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XVIII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê
23 lutego.

Radni podjêli uchwa³y w sprawach:

q wyra¿enia zgody na zawarcie porozu-
mienia miêdzygminnego w sprawie
miêdzygminnej komunikacji tramwajowej
(14 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Porozumienie Komunalne w sprawie miêdzy-
gminnej komunikacji tramwajowej obowi¹-
zuj¹ce od kilkunastu lat, wypowiedziane
zosta³o w lipcu ub.r. przez Miasto £ódŸ.
Od tego czasu trwa³a dyskusja na temat
przysz³oœci linii tramwajowej nr 46.
Powo³ano zespó³ roboczy sk³adaj¹cy siê z
przedstawicieli gmin, przez których teren
przebiega linia tramwajowa. Zadaniem
zespo³u by³o wypracowanie zasad nowego
porozumienia.

Przedmiotem nowego porozumienia jest
przewóz osób i rzeczy lini¹ tramwajow¹ nr 46 
na odcinku od przystanku £ódŸ - Helenówek
do przystanku Ozorków - Cegielniana oraz
utrzymanie infrastruktury tramwajowej
(torów, sieci i podstacji trakcyjnych). Us³ugi
te œwiadczyæ bêdzie ³ódzkie MPK. Organiza-
torem publicznego transportu zbiorowego,
w zakresie objêtym porozumieniem, bêdzie
natomiast Gmina Miasto £ódŸ, w imieniu
i na rzecz której czynnoœci wykonywaæ
bêdzie Zarz¹d Dróg i Transportu w £odzi. 

Gmina Zgierz wspó³finansowaæ bêdzie us³ugi
na odcinku linii objêtym porozumieniem w
wysokoœci: l za us³ugê przewozowa 5.965 z³
netto + VAT / m-c, l za utrzymanie torów,
sieci i podstacji trakcyjnych l.064 z³ netto
+ VAT / m-c.

Pocz¹wszy od 2013 r. powy¿sze kwoty
podlegaæ bêd¹ corocznej waloryzacji
wskaŸnikiem œredniorocznego wzrostu cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych, og³asza-
nym przez Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego w Monitorze Polskim.

q przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2012
w zakresie zadañ w³asnych. 

Zwiêkszono wydatki na:

l infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹
wsi o 15.000 z³ (14 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na
opracowanie dokumentacji technicznej dla
budowy 520-metrowego odcinka sieci
wodoci¹gowej w miejscowoœci Luæmierz
Las. 

Ujêcie wody na terenie jednej z posesji
znajduje siê w pobli¿u zbiornika na œcieki.
Woda nie spe³nia tam podstawowych
wymagañ mikrobiologicznych (ze wzglêdu
na obecnoœæ bakterii z grupy coli) oraz
fizykochemicznych (w zakresie wskaŸnika
mêtnoœci i ¿elaza). 

l ochronê zdrowia o 20.000 z³ (9 g³osów za
przyjêciem uchwa³y, 5 radnych wstrzyma³o
siê od g³osu).

Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na
uporz¹dkowanie instalacji elektrycznej,
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz wyko-
nanie oœwietlenia awaryjnego w Oœrodku
Zdrowia w Giecznie. 

Pieni¹dze na powy¿sze dwa zadania
pochodz¹ ze œrodków zabezpieczonych w
bud¿ecie gminy na infrastrukturê kolejow¹.
Zmniejszenie zaplanowanych œrodków na
zadanie pn. „Budowa, przebudowa i moder-
nizacja przystanków kolejowych na trasach
£ódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - poprawa
dostêpnoœci komunikacyjnej poprzez
utworzenie intermodalnych przystanków
z £ódzk¹ Kolej¹ Aglomeracyjn¹ - etap I”
jest mo¿liwe z uwagi na fakt, ¿e realizacja
robót budowlanych planowana jest na
przysz³y rok.

q sprzeda¿y w drodze przetargu dzia³ki
w miejscowoœci Kolonia G³owa 69
(14 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³a dotyczy dzia³ki o powierzchni
0,1562 ha, oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 151/2.  Dzia³ka posiada dostêp do
drogi.

q nadania nazwy drodze wewnêtrznej
w Dêbniaku (14 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

Drodze wewnêtrznej (dzia³ka nr ewid.
496/13) odchodz¹cej od ul. Wiœniowej
i biegn¹cej do granicy z obrêbem Ciosny
nadana zosta³a nazwa - ul. Poziomkowa.
O nadanie nazwy ulicy wnioskowali
wspó³w³aœciciele tego gruntu.

q zmiany liczby drzew w „Alei klonów
srebrzystych” uznanej za pomnik
przyrody w granicach administracyjnych
gminy Zgierz (14 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

Obiekt przyrodniczy, jakim jest „Aleja
klonów srebrzystych” w £agiewnikach
Nowych, sk³ada siê z 250 drzew stykaj¹cych
siê koronami, tworz¹c zielony tunel. Jest to
jedno z wiêkszych skupisk drzew tego
samego gatunku, rosn¹cych wzd³u¿ drogi
krajowej nr 71 relacji Stryków-Zgierz,
w skali powiatu.

Dwa drzewa rosn¹ce w Alei (na wysokoœci
Skotnik) zosta³y uszkodzone przez ró¿ne
czynniki w stopniu wykluczaj¹cym przepro-
wadzenie skutecznych zabiegów leczniczo
- pielêgnacyjnych. To drzewa zasychaj¹ce,
maj¹ce w obwodzie pnia 265 i 315 cm. Ich
usuniêcie jest konieczne nie tylko ze wzglêdu
na utratê wartoœci przyrodniczej, ale
i zapewnienie bezpieczeñstwa. W ich miejsce
nasadzone zostan¹ drzewa w tym samym
gatunku, o minimum dwumetrowej wysokoœci. 

q rozpatrzenia skarg na dzia³alnoœæ
Wójta Gminy Zgierz.

l Skarga I - niezasadna - wniesiona zosta³a
przez by³ego redaktora naczelnego „Na Ziemi
Zgierskiej”. Podwa¿a³a legalnoœæ dzia³añ

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz
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Radna Maria Migdalska, Radny Marek Telenda, Radny Piotr Gadomski, Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Infrastruktury Gospodarczej Janusz Chaber,
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz Ryszard Barylski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz Miros³aw Burzyñski.
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podejmowanych przez Komisjê do zbadania
dzia³alnoœci Kolegium Redakcyjnego za
okres od maja 2009 r. do marca 2010 r.,
powo³an¹ przez Wójta Gminy Zgierz w
kwietniu 2010 r., po wstrzymaniu wydawania
gazety.

Przypomnijmy, ¿e w owym czasie na
³amach gazety gminnej ukazywa³y siê liczne
komentarze i polemiki o charakterze polity-
cznym, choæ w uchwale Rady Gminy Zgierz
w sprawie wydawania gazety samorz¹dowej
widnia³ zapis o informacyjnym charakterze

miesiêcznika. W nowej, odpolitycznionej
ods³onie gazeta ukazuje siê od stycznia 2011 r.

Na podstawie przeprowadzonego postê-
powania wyjaœniaj¹cego, wiêkszoœci¹ g³osów
radni uznali skargê za niezasadn¹ (9 g³osów).

l Skarga II - zasadna - wniesiona zosta³a
przez Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi
Zgierskiej. Dotyczy³a naruszenia procedury
postêpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na

„Wydobyciu kopaliny kruszywa naturalnego
(piasku) ze z³o¿a Szczawin I na dz. ozn. nr ewid.
435/1, w miejscowoœci Szczawin Kolonia,
obrêb Szczawin, gm. Zgierz”.

Na podstawie przeprowadzonego postê-
powania wyjaœniaj¹cego, wiêkszoœci¹ g³osów
radni uznali skargê za zasadn¹ (9 g³osów za
przyjêciem uchwa³y, 1 radny wstrzyma³ siê
od g³osu).

oprac. MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

26 marca zawarto Porozumienie Miêdzy-
gminne w sprawie komunikacji tramwajowej
na linii 46. Podpisanie porozumienia to efekt
wielomiesiêcznych rozmów i negocjacji
miêdzy £odzi¹, Zgierzem, gmin¹ Zgierz,
Ozorkowem i gmin¹ Ozorków.

Najistotniejsze punkty tego dokumentu to
przejêcie od 1 kwietnia obs³ugi linii 46 przez
³ódzkie Miejskie Przedsiêbiorstwo Komuni-
kacyjne i wprowadzenie biletów aglomera-
cyjnych: czasowych, jednoprzejazdowych
i okresowych (tzw. migawek). Poza tym
skrócona jest trasa tramwaju; nie jeŸdzi ju¿ do
Portu £ódŸ, lecz na ul. Konstantynowsk¹
z krañcówk¹ na Zdrowiu.

Sygnatariuszami porozumienia, podpisanego
w Urzêdzie Miasta £odzi, byli Prezydent
Miasta £odzi Hanna Zdanowska, Wójt
Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Prezydent
Miasta Zgierza Iwona Wieczorek, Burmistrz
Miasta Ozorkowa Jacek Socha i Wójt
Gminy Ozorków W³adys³aw Sobolewski.

Przedstawiciele wszystkich gmin zgodnie
zaznaczyli, ¿e zawarte porozumienie daje
szansê na wspóln¹ walkê o pieni¹dze unijne
w latach 2014-2020 na kolejny etap realizacji
£ódzkiego Tramwaju Regionalnego. Prezy-
dent Miasta £odzi zapewni³a, ¿e w po³owie
kwietnia zostanie zorganizowane spotkanie z
w³adzami województwa ³ódzkiego na temat

udzia³u Urzêdu Marsza³kowskiego we
wspó³finansowaniu remontu linii. 
Obs³uga linii tramwajowej 46 przez MPK
jest równoznaczna z likwidacj¹ spó³ki MKT.
Na mocy porozumienia, od 1 kwietnia br.
w MPK zostali zatrudnieni wszyscy dotych-
czasowi pracownicy MKT, którzy zadekla-
rowali chêæ pracy w tej spó³ce.

Linia tramwajowa 46 obs³ugiwana jest przez
pojedynczy sk³ad typu 805N oraz tramwaj
typu GT. Przebieg trasy: ZDROWIE - Konstan-
tynowska - Legionów - pl. Wolnoœci - Zgierska
- Zgierz: £ódzka - £êczycka - Ozorkowska -
Proboszewice - Luæmierz - Rosanów - Emilia
- S³owik - Aleksandria - Ozorków: Zgierska -
Wyszyñskiego - Starzyñskiego - CEGIELNIANA.

