W przypadku up³ywu terminu
zameldowania na pobyt czasowy meldunek
automatycznie wygasa. Ponowne zamel-
dowanie jest realizowane z chwil¹ przedsta-
wienia wymaganych dokumentów i wype³-
nienie formularza meldunkowego.

Za³atwianie sprawy meldunkowej w formie
zameldowania na pobyt sta³y lub czasowy
nastêpuje bezzw³ocznie po okazaniu wszyst-
kich wymaganych dokumentów.

Zameldowanie 
na pobyt sta³y i czasowy

SPO£ECZEÑSTWO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu
przypomina o obowi¹zku zg³aszania wszyst-
kich przypadków padniêcia byd³a, owiec i kóz.
Obowi¹zek ten wynika z ustawy z o ochronie
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób
zakaŸnych zwierz¹t. Informacje nale¿y
zg³aszaæ pod nr tel. 42 714 03 67 lub 42 714
03 86.

Zg³oœ pad³e zwierzêta
gospodarskie

KOMUNIKATY

oprac. Zespó³ ds. Obywatelskich



q 8 czerwca
Funkcjonariusze z Wydzia³u Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji w £odzi
zajmuj¹cy siê rozpracowywaniem œrodowiska
pseudokibiców zatrzymali w Giecznie
26-letniego mieszkañca Kutna, przy którym
znaleziono ponad 100 gramów amfetaminy.
Policjanci pozyskali wczeœniej informacjê
o prawdopodobnej transakcji narkotykowej i
zatrzymali mê¿czyznê do kontroli drogowej.
W audi A3, którym podró¿owa³ wraz z
23-letni¹ pasa¿erk¹, na wycieraczce le¿a³ zawi-
niêty w foliê pakunek. Po zbadaniu znajdu-
j¹cego siê w nim bia³ego proszku stwierdzono
zawartoœæ siarczanu amfetaminy. Jak wynika³o
z wczeœniejszych ustaleñ, podejrzewany o
posiadanie narkotyków mê¿czyzna wraca³ od
znajomego 30-latka ze Zgierza. On tak¿e

zosta³ zatrzymany
i przes³uchany. Na
podstawie zebranego
materia³u, poddanego
ocenie prokuratury,
zarzuty posiadania 
znacznych iloœci narkotyków
us³ysza³ 26-latek, któremu
grozi za to do 8 lat pozba-
wienia wolnoœci. Decyzj¹
S¹du 11 czerwca zosta³ 
tymczasowo aresztowany 
na najbli¿sze trzy miesi¹ce.

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
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NA SYGNALE

SPORT

q 28 maja LKS Rosanów na boisku w
Rosanowie w rozegranej kolejce ligowej
pokona³ pewnie RKS £ódŸ 5 : 2 i umocni³ siê
na pozycji lidera. 

Bramki dla Rosanowa zdobyli: Rafa³
Paw³owski - 3 gole (37, 43, 65 minuta),
Bartosz Janicki (46 minuta), Mateusz
Sobczak (75 minuta).

W przekroju ca³ego meczu LKS Rosanów
by³ dru¿yn¹ lepsz¹ i bardziej dojrza³¹.
Wszystkim zawodnikom nale¿¹ siê s³owa
uznania za wielk¹ wolê walki.

Sk³ad dru¿yny podczas tego spotkania:
Maciej Kilmczak, Bartosz Karwacki, Marcin
Krzewina/65, £ukasz Kosny, Adam Gauden,
Kamil Wiktorski, Marek Milczarek/75,
£ukasz Klimczak, Ernest Lisiak, Bartosz
Janicki, Dawid Boratyñski, Mateusz Sobczak
/85, £ukasz Huæko, Rafa³ Paw³owski.

q 4 czerwca w Brójcach, w przedostatnim
wyjazdowym meczu, LKS Rosanów pokona³
GLK Miazgê Brójce 2 : 0. 

q 12 czerwca, w ostatniej kolejce ligowej
rosanowianie wygrali z LKS Struga
Dobieszków walkowerem 3 : 0, poniewa¿
przeciwnik nie przyst¹pi³ do meczu z powodu
braku odpowiedniej liczby zawodników. 

Dru¿yna Rosanowa w rundzie wiosennej
2011 nie przegra³a ¿adnego meczu.