Rozk³ad jazdy pozosta³ bez zmian, obowi¹-
zuj¹ natomiast nowe bilety na ca³ej linii
tramwaju. Nowa taryfa biletowa, przyjêta
przez Radê Miejsk¹ w £odzi, uwzglêdnia
strefê miejsk¹ oraz aglomeracyjn¹. Pasa¿er
posiadaj¹cy bilet aglomeracyjny mo¿e
podró¿owaæ w obrêbie wymienionych gmin
korzystaj¹c z jednego biletu. W przypadku
biletu okresowego (tzw. migawki) pasa¿er
mo¿e korzystaæ z komunikacji miejskiej w ca³ej
aglomeracji (migawkê mo¿na kupiæ na strefê
miejsk¹: miasto i gmina £ódŸ i strefê aglome-
racyjn¹, obejmuj¹c¹ £ódŸ i oœcienne gminy).
Do 30 kwietnia bêd¹ honorowane bilety
okresowe wystawione przez oœcienne gminy. 

q Bilety czasowe: l do 20 minut: normalny
2,40 z³, ulgowy 1,20 z³ l do 40 minut: normalny
3,20 z³, ulgowy 1,60 z³ l do 60 minut: normalny
4 z³, ulgowy 2 z³ l do 24 godzin: miejski (tylko
w £odzi) normalny 11 z³, ulgowy 5,50 z³,
aglomeracyjny (poza £odzi¹ i w £odzi) normalny
13,20 z³, ulgowy 6,60 z³. Bilety czasowe s¹
wa¿ne na liniach dziennych i nocnych, w strefie
miejskiej i aglomeracyjnej, uprawniaj¹ do
przesiadek. q Bilety jednoprzejazdowe
(bez mo¿liwoœci przesiadania siê, na jedn¹
liniê, np. na 46 od Ozorkowa do £odzi)
w strefie aglomeracyjnej: normalny 4,20 z³,
ulgowy 2,10 z³. q Bilety okresowe w strefie
aglomeracyjnej:l 30-dniowy imienny
liniowy: normalny 76 z³, ulgowy 38 z³
l 30-dniowy imienny sieciowy: normalny
96 z³, ulgowy 48 z³ l 30-dniowy sieciowy na
okaziciela: normalny 136 z³, ulgowy 68 z³
l 90-dniowy imienny sieciowy: normalny
230 z³, ulgowy 115 z³ l 3-dniowy na okazi-
ciela: normalny 27,60 z³, ulgowy 13,80 z³
l 7-dniowy na okaziciela: normalny 41,20 z³,
ulgowy 20,60 z³.

Wiêcej informacji o cenach i rodzajach
biletów na: www.mpk.lodz.pl.

Dystrybutorem biletów jest ³ódzkie MPK.
Odbiorcy hurtowi, którzy chc¹ zakupiæ
bilety do dalszej odsprzeda¿y, mog¹ je nabyæ
w ka¿dym Punkcie Obs³ugi Klienta i Punkcie
Sprzeda¿y Biletów z upustem stosowanym
dla odbiorców hurtowych. Punkty znajduj¹
siê w £odzi (m.in. na Helenówku - ul. Zgierska
258, pl. Wolnoœci - ul. Nowomiejska, ul.Wêglowa
- dworzec PKS, ul. Sk³adowa - ul. P.O.W.,
pl. Niepodleg³oœci, pl. Barlickiego) oraz w
Zgierzu (pl. Kiliñskiego) i Konstantynowie
£ódzkim. Pe³en wykaz POK i PSB znajduje
siê na stronie internetowej ³ódzkiego MPK
oraz www.gmina.zgierz.pl. P³atnoœæ dokony-
wana jest na miejscu gotówk¹, istnieje te¿
mo¿liwoœæ wystawienia faktury VAT.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Dziale
Obs³ugi Pasa¿era MPK-£ódŸ Spó³ka z o.o.,
tel. 604 078 551, e-mail: akralisz@mpk.lodz.pl. 

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

Porozumienie w sprawie 
linii tramwajowej 46

Od prawej: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha, Prezydent
Miasta Zgierza Iwona Wieczorek, Prezydent Miasta £odzi Hanna Zdanowska, Wójt Gminy Ozorków
W³adys³aw Sobolewski.
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Program skierowany jest do kobiet w wieku
od 25 do 59 lat, które w ci¹gu ostatnich 3 lat
nie mia³y wykonywanego przesiewowego
badania cytologicznego. 

Rak szyjki macicy jest szóstym, co do
czêstoœci wystêpowania nowotworem u kobiet

w Polsce - stanowi 10,7 proc. nowotworów.
Rocznie oko³o 1.700 kobiet umiera z tego
powodu. Dziêki badaniu cytologicznemu
mo¿na wykryæ zmiany przedrakowe i raka
we wczesnym stadium choroby - uleczalnym. 

Badania cytologiczne mo¿na wykonaæ m.in.
w nastêpuj¹cych poradniach: q Powiatowy
Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Zgierzu,
ul. A.Struga 2/4, tel. 42 714 35 18 (œr, pt),

q Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Zgierzu, Poradnia Ginekologiczna,
ul. Parzêczewska 35, tel. 42 714 42 01
(pn, wt, czw, pt 8.00-13.00, œr 12.00-17.00),
q Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
SALVE MEDICA w £odzi, ul. Szparagowa 10,
tel. 42 254 64 00.

Program profilaktyki
raka szyjki macicy

Program skierowany jest do kobiet w wieku
od 50 do 69 lat, które w ci¹gu ostatnich
24 miesiêcy nie wykonywa³y mammografii
w ramach profilaktyki zdrowotnej lub
otrzyma³y w ramach realizacji programu
profilaktyki raka piersi w roku ubieg³ym,
pisemne wskazania do wykonania ponow-
nego badania mammograficznego po up³ywie
12 miesiêcy. Programem nie mog¹ byæ objête
kobiety, u których wczeœniej w piersi

zdiagnozowano zmiany nowotworowe
o charakterze z³oœliwym. Wskazane jest,
aby uczestniczka programu przynios³a zdjêcia
mammograficzne z poprzednich rund
skryningu w celu ich porównania z aktual-
nym wynikiem badania.

Profilaktyczne badanie mammograficzne
mo¿na wykonaæ w Niepublicznym Zak³adzie
Opieki Zdrowotnej MEDICA w Zgierzu,
ul. Struga 2/4, tel. 42 254 64 10. 

Na badania nie trzeba mieæ skierowania.
Badania wykonywane s¹ bezp³atnie.

Rak piersi jest najczêœciej wystêpuj¹cym
nowotworem z³oœliwym u kobiet. Stanowi
oko³o 20 proc. wszystkich zachorowañ
na nowotwory z³oœliwe u Polek, ryzyko
zachorowania wzrasta po 50. roku ¿ycia.
Spoœród wielu czynników rakotwórczych
coraz czêœciej w ryzyku zachorowania na
raka piersi wskazuje siê na uwarunkowania
genetyczne. Badania kliniczne wykaza³y,
¿e w grupie kobiet w wieku 50 - 69 lat, które
mia³y wykonywane badania mammogra-
ficzne co rok lub co 2 lata, nast¹pi³o
zmniejszenie umieralnoœci o 25 - 30 proc.

Akcja skierowana jest do mieszkañców
województwa ³ódzkiego w wieku 35 - 60 lat.

Jaskra jest schorzeniem oczu, które rozwija
siê szybko, z regu³y bezobjawowo i prowadzi
do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu
wzrokowego. W Polsce jest oko³o 700 tysiêcy
chorych, z czego mniej wiêcej 10 proc. osób
wie o swojej chorobie i leczy siê - reszta
nieœwiadomie traci wzrok!

Do czynników ryzyka jaskry nale¿¹: l wystê-
powanie jaskry w rodzinie, l niskie ogólne

ciœnienie krwi, l hipercholesterolemia/hiper-
lipidemia, l objawy naczynioskurczowe:
zimne stopy i d³onie, l krótkowzrocznoœæ:
powy¿ej - 4 dioptrii, l czêste bóle g³owy -
migreny, l cukrzyca.

Aby skorzystaæ z bezp³atnych badañ wzroku,
wystarczy zapisaæ siê na wizytê. Liczba
miejsc jest ograniczona. 

Badania okulistyczne odbywaæ siê bêd¹
w wybrane dni kwietnia i paŸdziernika 2012
roku, m.in. w nastêpuj¹cych miejscach:
q Poradnia Okulistyczna Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa
w £odzi, ul. Nowa 30/32, tel. 42 674 90 80
oraz 726 700 004.

Badania bêd¹ wykonywane w œrody
(kwiecieñ i paŸdziernik) w godz. 9.00 - 14.00.
q Poradnia Okulistyczna w Wojewódz-
kiej Stacji Ratownictwa Medycznego
w £odzi, ul. Sienkiewicza 137/141,
tel. 42 681 51 41.
Badania bêd¹ wykonywane w:
l kwietniu: 6.04.2012 r., 13.04.2012 r.,
20.04.2012 r. i 27.04.2012 r., w godz. 9.00 -
15.00,
l paŸdzierniku: 5.10.2012 r., 12.10.2012 r.,
19.10.2012 r., w godz. 9.00 - 15.00.
q Oddzia³ Okulistyczny w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. Marii
Sk³odowskiej - Curie w Zgierzu,
ul. Parzêczewska 35, tel. 42 714 43 18.

Wyrazy wspó³czucia

Pani

KATARZYNIE LESZCZAK
z powodu œmierci 

TEŒCIOWEJ
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

KONDOLENCJE

Wyrazy wspó³czucia

Pani

BARBARZE B£ASZCZYK
z powodu œmierci 

MATKI
œ.p. Janiny Karaœkiewicz

sk³adaj¹ 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Lorenkach

oraz

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy wspó³czucia

Pani

KATARZYNIE LESZCZAK
z powodu œmierci 

TEŒCIOWEJ
sk³adaj¹ 

Dyrektor i pracownicy

Gminnego Oœrodka Kultury

w Dzier¿¹znej

Wyrazy wspó³czucia

Pani

MA£GORZACIE LESZCZAK
z powodu œmierci 

TEŒCIOWEJ
sk³adaj¹ 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Wypychowie

oraz

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Program profilaktyki
raka piersi

Akcja profilaktyczna
wczesnego wykrywania
jaskry

www.nfz-lodz.pl
wiêcej:

www.nfz-lodz.pl
wiêcej:

www.profilaktyka.lodzkie.pl
wiêcej:

Wyrazy wspó³czucia

Panu

TADEUSZOWI SKRZYDLEWSKIEMU
z powodu œmierci 

MATKI
sk³adaj¹ 

Dyrektor i pracownicy

Gminnego Zak³adu Komunalnego 

z/s w D¹brówce Wielkiej

Wyrazy wspó³czucia

Panu

TADEUSZOWI SKRZYDLEWSKIEMU
z powodu œmierci 

MATKI
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy



Centrum Obs³ugi Przedsiêbiorcy w £odzi,
w którym mo¿na m.in. uzyskaæ informacje na
temat dofinansowania unijnego dla firm
oraz sk³adaæ wnioski o to dofinansowanie,
zmieni³o swoj¹ siedzibê. Od 5 marca
pracownicy COP przyjmuj¹ interesantów
w odremontowanej willi Meyera przy
ul. Moniuszki 7/9. Punkt Informacyjny
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
8.00 - 16.00, tel. 42 230 15 55, 42 230 15 56.
Wiêcej informacji na: www.cop.lodzkie.pl.

Nowa siedziba COP

Przedstawiciele PKP PLK S.A. na konfe-
rencji prasowej 8 marca w £odzi og³osili, ¿e
rozpoczyna siê budowa oraz przebudowa
przystanków £ódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

G³ównym celem £KA jest po³¹czenie £odzi
z miastami i gminami, le¿¹cymi na obszarze
aglomeracji, przy udziale skoordynowanej
sieci transportowej. 

Zmodernizowane zostan¹ stacje: Smardzew,
Stryków, Swêdów, G³owno, Bednary ko³o
£owicza, Zgierz Pó³noc, Zgierz Kontrewers
(dawne Jedlicze £ódzkie), Grotniki oraz
Chociszew. Planowana jest równie¿ budowa
nowych przystanków Glinnik Wieœ, Brato-
szewice, Domaniewice Centrum, Zgierz
Jaracza, Ozorków Nowe Miasto. W £odzi
nowe stacje powstan¹ przy ul. Pabianickiej,
(na szlaku £ódŸ Widzew - £ódŸ Kaliska),
na D¹browie oraz Radogoszczu Zachód. 

Prace powinny zakoñczyæ siê w po³owie
2013 roku. Podró¿ni bêd¹ wo¿eni 20 nowymi
szynobusami i zmodernizowanymi poci¹-
gami EN57. Sk³ady maj¹ kursowaæ co pó³
godziny. Przy nowych i zmodernizowanych
stacjach maj¹ byæ przystanki komunikacji
miejskiej lub PKS, parkingi i stojaki na
rowery. 

Rusza budowa £ódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej 
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na podstawie:
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Zbli¿a siê wiosna, na dworze jest coraz
cieplej, a z pól i ³¹k znikn¹³ œnieg, ods³aniaj¹c
wyschniête trawy i, jak co roku, w wielu
miejscach widaæ, jak zaczynaj¹ p³on¹æ,
najczêœciej niestety z winy ludzi. 

Z informacji stra¿y po¿arnej wynika, ¿e
70 proc. wszystkich po¿arów traw to celowe
podpalenia. S¹ one bardzo groŸne, bo czêsto
bardzo szybko wymykaj¹ siê spod kontroli
i przenosz¹ na pobliskie lasy i zabudowania.
Niemal co roku gin¹ w nich ludzie. Ofiar¹
ognia padaj¹ te¿ ¿yj¹ce dziko zwierzêta, takie
jak je¿e, zaj¹ce czy kuropatwy, a ziemia na
„wypaleniskach” staje siê ja³owa. 

Dlaczego wiêc, mimo tych fatalnych skutków
znanych od lat, trawy s¹ nadal podpalane?
W zasadzie z dwóch powodów. Pierwszy
z nich wynika z ci¹gle pokutuj¹cego przeko-
nania, ¿e wiosenne wypalanie traw u¿yŸnia
glebê. Jest to tymczasem zupe³nie b³êdne
przekonanie. Udowodniono bowiem naukowo,
¿e w po¿arze, oprócz starej trawy gin¹ tak¿e
wszystkie stworzenia (np. d¿d¿ownice)
wrêcz niezbêdne dla prawid³owego funkcjo-
nowania gleby, która zostaje wyja³owiona
i to do g³êbokoœci kilku centymetrów.
Dlatego absolutnie nie mo¿na siê spodziewaæ,
¿e po takim „zabiegu” ziemia bêdzie
przynosi³a obfity plon. Drugim powodem jest
zwyk³a bezmyœlnoœæ i wzniecanie po¿arów
dla zabawy. 

Wypalanie traw jest wiêc bardzo szkodliwe
i surowo zabronione. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przypomina
rolnikom, ¿e za wypalanie traw gro¿¹,
oprócz kar nak³adanych np. przez policjê
czy prokuraturê, tak¿e dotkliwe kary
finansowe nak³adane przez ARiMR. 

Zakaz wypalania traw jest jednym
z „Wymogów dobrej kultury rolnej”, których
przestrzeganie jest wymagane m.in. w
ramach systemu dop³at bezpoœrednich.
Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi
„zasadniczo” zmniejszenie nale¿nej wysokoœci
wszystkich rodzajów dop³at bezpoœrednich
o 3 proc. To oznacza, ¿e o tyle mog¹ byæ
pomniejszone p³atnoœci w ramach systemów
wsparcia bezpoœredniego (jednolita p³atnoœæ
obszarowa, p³atnoœæ cukrowa, p³atnoœæ do
pomidorów, przejœciowe p³atnoœci z tytu³u
owoców miêkkich, p³atnoœci do krów
i owiec, specjalna p³atnoœæ obszarowa do
powierzchni uprawy roœlin str¹czkowych
i motylkowatych drobnonasiennych), a tak¿e
p³atnoœci rolnoœrodowiskowe (PROW 2007 -
2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych
(PROW 2007 - 2013) oraz p³atnoœci z tytu³u
ONW, jeœli zostanie stwierdzone, ¿e rolnik
wypala³ trawy na którymkolwiek z uprawia-
nych przez niego gruntów. Wysokoœæ kary
mo¿e jednak wzrosn¹æ, bo ARiMR ka¿dy
przypadek wypalania traw rozpatruje indy-
widualnie i mo¿e karê zwiêkszyæ albo
zmniejszyæ. Zgodnie z zasadami, na³o¿ona
przez ARiMR sankcja, w zale¿noœci od
stwierdzonego stopnia winy, mo¿e zostaæ
pomniejszona do 1 proc. jak i podwy¿szona
do 5 proc. nale¿nych rolnikowi p³atnoœci
obszarowych za dany rok. Kary mog¹ byæ te¿
jeszcze bardziej podwy¿szone, gdy rolnikowi
zostanie np. udowodnione celowe wypalanie
traw, bo wtedy ARiMR mo¿e obni¿yæ ka¿dy
z rodzajów p³atnoœci bezpoœrednich a¿
o 20 proc., a w zupe³nie skrajnych przypad-
kach stwierdzenia uporczywego wypalania
traw, Agencja mo¿e pozbawiæ rolnika ca³ej
kwoty p³atnoœci bezpoœrednich za dany rok. 

www.arimr.qov.pl
Ÿród³o:

Wypalanie traw 
zabronione i szkodliwe
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I. Kwota œrodków przeznaczonych na pomoc finansow¹
w 2012 r. wynosi 30.000 z³

II. Wnioskodawcy
1. O uzyskanie pomocy finansowej na realizacjê projektu mog¹

ubiegaæ siê nastêpuj¹ce podmioty z terenu gminy Zgierz: l Ko³a
Gospodyñ Wiejskich, l Jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, l Rady
So³eckie, l Ludowe Kluby Sportowe, l Grupy Odnowy Wsi, l inne
organizacje i nieformalne grupy mieszkañców dzia³aj¹ce na terenie
gminy.

2. Projekt realizowany bêdzie w miejscowoœci na terenie gminy
Zgierz.

3. Z ka¿dej miejscowoœci mo¿e zostaæ z³o¿ony tylko jeden wniosek
(sprzyja to integracji spo³ecznoœci, wszyscy pracuj¹ nad wspólnym
projektem, który mo¿e byæ wspóln¹ inicjatyw¹ kilku podmiotów).

4. Je¿eli so³ectwo obejmuje kilka miejscowoœci, podmiot (Rada
So³ecka, organizacja lub grupa mieszkañców) mo¿e z³o¿yæ wiêcej ni¿
jeden wniosek, pod warunkiem, ¿e projekty realizowane bêd¹
w ró¿nych miejscowoœciach.

5. O przyznanie pomocy nie mo¿e ubiegaæ siê podmiot, który
w ci¹gu trzech ostatnich lat wykorzysta³ niezgodnie z przeznacze-
niem przyznan¹ z bud¿etu gminy Zgierz dotacjê.

III. Zasady ogólne
1. W ramach przyznanej pomocy finansowej z bud¿etu gminy

na rok 2012 mo¿na finansowaæ m.in.: l projekty infrastrukturalne,
l promocjê i rozwój twórczoœci kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego
dziedzictwa, l organizacjê szkoleñ i innych przedsiêwziêæ eduka-
cyjnych, l akcje spo³eczne i edukacyjne.

2. Projekt musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania: l stanowiæ
odpowiedŸ na potrzebê mieszkañców; l integrowaæ spo³ecznoœæ lokaln¹;
l mieæ trwa³y efekt (dotyczy projektów infrastrukturalnych); l wpisy-
waæ siê w charakter miejscowoœci; l przyczyniaæ siê do poprawy estetyki
miejscowoœci, zwiêkszaæ jej atrakcyjnoœæ dla mieszkañców i przyjezd-
nych; l zostaæ zrealizowany w terminie od 7 maja do 31 paŸdziernika
2012 r.; l anga¿owaæ w realizacjê mieszkañców - prace przez nich
wykonywane s¹ œwiadczone nieodp³atnie; l wskazaæ 2 osoby z imienia
i nazwiska odpowiedzialne za jego realizacjê; l zawieraæ bud¿et, który
uwzglêdnia wy³¹cznie wydatki niezbêdne do realizacji projektu (z pomocy
nie mo¿na finansowaæ wynagrodzenia za wykonywane przez
mieszkañców prace).

3. W przypadku b³êdów formalnych we wnioskach wnioskodawcy
zostan¹ wezwani do ich poprawienia.

4. Wnioski niekompletne lub nieprawid³owo wype³nione zostan¹
odrzucone.

IV. Warunki udzielonej pomocy
1. W ramach przyznanej pomocy dopuszcza siê zakupy

artyku³ów spo¿ywczych (z wyj¹tkiem alkoholu) dla celów realizacji
projektów, nie wiêcej jednak ni¿ 10 proc. kwoty dotacji.

2. Kwota wnioskowanej pomocy nie mo¿e przekroczyæ 3.000 z³
(brutto).

3. Podstaw¹ do refundacji poniesionych wydatków s¹
faktury/rachunki wystawione na gminê Zgierz i zap³acone przez
Wnioskodawcê (faktury/rachunki musz¹ zostaæ wystawione podczas
trwania realizacji projektu - harmonogram projektu). Opisane
faktury/rachunki nale¿y z³o¿yæ osobiœcie w Referacie Rozwoju
i Promocji (pok. 31) w miesi¹cu, w którym zosta³y wystawione, w celu
ich sprawdzenia pod wzglêdem zgodnoœci z wnioskiem o przyznanie
pomocy. Po dokonaniu weryfikacji faktury/rachunki bêd¹ przekazywane
do refundacji. Odbiór pieniêdzy nast¹pi w Kasie w Urzêdzie Gminy
Zgierz.

4. Koszty niezgodne z bud¿etem projektu nie podlegaj¹ refundacji.
5. Wnioskodawca w ci¹gu 14 dni od daty zakoñczenia projektu

wskazanej we wniosku o przyznanie pomocy finansowej sk³ada
w Urzêdzie Gminy Zgierz Sprawozdanie z realizacji projektu

zawieraj¹ce: nazwê wnioskodawcy, informacje o projekcie (tytu³, termin
i miejsce realizacji, przyznan¹ kwotê pomocy), opis osi¹gniêtego
rezultatu projektu, opis wykonania projektu, zestawienie przedsta-
wionych w ramach projektu faktur/rachunków, ³¹czn¹ kwotê realnie
poniesionych kosztów podlegaj¹cych refundacji oraz podpisy osób
odpowiedzialnych za jego realizacjê.