LKS Rosanów

pi³ka no¿na

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zgierzu
sk³ada serdeczne podziêkowanie wszystkim
osobom bezinteresownie nios¹cym pomoc
rodzinie z terenu gminy Zgierz, która na skutek
wybuchu gazu i po¿aru ponios³a znaczne straty
mieszkaniowe. Budynek po ugaszeniu ognia
wymaga³ kapitalnego remontu. 

Dziêkujemy rodzinie, s¹siadom, znajomym,
pracownikom Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w Zgierzu, pracownikom Oœrodka Szkolno
-Wychowawczego w £odzi, którzy w tych trudnych
chwilach nie pozostali nieczuli na ludzkie
nieszczêœcie. Dziêkujemy Firmie „MAT” Jana
Matyni za bezp³atne dostarczenie ¿wiru i okien,
Firmie JUNIKOST Tadeusza i Arkadiusza JuŸwickich
za bezp³atne dostarczenie cementu. Gor¹ce
podziêkowania kierujemy do wszystkich osób,
którzy bezinteresownie pomagali, aby rodzina
z dzieæmi jak najszybciej mog³a znów mieszkaæ
we w³asnym domu. 

Ogromne zainteresowanie i zaanga¿owanie wielu
osób i instytucji pozwoli doprowadziæ budynek
i mieszkanie do stanu zamieszkania. 

Z wyrazami uznania i szacunku
Kierownik GOPS Ma³gorzata Bibel  

PODZIÊKOWANIE

SYLWESTER WITCZAK
Kierownik dru¿yny LKS Rosanów

SPO£ECZEÑSTWO

17 czerwca w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Zgierzu odby³o siê spotkanie infor-
macyjne na temat uchodŸców. Zosta³o ono
zorganizowane przez Starostwo i Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu w
zwi¹zku z powstaniem pod koniec ubieg³ego
roku Oœrodka dla uchodŸców w Ustroniu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
urzêdów gmin, oœrodków pomocy spo³ecznej
i organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na
terenie powiatu. Gminê Zgierz reprezen-
towali: Dyrektor Zespo³u Szkolno-Gimna-
zjalnego w Grotnikach, Kierownik Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zgierzu,
pracownik socjalny z Punktu Pomocy
Spo³ecznej w Grotnikach oraz pracownik
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy.

Po powitaniu zgromadzonych przez Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Zgierzu Agnieszkê Duszkiewicz-Nowack¹,
g³os zabra³a specjalista ds. ochrony
uchodŸców w Biurze Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych ds. UchodŸców
(UNHCR) Maria Pamu³a. Przedstawi³a ona
historiê tej ONZ-etowskiej agendy, zakres jej
dzia³alnoœci oraz rolê w Polsce. Mówi³a

równie¿ o rodzajach ochrony uchodŸców i
procedurach azylowych w naszym kraju.
Nastêpnie Kierownik Oœrodka dla uchodŸ-
ców w Ustroniu Leszek Olesik opowiedzia³
zebranym o historii jego powstania, zasadach
dzia³ania i przebywaj¹cych w nim uchodŸ-
cach, pochodz¹cych w wiêkszoœci z rejonu
Kaukazu. Podkreœli³ przy tym dobre przyjêcie
mieszkañców Oœrodka przez miejscow¹
spo³ecznoœæ oraz dobr¹ wspó³pracê z lokalnymi
urzêdami i instytucjami, przede wszystkim
szko³¹, parafi¹ i policj¹. Informacje dotycz¹ce
uchodŸców przedstawi³y równie¿ reprezen-
tantki Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny
Nieæ w Krakowie, udzielaj¹cego pomocy
prawnej cudzoziemcom ubiegaj¹cym siê o
azyl w Polsce. Najpierw prawnik Centrum
Agnieszka Gorlach omówi³a prawa i
obowi¹zki staraj¹cych siê o status uchodŸcy,
procedury administracyjne i pomoc socjaln¹
po uzyskaniu statusu. PóŸniej Paulina Nikiel
opowiedzia³a o uchodŸcach w Polsce - ich
liczbie, krajach pochodzenia i kontekœcie
kulturowym. Ostatni¹ prelegentk¹ by³a Joanna
Paliwoda ze Stowarzyszenia spo³eczno
-kulturalnego „Ethnos” w £odzi, która
mówi³a o edukacji dzieci uchodŸców w
Polsce w œwietle wielokulturowoœci.

O uchodŸcach 
w Starostwie

MACIEJ WRZESIÑSKI