6. Projekt uznaje siê za zakoñczony po podpisaniu przez przed-
stawicieli Urzêdu Gminy Zgierz i Wnioskodawcy Protoko³u odbioru
koñcowego projektu.

V. Ocena projektów
1. Ocenie podlegaj¹ tylko: l wnioski z³o¿one w terminie

przewidzianym w og³oszeniu o naborze tj. 15 marca - 13 kwietnia 2012 r.
(decyduje data wp³ywu do Urzêdu Gminy Zgierz); l wnioski z³o¿one na
wskazanym w og³oszeniu formularzu, wype³nione kompletnie i czytelnie;
l zgodne z regulaminem naboru co do kategorii Wnioskodawcy,
wnioskowanej kwoty pomocy i celu projektu oraz terminu realizacji.

2. Kryteria oceny (nale¿y spe³niæ ka¿de kryterium, tzn. uzyskaæ
w ka¿dym co najmniej 1 pkt, aby móc uzyskaæ pomoc finansow¹):
l zasadnoœæ realizacji projektu - czy wynika on z realnie istniej¹cej
potrzeby/problemu (sposób w jaki zosta³a zdefiniowana potrzeba/problem)
0-5 pkt; l grupa docelowa projektu - jakich kategorii mieszkañców
(wiek) projekt dotyczy, czyje problemy rozwi¹zuje - jeœli cel projektu
dotyczy: l1 kategorii wiekowej* - 1 pkt; l2 kategorii wiekowych - 2 pkt;
l3 kategorii wiekowych - 3 pkt; l zaanga¿owanie mieszkañców w reali-
zowanie projektu (wykazane w harmonogramie dzia³añ) - jeœli projekt
anga¿uje w realizacjê: l 1 kategoriê wiekow¹* - 1 pkt; l 2 kategorie
wiekowe - 2 pkt; l3 kategorie wiekowe - 3 pkt; l planowane dzia³ania
- czy prowadz¹ one do osi¹gniêcia celu projektu - 0-3 pkt; l zasadnoœæ
planowanych wydatków - czy planowane koszty s¹ niezbêdne do realizacji
projektu - 0-1 pkt. 
* Kategorie wiekowe: I - do 20. roku ¿ycia, II - 21-60 lat, III - 60+

3. Oceny merytorycznej projektów dokona specjalnie w tym celu
powo³ana Komisja Oceny Projektów w sk³adzie: l Przedstawiciel
Rady Gminy Zgierz, l Sekretarz Gminy Zgierz, l Skarbnik Gminy
Zgierz, l Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy, l Pracownik
merytoryczny Referatu Rozwoju i Promocji Gminy - sekretarz Komisji
Oceny Projektów.

4. Decyzjê o tym, które projekty uzyskaj¹ pomoc finansow¹
podejmuje Wójt Gminy Zgierz na podstawie oceny przeprowa-
dzonej przez Komisjê Oceny Projektów. Decyzja ta zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl oraz na
tablicy informacyjnej w Urzêdzie Gminy Zgierz w ci¹gu 21 dni od
daty zamkniêcia naboru wniosków. Decyzja jest ostateczna i nie
przys³uguje od niej odwo³anie.

5. Pomoc finansow¹ otrzyma 10 najwy¿ej punktowanych
projektów. W przypadku zajêcia 10. pozycji na liœcie rankingowej
przez kilka projektów z tak¹ sam¹ liczb¹ punktów, pierwszeñstwo
w przyznaniu pomocy bêd¹ mieli wnioskodawcy uczestnicz¹cy w
naborze po raz pierwszy.

VI. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z bud¿etu gminy

Zgierz na rok 2012 na realizacjê projektu lokalnego.
2. Oœwiadczenie o nie wykorzystaniu w ci¹gu trzech ostatnich lat

niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej dotacji (za³¹cznik do
wniosku).

VII. Ustalenia koñcowe
1. Formularz wniosku mo¿na pobraæ ze strony internetowej

www.gmina.zgierz.pl i w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy.
Nale¿y wype³niæ go na komputerze b¹dŸ czytelnie odrêcznie.
W przypadku edycji komputerowej nale¿y w jak najmniejszym stopniu
odbiegaæ od pierwotnej struktury dokumentu.

2. Wnioski w zamkniêtej kopercie z napisem: Dotyczy naboru
wniosków o przyznanie pomocy finansowej z bud¿etu gminy Zgierz na
rok 2012 nale¿y sk³adaæ osobiœcie w terminie od 15 marca
do 13 kwietnia 2012 r. w Biurze Obs³ugi Klienta, stanowisko nr 3,
w godzinach pracy Urzêdu Gminy Zgierz, tj. 8.00 -16.00.

3. Informacji dotycz¹cych konkursu udziela Referat Rozwoju
i Promocji Gminy, pok. 31 w UG Zgierz, tel. 42 716 25 15 wew. 244,
e-mail: ug-promocja@gmina.zgierz.pl.

Regulamin naboru wniosków
o przyznanie pomocy finansowej 

z bud¿etu gminy Zgierz na rok 2012
na realizacjê projektu lokalnego
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Szanowni PT Czytelnicy. Z³o¿y³em ju¿ w Urzêdzie Gminy tekst
uzupe³nionych „Korzeni Gminy”, ale oczywiœcie informacji jeszcze
pozosta³o, a i nowych przybywa. Chcia³bym jednak w tym cyklu
(mam nadziejê, ¿e artykulików bêdzie jednak kilka) pisaæ o sprawach
ró¿nych. Wa¿nych i mniej wa¿nych. 

Na pocz¹tek chcia³bym nieco przybli¿yæ postaæ ostatniego „starosty”
zgierskiego z okresu I Rzeczypospolitej. Uwa¿ni PT Czytelnicy
„Korzeni...” wiedz¹, ¿e tytu³ by³ raczej honorowy. By³ co prawda od
koñca XVIII wieku powiat zgierski, ale starosty w nim nie by³o.
Ówczesny powiat to tylko w³adza s¹downicza. Tytu³ „starosty” dla
Onufrego Wilkanowskiego pochodzi od „dzier¿awy zgierskiej”.
Król Jan Kazimierz nada³ rotmistrzowi pancernemu Janowi
Wê¿ykowi, który „pod Go³êbiem dzielnie stawa³” miasto Zgierz
i kilka okolicznych wsi w wieczyst¹ dzier¿awê. Dar ten zaczêto
nazywaæ „starostwem niegrodowym” a w³aœcicieli „starostami”.
Po Wê¿yku „starostami” byli Cieleccy, a od 1785 roku Onufry Wilka-
nowski, ³owczy ³êczycki. Pan Wilkanowski by³ tak¿e w³aœcicielem
innych dóbr na terenie obecnej gminy. ¯eby nam, zgierzanom nie
przewróci³o siê za bardzo w g³owach, urzêdowa³ w dziedzicznej
swojej wsi Kotowice. Dziœ Kotowice to czêœæ Astachowic, ale kiedyœ
by³o odwrotnie. Co prawda my zgierzanie nêkaliœmy go procesami
o przesuwanie granic, ale on nêka³ nas o sprawy propinacyjne to
znaczy kupowanie tylko trunków u „pana starosty”. Jakoœ jednak
znaczniejszych zwad nie by³o.

Onufry Wilkanowski zmar³ 9 sierpnia 1828 roku. Pochowany zosta³
w Zgierzu, za zgod¹ proboszcza z Gieczna, w nowo wybudowanej
kaplicy na zgierskim cmentarzu, dopiero 10 wrzeœnia tego¿ roku.
Kaplica kosztowa³a 3.500 ówczesnych z³otych polskich. Sam pogrzeb
oko³o 4.000 tych¿e z³p. By³y to sumy ogromne. Roczny czynsz
dzier¿awny ze sporego maj¹tku, rzadko przekracza³ 2.000 z³p.

Do Wilkanowskich nale¿a³y le¿¹ce na dzisiejszym terenie Zgierza
wsie: Piaskowice i Zegrzany. Obie wsie maj¹ ciekawe dzieje.
Piaskowice zosta³y przekazane w dzier¿awê zakonnikom z £agiewnik.
Ma³o kto wie, ¿e pierwsze murowane budowle zakonne pochodz¹
z „piaskowickiej” ceg³y. Zakonnicy nigdy nie zarz¹dzali bezpoœrednio
wsi¹, a po prostu wydzier¿awiali j¹. Pod koniec XVIII wieku w³asnoœæ
wróci³a do Wilkanowskich. W 1828 roku w testamencie Katarzyny
z Dembowskich Wilkanowskiej znajduje siê zapis 10.000 z³p.
Z procentów od tej sumy w wysokoœci 500 z³p rocznie mia³ dostawaæ
ka¿dorazowy proboszcz zgierski, który ma odprawiaæ rocznie 4 msze:
„ma przybraæ sobie trzech ksiê¿y; jedn¹ w œmierci córki naszej
Karoliny, drugie w dniu œmierci mojej, trzecie w dniu œmierci mojego
mê¿a, a czwarty w tydzieñ po Dniu Zadusznym za dusze rodziców
naszych. Gdyby wyp³atnik tego procentu widzia³, ¿e Xsi¹dz proboszcz
zgierski siê w tym nabo¿eñstwie opuszcza, ma zebraæ ksiê¿y i odprawiæ
a proboszczowi potr¹ci”.

No có¿ p³atnicy przestali p³aciæ to i proboszcze przestali odprawiaæ.
Najprawdopodobniej znajduj¹cy siê w rogu cmentarza budyneczek to
w³aœnie dawna kaplica, a w zasadzie grobowiec Wilkanowskich.

Z KART HISTORII

Groch z kapust¹

MACIEJ WIERZBOWSKI

20 marca minê³a 70. rocznica
rozstrzelania stu Polaków
w Zgierzu. Dla uczczenia
pamiêci zamordowanych,
pod pomnikiem na Placu Stu
Straconych w Zgierzu oraz
na mogi³ach i Pomniku
Ofiar w Lesie Luæmierskim
z³o¿one zosta³y kwiaty
i zapalone znicze.

W uroczystoœci uczestni-
czy³y rodziny poleg³ych, 
pos³owie, przedstawiciele 
w³adz samorz¹dowych 
miasta, gminy i powiatu 
zgierskiego, przedstawiciele s³u¿b munduro-
wych, wojska, organizacji kombatanckich,
instytucji oraz harcerze, m³odzie¿ szkolna
i mieszkañcy Zgierza. Uroczystoœci odby³y
siê przy udziale Kompanii Honorowej

25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Toma-
szowie Mazowieckim.

Gminê Zgierz reprezentowali: Zdzis³aw
Rembisz - Wójt Gminy Zgierz, Bogus³awa
Szczeciñska - Sekretarz Gminy Zgierz oraz

Cezary Piotrowski - Kierownik
Referatu Oœwiaty, Kultury i
Sportu w UGZ. 

Podczas uroczystoœci przypom-
niano wydarzenia jakie mia³y
miejsce w 1942 roku oraz
odczytano nazwiska straconych.
Wyczytywano je piêtnastkami,
zgodnie ze Ÿród³ami history-
cznymi, które podaj¹, ¿e skaza-
nych rozstrzeliwano w³aœnie
piêtnastkami. 

Egzekucja, podczas której
rozstrzelano w Zgierzu stu Pola-
ków, by³a najwiêksz¹ zbrodni¹

dokonan¹ przez Niemców podczas II wojny
œwiatowej w regionie ³ódzkim. By³ to odwet
za zastrzelenie przez zgierzanina Józefa
Mierzyñskiego dwóch ¿o³nierzy niemieckich.
Po tym wydarzeniu Niemcy przeprowadzili
aresztowania w Zgierzu, £odzi, Be³chatowie,
Kaliszu, £asku, Ostrowie Wielkopolskim,
Pabianicach, Sieradzu, Zduñskiej Woli,
Turku i Wieluniu. Oprócz stu skazanych na
rozstrzelanie, na dawnym Placu Stodó³
zebrano oko³o 6 tys. osób, które mia³y
przygl¹daæ siê egzekucji. PóŸniej cia³a
straconych przewieziono do pobliskiego Lasu
Luæmierskiego i pochowano w zbiorowej
mogile. 

Pamiêci Stu Straconych

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

fo
t.

 M
a³

go
rz

at
a 

K
la

u
zi

ñ
sk

a



KULTURA

8 MARZEC 2012

Kiedy s³yszymy o orkiestrze dêtej, wielu
z nas ciœnie siê na usta niezapomniane „pa pa
pa” Haliny Kunickiej. Na bazie Orkiestry Dêtej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Szczawinie,
Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
realizuje projekt Kultywowanie lokalnych
tradycji poprzez warsztaty i doposa¿enie
Orkiestry Dêtej przy Gminnym Oœrodku
Kultury w Dzier¿¹znej, finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach
dzia³ania 413 Wdra¿anie lokalnych strategii
rozwoju dla ma³ych projektów w ramach
PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu
odbywa siê reorganizacja orkiestry - warsztaty
muzyczne, æwiczenia i próby, doposa¿enie
w instrumenty oraz nabór nowych cz³onków.

Pos³uchajmy relacji z ust samych zaintereso-
wanych, pos³uchajmy niezwyk³ego brzmienia
orkiestry dêtej…

Niby nic, a tak to siê zaczê³o…
Cofnijmy siê o cztery dekady wstecz...

Henryk Jêdrzejczak (perkusja - bêben
i talerze): Zamys³y odnoœnie powstania
Orkiestry Dêtej OSP w Szczawinie by³y
w latach 70-tych. Orkiestra powsta³a w 1975
roku. Ówczesny prezes Henryk Kacprzak
zakupi³ instrumenty i zaczêliœmy graæ.
Pierwszym kapelmistrzem by³ Tadeusz
Dom¿a³. By³o du¿o chêtnych: dziewczyny
i m³odzie¿. Ja osobiœcie pierwszy raz gra³em
na 1-go Maja i zamiast zacz¹æ z lewej nogi,
to ja z prawej. Kapelmistrz mówi do mnie
cymbale, jak ty grasz, zobacz, któr¹ nogê
masz (czy¿by nasz muzyk z miejsca zmyli³
nogê na widok piêknej damy?)

Andrzej Jêdrzejczak (sakshorn baryto-
nowy): Moja przygoda z orkiestr¹ zaczê³a siê
w póŸnych latach 70-tych, kiedy mój tata
gra³, a ja biega³em za orkiestr¹ i s³ucha³em.
W koñcu w latach 80-tych poszed³em na
próbê, dosta³em instrument i zacz¹³em uczyæ
siê graæ, wtedy jeszcze na tr¹bce. PóŸniej
przez kilka lat prowadzi³em orkiestrê,
ukoñczywszy kurs na kapelmistrza amator-
skich orkiestr dêtych. 

Niby nic, zwyczajne „pa pa pa”… 
Ciekawe s¹ historie niektórych instrumentów,
które niekiedy przeby³y do nas d³ug¹ drogê...

Grzegorz Królikowski (baryton): Baryton,
na którym gram to bardzo stary instrument.
Z opowiadañ pana Antoniego Perza, dawnego
kapelmistrza, wiem, ¿e przywêdrowa³ z nim
- m³odym ch³opcem - z ZSRR. Instrument
by³ gdzieœ przy wojsku. Przeszed³ z wraca-
j¹cym wojskiem szlak do Poznania. Z jego
oryginalnej budowy obecnie zachowa³y siê
tylko rurki, pozosta³e elementy typu wentyle
zosta³y wymienione ze wzglêdu na zu¿ycie.

Troszeczkê zatem siê ró¿ni od orygina³u.
Barwê tonu ma ciekaw¹, pe³n¹ i rzadko
spotykan¹. Podejrzewam, ¿e gdyby by³y
oryginalne wentyle jeszcze inaczej by gra³. 

Wies³aw Kacprzak (tr¹bka): Kiedyœ po
wystêpie na Sylwestrze zaczepi³ mnie jeden
pan. Powiedzia³, ¿e ³adnie gram, ¿e mu siê
podoba i chêtnie by mi z Czechos³owacji
przywióz³ tr¹bkê. Faktycznie przywióz³ j¹
i do dzisiaj na niej gram. 

Jest w orkiestrach dêtych jakaœ
si³a!
Jaka¿ to magia nas poci¹ga w brzmieniu
orkiestry?

Grzegorz Niszczak (saksofon tenorowy):
Nic nie zast¹pi potêgi brzmienia orkiestry
dêtej. Tak jest charakterystyczna. Tutaj jest
efekt, którego nie uda³o siê uzyskaæ w nawet
najlepszych instrumentach elektronicznych -
efekt przestrzennego dŸwiêku. Instrumenty
wykorzystuj¹ bezpoœrednio akustykê natu-
raln¹, to s¹ wibracje. Zupe³nie inaczej jest
odbierana taka muzyka. 

Jan Braun (perkusja - werble): Wystarczy
patrzeæ na ludzi, którzy graj¹ - ka¿dy ma
odpowiedni¹ minê do tego, co robi, prze¿ywa
to. Wa¿ny wiêc jest sam kontakt z cz³owie-
kiem, który przez instrument wydobywa z
siebie duszê. K³adzie j¹ ca³¹ w ten instrument,
¿eby ten dŸwiêk jakoœ mu wyszed³, ¿eby
zagraæ jak najlepiej. To jest taki kontakt
duchowy. To jest to najwa¿niejsze.

Wojciech Jêdrzejczak (tr¹bka): Zawsze
jest bardzo mi³a otoczka wokó³ orkiestry.
Wszêdzie, gdzie byliœmy, by³o mi³e przyjêcie.
I wiêŸ miêdzy cz³onkami orkiestry.
W orkiestrze wiemy, ¿e ka¿dy mo¿e na
drugiego liczyæ, to jest chyba najwa¿niejsze.

Bo znów by³o tak…
Jak zrodzi³ siê pomys³ realizacji projektu?

Henryk Jêdrzejczak (perkusja - bêben
i talerze): Z czasem zaczê³o siê Ÿle dziaæ,
orkiestra przesz³a kilka kryzysów. Brakowa³o
m³odych, nie mia³ kto graæ, nie by³o
odpowiedniego kapelmistrza, a orkiestra siê
zestarza³a. Dziêki Gminnemu Oœrodkowi
Kultury w Dzier¿¹znej znowu ruszyliœmy do
przodu. 

Andrzej Jêdrzejczak (sakshorn baryto-
nowy): Pierwszym pomys³em by³o zatrudnie-
nie nowego kapelmistrza. Œrodki finansowe,
jak wiadomo, s¹ ograniczone. No wiêc, pani
Barbara Polasiñska - dyrektor GOK w
Dzier¿¹znej - wpad³a na pomys³, aby napisaæ
projekt, który sfinansuje pierwsz¹ fazê
naszych przemian. 

£ukasz Królikowski (tuba B): Ten
projekt bardzo nam siê przyda³. Bez niego
byœmy siê rozpadli, nie mieliœmy ju¿ dofinan-
sowania. Teraz przyszli m³odzi, jest chêæ do
nauki. 

Jest w orkiestrach dêtych jakaœ si³a!*
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Konrad Karpiñski (tr¹bka): Jestem bardzo
pozytywnie nastawiony do projektu. Myœlê,
¿e to jest super sprawa. Jestem zadowolony,
¿e orkiestra siê nie rozejdzie; teraz razem siê
spotykamy i dalej gramy. Wiêc coœ
osi¹gniemy. Wszystko oceniam bardzo pozy-
tywnie - warsztaty, próby. To co, przez tyle
lat robiliœmy, nie zostanie stracone.

Pa pa pa pa ra pa pa pa pa ra. . .
Jak przebiegaj¹ próby i æwiczenia pod rêk¹
czy mo¿e raczej uchem nowego kapelmistrza?

Adam Karpiñski (saksofon altowy):
Kapelmistrz jest z prawdziwego zdarzenia,
ma bardzo profesjonalne podejœcie. Przysze-
d³em, ¿eby siê czegoœ nauczyæ i jestem
zadowolony. Próby s¹ regularne, wspó³praca
przebiega super. 

Beata Olczak (klarnet): Du¿o siê zmieni³o.
Jest ktoœ, kto pilnuje tego, co gramy, trzyma
mocn¹ rêk¹. Jest systematycznoœæ i okazja,
¿eby siê spotykaæ, bo wczeœniej ró¿nie by³o
z tymi próbami.

Micha³ Jêdrzejczak (saksofon altowy): Nie
pamiêtam, ¿eby dot¹d ktoœ tak profesjonalnie
to prowadzi³; bez fachowego wykszta³cenia
nie mo¿na bowiem byæ dok³adnym i precy-
zyjnym. Tutaj musimy wszystko wygraæ,
wyæwiczyæ od A do Z. Nasze próby zupe³nie
inaczej wygl¹daj¹, wszystko dogrywamy od
pocz¹tku do koñca. Projekt to nowoœæ,
wszyscy z zapa³em przyje¿d¿aj¹, æwicz¹.

Orkiestra od czasu rozpoczêcia projektu ma
za sob¹ pierwszy wystêp na Balu Ostatko-
wym w Szczawinie (21 lutego). Nowatorskie
dla naszych muzyków by³o zagranie rozryw-
kowego utworu - Cha Cha.

Ireneusz Olczak (saksofon tenorowy):
Koncert ³adnie wyszed³. W porównaniu
z tymi, które graliœmy wczeœniej - wyszed³
super. Widaæ, ¿e orkiestra inaczej ju¿ brzmi
i rozwija siê.

Pos³uchajmy, co kapelmistrz i kierownik
sekcji, wychwalani przez Orkiestrê, maj¹ na
jej temat do powiedzenia…

Rados³aw Szymczyk (kapelmistrz i
kierownik sekcji instrumentów dêtych
blaszanych): Wszyscy maj¹ bardzo du¿y
zapa³ do grania i to jest najwa¿niejsze! Prawie
100 proc. osób przychodzi na próby. Sam nie
mogê siê doczekaæ nastêpnego pi¹tku. Staram
siê byæ wymagaj¹cy, ale gdyby cz³onkowie
orkiestry nie chcieli siê uczyæ, nic by z tego
nie wysz³o.

Grzegorz Gorajski (kierownik sekcji
instrumentów drewnianych i instrumen-
tów perkusyjnych): Zaanga¿owanie
cz³onków orkiestry jest bardzo du¿e, znajduj¹
siê nowi ludzie, bo s³ysz¹, ¿e coœ siê dzieje.
Obecnie jesteœmy na etapie poszukiwania
utworów, które orkiestra ju¿ gra³a, ¿eby
trochê oczyœciæ ich brzmienie oraz takich,
których od pocz¹tku bêd¹ siê uczyæ. 

Lecz ich dzisiaj brak?
Wci¹¿ jednak ma³o jest m³odzie¿y chêtnej
do gry…

Józef Królikowski (tuba B): Jak mo¿na siê
rozwijaæ, jak nie ma m³odego narybku? Na
razie s¹ m³odzi, ale to za ma³o w stosunku do
potrzeb orkiestry. S¹ jeszcze wolne instru-
menty.

A jednak mamy w swoich szeregach bardzo
m³odych ch³opców, którzy z przyjemnoœci¹
podjêli siê nauki gry na instrumentach
dêtych…

Adam Królikowski (puzon): Wczeœniej
gra³em trochê na tr¹bce, teraz uczê siê na
puzonie za rad¹ kapelmistrza. Nauka idzie
o wiele lepiej. 

Hubert Lisiuk (baryton): Uczê siê
dŸwiêków. Jestem zadowolony, nauka fajnie
idzie.

Czekam, by ktoœ defilowa³…
Z jednym m³odzieñcem na æwiczenia
przychodzi dziewczyna, dzielnie kibicuj¹c…

Ania Koby³ka: Namawia³am Dominika,
¿eby gra³. Wiêkszoœæ osób w naszym wieku,
tj. 18-19 lat, nie interesuje siê tym, ¿eby graæ
na jakimœ instrumencie. Wydaje mi siê, ¿e to
jest coœ wyj¹tkowego, co Dominik mo¿e
rozwijaæ.

Dominik Ko³odziej (klarnet): Takie wsparcie
jest jak najbardziej przydatne i potrzebne.
Trenujemy, na pewno damy z siebie wszystko.

By mi tak¿e siê spe³ni³o…
O czym marz¹ nasi muzycy?

Wac³aw Nowosiñski (sakshorn altowy):
Spe³ni³em swoje marzenia i teraz na emery-
turze uczê siê graæ. Jest to moim hobby.
Chcia³bym nauczyæ siê graæ, zostaæ i rozwijaæ
siê w orkiestrze.

S³awomir Fr¹tczak (baryton): Zaczynam
z t¹ orkiestr¹, wczeœniej gra³em w orkiestrze
koœcielnej w Modlnej. Chcia³bym jak
najd³u¿ej graæ, zostaæ z t¹ orkiestr¹. 

Magdalena Jêdrzejczak - Rosiñska (sakso-
fon altowy): Coœ siê zadzia³o fajnego, szkoda
by by³o to zmarnowaæ. Spodziewam siê
dzidziusia, któremu najwidoczniej bardzo
podobaj¹ siê próby, jest grzeczny, lubi
muzykê. Nie podoba mu siê natomiast,
jak nic siê nie dzieje i wtedy mi dokucza.
Poniewa¿ bardzo potrzeba m³odych, byæ
mo¿e w przysz³oœci zasili szeregi orkiestry.

Wszyscy cz³onkowie Orkiestry Dêtej przy
Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej
zgodnym chórem zapraszaj¹ do wst¹pienia
w jej szeregi - m³odszych i starszych,
muzyków i laików, zainteresowanych nauk¹
gry na instrumentach dêtych!

Wiêcej informacji o naborze do Orkiestry
Dêtej w Gminnym Oœrodku Kultury,
Dzier¿¹zna 4 oraz na stronie internetowej
www.dzierzazna.pl lub pod nr tel. 663 919 045.
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Wiêcej na: www.dzierzazna.pl oraz www.
gmina.zgierz.pl (galeria zdjêæ).

*W artykule wykorzystano cytaty z utworu „Orkiestry Dête”
wykonywanego przez Halinê Kunick¹, s³. J.T. Stanis³awski,
muz. U. Rzeczkowska.

fot. Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej

Kolejny wystêp 

ORKIESTRY DÊTEJ
przy Gminnym Oœrodku Kultury 

w Dzier¿¹¿nej

odbêdzie siê 
podczas Wielkanocnej Mszy 

Rezurekcyjnej w koœciele pw. Œw.
Stanis³awa Biskupa i Mêczennika 

w Szczawinie. 

Zapraszamy!
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Od wielu ju¿ lat… Ach te pyszne ciasta,
piêknie podane potrawy, smakowite wêdliny,
wypieki rozmaite, wspaniale udekorowane
pó³miski z zak¹skami, sto³y uginaj¹ce siê od
swojskiego jad³a… Czy czuj¹ ju¿ Pañstwo
smak wspania³ych p¹czków i racuchów?
Czy zapach pieczonego schabu dociera do
Pañstwa nosów?

Tak. Wyruszymy po raz kolejny na - s³own¹
co prawda, ale zawsze ciekaw¹ - Powiatow¹
Biesiadê Karnawa³ow¹…

Biesiada, a szczególnie karnawa³owa, ³¹czy
w sobie rozkosze podniebienia, wspólny
œpiew i taniec. Ucztowanie jednoczy ludzi,
tworz¹c wiêŸ radoœci, szczêœcia, wzajemnego
dobra i mi³oœci. Motyw biesiady przewija siê
w literaturze od staro¿ytnoœci, a i w naszym
¿yciu codziennym nie brak odpowiednich
okazji do swojskiego, staropolskiego uczto-
wania.

Gospodarzem tegorocznej Powiatowej
Biesiady Karnawa³owej by³a gmina Stryków.
Impreza ta organizowana po raz ósmy przez
Rejonowy Zespó³ Doradców w Zgierzu

£ódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego
zs. w Bratoszewicach i Burmistrza Miasta
- Gminy Stryków odby³a siê 21 lutego.

Wyj¹tkowy charakter powiatowej biesiady
polega na kultywowaniu tradycji poprzez
promowanie swojskiego jad³a i sztuki
ludowej, których niezmiennymi propagato-
rami s¹ cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich,
twórcy ludowi oraz amatorskie zespo³y
œpiewacze i taneczne. Dania by³y nie tylko
smaczne, ale wykwintnie podane i ciekawie,
oryginalnie udekorowane. Pomys³owoœci
paniom z KGW z pewnoœci¹ nie brakuje -
fantazyjne postaci, a¿urowe dekoracje z
warzyw i owoców, a nawet herb naszej
gminy na smakowitym torcie!

Gminê Zgierz reprezentowa³y cz³onkinie
Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Kêblin
i Lorenek, wystawiaj¹c sto³y ze swoim jad³em
oraz Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki”
z Gieczna z kapel¹ ludow¹ Zenona
Rudnickiego, który umili³ biesiadnikom czas
swoim wystêpem. Na uwagê zas³u¿y³a
równie¿ wystawa ko³a hobbystycznego
„Szyde³kowe Cudeñka”, na której mo¿na
by³o podziwiaæ a¿urowe firanki, chusty,
szyde³kowe kwiaty czy inne drobiazgi
pracowicie wydziergane przez pasjonatki
szyde³kowania. Zarówno Zespó³, jak i Ko³o

hobbystyczne dzia³aj¹ pod czujnym okiem
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej. 

Naszym regionalnym artystom kulinarnym,
muzycznym i szyde³kowym kibicowali
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
Miros³aw Burzyñski, Sekretarz Gminy
Zgierz Bogus³awa Szczeciñska, Kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy
Wioleta G³owacka oraz cz³onkinie KGW
z terenu gminy Zgierz i pracownicy Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej.

Nie zabrak³o oczywiœcie przyœpiewek,
wspólnych tañców, ostatkowych przebie-
rañców oraz wystêpów artystycznych
m³odego pokolenia - wspania³e uk³ady
taneczne zaprezentowa³y zespo³y: AGAT
i TWIX, dzia³aj¹ce przy Oœrodku Kultury
i Rekreacji w Strykowie.

Na zakoñczenie biesiady organizatorzy
i sponsorzy uroczystoœci wrêczyli podziê-
kowania wszystkim, którzy promuj¹ polskie
smakowite potrawy.

Smacznego wszystkim smakoszom!

Kwintesencja kobiecoœci zawarta jest
w ka¿dej z nas. Byæ kobiet¹… to tysi¹ce
spraw, drobiazgów, codziennych zadañ.
To relacje z innymi osobami, role, które
spe³niamy w spo³eczeñstwie, ma³e i du¿e
troski, uœmiechy i radoœci. Byæ kobiet¹…
znaczy ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia, takiego, jakie jest
nam dane, zmieniaæ je i uk³adaæ wed³ug
w³asnego kobiecego pomys³u. A tak¿e, (czy
mo¿e przede wszystkim?) ta nieuchwytna
tajemnica, styl i emanuj¹cy wdziêk, stoj¹cy
w pozornej zaledwie sprzecznoœci z kobiec¹
si³¹…

Niez³¹ definicjê czy wartoœæ kobiecoœci
mogliœmy poznaæ podczas Œrodowiskowego
Dnia Kobiet, zorganizowanego przez Samo-
rz¹d Wiejski £agiewnik Nowych i Gminny
Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej 10 marca
w œwietlicy wiejskiej w £agiewnikach
Nowych.

Szczególnie do gustu przypad³ uczestnikom
koncert „Damy dla dam” w wykonaniu
trzech aktorek z Teatru „Orfa” z Miejskiego
Oœrodka Kultury w Zgierzu: Anny Paszkowskiej,
Anny Salskiej i Magdaleny K³osowskiej przy
akompaniamencie wspania³ego maestro Jana
Muchy.

Panie wprowadzi³y nas w odpowiedni klimat:
scenografiê stanowi³ stolik nakryty obrusem
ze szklaneczk¹ whiskey i papierosem w
popielnicy. Atmosferê podkreœla³ równie¿
intryguj¹cy pó³mrok, bowiem to ciekawe
spotkanie kobiet odby³o siê w blasku œwiec.

Nale¿y przyznaæ, i¿ koncert zosta³ poprowa-
dzony wyœmienicie. Piosenka aktorska, której
specyficzn¹, g³êbok¹ treœæ podkreœla³y
odpowiednie rekwizyty - korale, wachlarze,
szale czy kapelusze - znalaz³a uznanie wœród
publicznoœci. Utwory traktowa³y o ¿yciu
kobiet - o damach, femme fatale, cyganerii
paryskiej, o relacjach ze szczególnym
gatunkiem, jakim s¹ dla nas mê¿czyŸni.
Znakomicie oddany klimat przedwojennej
bohemy artystycznej pobrzmiewa³ echem
minionych lat, niepostrze¿enie w³¹czaj¹c siê
w nasze wspó³czesne ¿ycie, w codziennoœæ,
której jako kobiety doœwiadczamy.

Herbatkê i poczêstunek podawali panowie
- przedstawiciele Samorz¹du Wiejskiego

£agiewnik Nowych, którzy z³o¿yli paniom
¿yczenia i wrêczyli kwiaty. Poniewa¿ Dzieñ
Kobiet zosta³ po³¹czony z Dniem Mê¿czyzn
w naszym ³agiewnickim œrodowisku,
panowie tak¿e otrzymali drobne upominki
wraz z ¿yczeniami od pañ z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w £agiewnikach Nowych.
¯yczenia z³o¿y³a te¿ Radna Rady Gminy
Zgierz Halina Szymañska.

My równie¿ jako Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej do³¹czamy siê do ¿yczeñ
zarówno dla Kobiet, jak i dla Mê¿czyzn,
czytaj¹cych niniejsze s³owa.

Wiêcej na: www.dzierzazna.pl oraz www.gmina.zgierz.pl

Z biesiad¹
za pan brat

KULTURA

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

zdjêcia na str. 16    

Byæ kobiet¹...
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15 marca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w S³owiku odby³ siê wieczór kabaretowy
„Byæ kobiet¹”. Wyst¹pi³a grupa artystyczna
„CzemuMy?” sk³adaj¹ca siê z uczniów
Gimnazjum w S³owiku. 

Goœcie, którzy zaszczycili nas swoj¹ obecno-
œci¹ obejrzeli monta¿ s³owno-muzyczny,
który zawiera³ skecze dotycz¹ce zabawnych
sytuacji z ¿ycia codziennego kobiet i
mê¿czyzn. Dowcipy wywo³ywa³y salwy
œmiechu i rozbawi³y publicznoœæ do ³ez.
W programie nie zabrak³o równie¿ piosenek
o kobietach z repertuaru artystów polskiej
estrady. Uczniowie ujawnili znakomite
umiejêtnoœci aktorskie i wokalne. 

Sk³ad grupy: Patryk Amsolik, Karolina
Dzikowska, Adam Fr¹tczak, Aleksandra
Kêdzia, Kamila Kêdzia, Jakub Kobus, Daria
Kwiatkowska, Klaudia Kwiatkowska, Agata
Lewandowska, Karolina Ludwicka, Adrian
Mach, Michalina Maciak, Daniel Marciniak,
Marcin Michaœ, Sylwia Paw³owska, Agata

Sêk, Adrian Syncerek, Agata Œnieg, Dawid
Wierzbowski, Rafa³ Wierzbowski, Natalia
Witczak, Natalia Wojewoda, Anna Zagórska,
Bartosz ¯uchowski. 

Re¿yserem programu by³a Wioletta Maryno-
wicz, scenografiê opracowa³a Gra¿yna Kuœ,
a akompaniowa³ Wiktor KaŸmierczak. 

Dziêkujemy wszystkim za przybycie,
a w szczególnoœci Ewie Kubiak - Skarbnikowi
Gminy Zgierz, Teresie Socalskiej - Dyrekto-
rowi Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w
Grotnikach oraz Cezaremu Piotrowskiemu
- Kierownikowi Referatu Oœwiaty, Kultury
i Sportu w UGZ. 

Wieczór kabaretowy 

12.00 - msza œw. w koœciele pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
12.55 - przemarsz uczestników uroczystoœci z koœcio³a 
pod pomnik Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 
ok. 13.15 - program patriotyczny oraz przemówienia okolicznoœciowe 
i uroczyste z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem 

q

q

q

Program uroczystoœci, które odbêd¹ siê 3 maja w Bia³ej:

Uroczystoœci zakoñcz¹ siê oko³o godz. 14.20.

Zapraszamy na uroczystoœci patriotyczne w gminie Zgierz

221. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

KOMUNIKAT
W zwi¹zku z organizowanymi uroczystoœciami 3 maja w godz. 13.00-14.20 ul. Koœcielna
w Bia³ej zostanie zamkniêta dla ruchu samochodowego na odcinku od koœcio³a do
skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 702. Objazd bêdzie mo¿liwy za Oœrodkiem Zdrowia.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Alicja Jêdrzejczak
wieloletnia Przewodnicz¹ca
KGW w Szczawinie

Barbara Majchrzak
nowowybrana 
Przewodnicz¹ca KGW 
w Szczawinie

Zmiany w Kole Gospodyñ Wiejskich ze Szczawina
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KULTURA

10 marca odby³o siê zebranie sprawozdawczo
-wyborcze Ko³a Gospodyñ Wiejskich ze
Szczawina. Zmieni³a siê przewodnicz¹ca
i zarz¹d Ko³a. Dotychczas przez kilkanaœcie
lat funkcjê przewodnicz¹cej sprawowa³a pani
Alicja Jêdrzejczak. Podczas spotkania
nie zabrak³o ¿yczeñ i wzruszaj¹cych
podziêkowañ. Gminny Oœrodek Kultury w
Dzier¿¹znej równie¿ dziêkuje za wieloletni¹
wspó³pracê. Natomiast nowej przewodni-
cz¹cej - pani Barbarze Majchrzak - ¿yczymy
wielu sukcesów.
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MARIETTA MACIAK
ZSG w S³owiku
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ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej



28 lutego w Gimnazjum w ZSG w S³owiku
zakoñczono realizacjê projektu ,,Dajmy sobie
szansê” wspó³finansowanego ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Projekt trwa³
18 miesiêcy, a uczestniczy³o w nim 121
gimnazjalistów. Do realizacji zadañ pozys-
kano fundusze w wysokoœci 211.669 z³. 

W czasie dzia³añ projektowych uczniowie
mogli uczestniczyæ w zajêciach matematy-
cznych, fizyko-chemicznych, z jêzyka
niemieckiego i informatyki. 

Szko³a wzbogaci³a siê w nastêpuj¹ce pomoce
dydaktyczne: rzutnik multimedialny krótkiego
rzutu, laptopy, kalkulatory, dwa radiomag-
netofony, poradniki metodyczne dla nauczy-
cieli, zestawy piœmienne, æwiczenia, pendrivy,
dla uczniów s³owniki, programy mutimed-
ialne, program Photoshop, gry dydaktyczne
do nauki jêzyka niemieckiego, zestawy
odczynników i szk³a laboratoryjnego. 

Gimnazjaliœci odwiedzili Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie, eksperymentarium
w £odzi oraz uczestniczyli w warsztatach
chemicznych na Politechnice £ódzkiej. 

Do efektów uzyskanych w wyniku dzia³añ
projektowych zaliczamy: wzrost œredniego
wyniku egzaminów gimnazjalnych z przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych

i z jêzyka 
niemieckiego 
w roku szkolnym 
2010-2011, rozwój
kompetencji 
kluczowych 
uczniów, rozszerzenie bazy
pomocy dydaktycznych
oraz podniesienie kompe-
tencji zawodowych nauczy-
cieli poprzez uczestnictwo
w szkoleniach dotycz¹cych
równoœci szans oraz pracy z uczniem na zajê-
ciach wyrównawczych. 

Podczas podsumowania projektu uczniowie
zaprezentowali tylko niektóre umiejêtnoœci
zdobyte podczas zajêæ. Grupa matematyczna
przedstawi³a ciekawostki i interesuj¹ce
obliczenia. Mogliœmy obserwowaæ ekspery-
menty chemiczne przygotowywane na zajê-
ciach fizyko-chemicznych. „M³odzi infor-
matycy” pokazali prezentacjê multimedialn¹
z wykorzystaniem programu Photoshop.
W trakcie podsumowania us³yszeliœmy
utwory muzyczne œpiewane przez uczennice
w ramach Festiwalu Piosenki Niemieckiej. 

Rozstrzygniêto konkurs „Najlepszy matema-
tyk gimnazjum”. Nagrody zdobyli:
I miejsce - Michalina Maciak (kl. IIA), 
II miejsce - Karolina Dzikowska (kl. IIA),
III miejsce - Alan Banasiak (kl. IIIA),
wyró¿nienie otrzyma³a Paulina Domiñczak
(kl. IIIB ).

Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali
certyfikaty uczestnictwa w zajêciach projek-
towych. 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom uczest-
nictwa w projekcie. 

MARIETTA MACIAK
asystent koordynatora projektu 

Projekt „Dajmy sobie szansê” 
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 

Dajmy sobie 
szansê
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W wielu miejscowoœciach brakuje ¿³obków,
a rodzice nie do koñca wiedz¹, sk¹d czerpaæ
pomys³y na zabawy ze swoimi pociechami.
Dlatego w³aœnie Fundacja Rozwoju Dzieci
im. J.A. Komeñskiego postanowi³a przenieœæ
na polski grunt Grupy Zabawowe - jedn¹
z najbardziej popularnych form wspierania
rozwoju maluchów na œwiecie. 

9 marca ruszy³a w Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym w S³owiku pierwsza Grupa Zabawowa
realizuj¹ca program „Od serca dla dziecka”.
Program powsta³, aby zwiêkszyæ szanse
najm³odszych dzieci na prawid³owy rozwój
oraz zaktywizowaæ rodziców. Dziêki Fun-
dacji grupa rodziców odby³a 10-godzinne
darmowe szkolenie „Zabawa jako podsta-
wowa aktywnoœæ dziecka”. Rodzice zapoznali
siê z teori¹ dotycz¹c¹ zabawy z dzieckiem,
ale tak¿e mieli mo¿liwoœæ praktyki pod
okiem wyspecjalizowanych animatorek.

W spotkaniach naszej „S³owikowej Grupy
Zabawowej” bior¹ udzia³ dzieci w wieku
od pó³tora roku do 3 lat. Dzieci na zajêcia
przychodz¹ ze swoimi rodzicami. Program

spotkañ jest wspó³tworzony przez rodziców
oraz same dzieci. Podczas zajêæ dzieci bawi¹
siê z rówieœnikami oraz doros³ymi. Dla rodzi-
ców natomiast jest to okazja do spêdzenia
czasu z dzieckiem poza domem. Doroœli
wspó³tworz¹ program zajêæ i organizuj¹
dzieciom inspiruj¹c¹ i bezpieczn¹ przestrzeñ,
a tak¿e ucz¹ siê od innych rodziców, wymie-
niaj¹ siê spostrze¿eniami i doœwiadczeniami.

Dziêki ¿yczliwoœci dyrektor ZSG w S³owiku
Ewy Osówniak, która udostêpni³a grupie
lokal, zajêcia s¹ bezp³atne. Dzieci z rodzicami
spotykaj¹ siê raz w tygodniu przez pó³torej
godziny. Mamy nadziejê, ¿e poœwiêcony czas
na wspóln¹ zabawê stworzy naszym dzieciom
mo¿liwoœæ wszechstronnego rozwoju oraz
przygotuje do nauki w szkole. 

OŒWIATA

S³owikowa 
Grupa Zabawowa

ALICJA NYCZAJ - MATUSIAK
ZSG w S³owiku

fo
t.

 Z
S

G
 w

 S
³o

w
ik

u

12 MARZEC 2012



9 marca odby³ siê w Zespole Szkolno-Gimna-
zjalnym w Szczawinie „Dzieñ Otwartych
Drzwi”. Szko³ê odwiedzili przyszli uczniowie
wraz ze swoimi rodzicami.

Dyrektor szko³y, Irena Konsowicz, przedsta-
wi³a uczestnikom spotkania ofertê promo-
cyjn¹ szko³y, która zosta³a uzupe³niona o
przygotowan¹ przez uczniów gimnazjum
prezentacjê komputerow¹. 

Uczestnicy mogli pos³uchaæ szkolnego chóru
i podziwiaæ wystêp Szkolnego Zespo³u
Ludowego „Szczawiniacy”. Goœcie zapoznali
siê te¿ z osi¹gniêciami uczniów Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum w roku szkolnym
2010/2011.

Zwiedzano szko³ê: czeœæ sportow¹, sale
lekcyjne i komputerowe, zak¹tek Batorego
poœwiêcony patronowi szko³y, wystawê
poœwiêcon¹  Zespo³owi „Szczawiniacy”,

sto³ówkê, bibliotekê i Centrum Informacji
Multimedialnej. 

Goœciom towarzyszyli nauczyciele i
uczniowie szko³y w Szczawinie, udzielaj¹c
odpowiedzi na liczne pytania dotycz¹ce jej
funkcjonowania. Rodzice skorzystali z okazji,
aby porozmawiaæ z sekretarzem i dyrektorem

szko³y oraz z³o¿yæ podania o przyjêcie do
szko³y ich dzieci.

Pracownikom szko³y zaanga¿owanym w
przygotowanie „Dnia Otwartych Drzwi”
sk³adam serdeczne podziêkowanie.

OŒWIATA

Dzieñ Otwartych Drzwi

IRENA KONSOWICZ
Dyrektor Zespo³u Szkolno - Gimnazjalnego 

w Szczawinie 

21 lutego szko³a w Giecznie przeobrazi³a siê
w prawdziw¹ paradê przebierañców.
W postacie komiksowe, bajkowe i filmowe
przeobrazili siê zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele. Dziewczêta najchêtniej
wybiera³y stroje ksiê¿niczek, wró¿ek oraz
czarownic; trafi³a siê tak¿e jedna zakonnica,
Panna M³oda i jeden Czerwony Kapturek.
Wiêkszoœæ ch³opców w tym dniu chcia³a
sprawdziæ, jak to jest byæ kobiet¹ zak³adaj¹c
d³ugow³ose peruki i przyozdabiaj¹c twarze
makija¿em. Przedstawiciele grona pedagogi-
cznego wcielili siê w postacie klauna, kowboja,
czarownicy, ma³ej dziewczynki z warkoczy-
kami. Taka ró¿norodnoœæ strojów sprawi³a
niema³¹ trudnoœæ jurorom podczas wyborów
najciekawszego przebrania ostatkowego.
Najwiêcej g³osów otrzymali uczniowie
przebrani za Czerwonego Kapturka, M³od¹
Parê, Zakonnicê, Potwora, Czarownicê.

W czasie Balu Przebierañców zosta³a tak¿e
rozegrana konkurencja sprawnoœciowa,

polegaj¹ca na jak najd³u¿szym odbijaniu
balonika bez pomocy r¹k. Wyniki tej dyscy-
pliny zosta³y do³¹czone do punktacji w
trwaj¹cym konkursie na „Najbardziej Zgran¹
Klasê”.

Wszyscy uczestnicy Balu mogli popisaæ siê
swoimi zdolnoœciami wokalnymi bior¹c

udzia³ w szkolnym karaoke. Uczniowie
wybierali utwory ró¿nych wykonawców,
zarówno polskiej, jak i zagranicznych list
przebojów.

Bal przebierañców

W ostatnich dniach lutego uczniowie Szko³y
Podstawowej w Giecznie uk³adali szkolny
Savoir-Vivre. Zadanie to by³o doœæ trudne.
Ka¿da klasa mia³a przyporz¹dkowan¹ jedn¹
literê ze zwrotu „SAVOIR-VIVRE”, któr¹
mia³a siê rozpoczynaæ nazwa tworzonej
dobrej maniery. Uczniowie jednak œwietnie
sobie z tym poradzili. Oto wynik ich pracy:
S - sumiennie wywi¹zujemy siê z obowi¹zków
kole¿eñskich; A - anga¿ujemy siê w ¿ycie
klasy i szko³y; W - wspó³pracujemy z Samo-
rz¹dem Szkolnym, - wykorzystujemy swoj¹

wiedzê, aby pomagaæ m³odszym w odrabianiu
lekcji, - wyrzucamy œmieci w miejsca tylko do
tego przeznaczone, - wzajemnie, bezintere-
sownie sobie pomagamy; O - opiekujemy siê
m³odszymi, - opiekujemy siê niepe³nospraw-
nymi, - opiekujemy siê zwierzêtami, - odnosimy
siê do wszystkich z szacunkiem; I - interesu-
jemy siê sportem, kultur¹ i nauk¹, - nie
ignorujemy osób, które potrzebuj¹ pomocy,
- idea³ami dla nas s¹ osoby w³aœciwie
postêpuj¹ce; R - regularnie odrabiamy prace
domowe, - rzetelnie wykonujemy polecenia
nauczycieli, - rozmawiamy kulturalnie, -
jesteœmy rozwa¿ni i rozs¹dni; W - wra¿liwi
jesteœmy na krzywdê innych, - wypowiadamy

siê na rzecz dobra; I - nasz¹ inteligencjê
wykorzystujemy w ka¿dej sytuacji; W - witamy
radoœnie ka¿dy dzieñ, - wykonujemy polecenia
rodziców, - weso³o bawimy siê na klasowych
i szkolnych imprezach, - wspólnie wykonujemy
zadania konkursowe na „Najbardziej Zgran¹
Klasê”, - wulgaryzmom mówimy STOP!;
R - robimy dobre uczynki, - reagujemy na
przemoc wobec m³odszych i s³abszych;
E - ekonomicznie planujemy nasze wydatki,
- energicznie zabieramy siê do ka¿dej pracy,
- elegancko reprezentujemy nasz¹ szko³ê na
zewn¹trz.

Szkolny kodeks
dobrych manier
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PIOTR KOWALEWSKI
ZSG w Giecznie

PIOTR KOWALEWSKI
ZSG w Giecznie
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Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz

Rosanów 3
17, 30

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

4
18

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

11
25

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

5
19

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

12
26

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

20

Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, 
Wiktorów

13
27

kwiecieñmiejscowoœæ

10
23

maj

14
28

15

2
16

9
23

4
17

10
24

18

11
25

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

SPO£ECZEÑSTWO

Drodzy mieszkañcy So³ectwa Bia³a, ju¿ po raz piaty w naszym
so³ectwie organizujemy akcjê „Posprz¹taj swoje So³ectwo”. W tym
roku akcja odbêdzie siê 21 kwietnia. Zbiórka przed sal¹ OSP w Bia³ej
o godz. 9.00. Jak zwykle wszystkim uczestnikom zostan¹ rozdane
worki na œmieci. Œmieci zostan¹ bezp³atnie odebrane z umówionych

miejsc przez GZK z/s w D¹brówce. Zachêcamy wszystkich do
wziêcia udzia³u w sprz¹taniu. Przykro jest patrzeæ jak w miejscach,
które powinny byæ nasz¹ wizytówk¹, le¿y sterta œmieci. Szanowni
mieszkañcy, poœwiêæcie trochê czasu dla so³ectwa, weŸcie udzia³
w naszej akcji. Robimy to dla siebie, po to by ¿yæ i mieszkaæ
w piêkniejszym otoczeniu.

W dniach 21-22 kwietnia zostanie przeprowadzona Wiosenna Akcja
Sprz¹tania Gminy. Referat Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci
Gospodarczej Urzêdu Gminy Zgierz zwraca siê do wszystkich, którym le¿y
na sercu dobro œrodowiska, aby wziêli udzia³ w tej wspania³ej akcji,
maj¹cej na celu wyrobienie postaw i zachowañ, które powinny staæ siê
stylem naszego ¿ycia. To jak wygl¹da nasza okolica, miejsce rekreacji,
a co za tym idzie, jak jesteœmy postrzegani przez odwiedzaj¹cych nasz¹
gminê, zale¿y w du¿ej mierze od nas.

Wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w akcji serdecznie zapraszamy
do Referatu Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospodarczej
Urzêdu Gminy Zgierz (pok. nr 11) po worki oraz rêkawice jednorazowego
u¿ytku. Gwarantujemy wywóz zgromadzonych œmieci z miejsc wczeœniej
ustalonych.

Bli¿szych informacji udzielamy pod nr tel. 42 716 25 15 w. 111

Wiosenne sprz¹tanie gminy

IWONA MARZEC

Sprz¹tanie So³ectwa Bia³a 

So³tys i Rada So³ecka So³ectwa Bia³a

Harmonogram najbli¿szych dy¿urów w
punktach konsultacyjnych na terenie gminy:

q Klub Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
Sowice: 
l 4 kwietnia, godz. 13.00 - 17.00
l 18 kwietnia, godz. 13.00 - 17.00
l 9 maja, godz. 13.00 - 17.00 
l 23 maja, godz. 13.00 - 17.00 

q Centrum Aktywizacji Spo³eczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie: 
l 5 kwietnia, godz. 14.00 - 18.00
l 12 kwietnia, godz. 10.00 - 14.00 
l 19 kwietnia, godz. 9.00 - 13.00 
l 10 maja, godz. 14.00 - 18.00 
l 24 maja, godz. 9.00 - 13.00 
l 31 maja, godz. 14.00 - 18.00 

q Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w S³owiku: 
l 12 kwietnia, godz. 15.00 - 19.00
l 26 kwietnia, godz. 15.00 - 19.00
l 17 maja, godz. 15.00 - 19.00 
l 29 maja, godz. 15.00 - 19.00 

q Niepubliczny Oœrodek Zdrowia
w Smardzewie: 
l 11 kwietnia, godz. 13.00 - 17.00
l 25 kwietnia, godz. 13.00 - 17.00
l 16 maja, godz. 13.00 - 17.00 
l 30 maja, godz. 13.00 - 17.00 

q Niepubliczny Oœrodek Zdrowia
w Grotnikach:
l 5 kwietnia, godz. 9.00 - 13.00 
l 19 kwietnia, godz. 14.00 - 18.00
l 10 maja, godz. 9.00 - 13.00 
l 24 maja, godz. 14.00 - 18.00 

Bezp³atna pomoc 
psychologa i terapeuty 

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
z/s w Zgierzu

informacja:

Od kilku lat na terenie Zgierza oraz ca³ego
powiatu firma GEERS Akustyka S³uchu
propaguje wiedzê z zakresu profilaktyki
niedos³uchu i pomocy osobom dotkniêtym
problemem niedos³yszenia, organizuj¹c
bezp³atne badania s³uchu oraz konsultacje
wykwalifikowanych protetyków s³uchu.

Ka¿da zainteresowana osoba mo¿e zg³osiæ
siê na bezp³atn¹ wizytê do punktu przy
ul. Narutowicza 21 (wejœcie od ul. D³ugiej)
w Zgierzu, umawiaj¹c siê telefonicznie na
wizytê (tel. 42 715 12 67) i skorzystaæ
z bezp³atnego badania s³uchu i porad specja-
listy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.30 -
17.30.

Bezp³atne badania
s³uchu

ANNA SZUBERT - KA£U¯A
Protetyk s³uchu,

Kierownik Oddzia³u firmy GEERS w Zgierzu
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Na czym polega praca dzielnicowego?
MW: - Naszym g³ównym obowi¹zkiem
jest dbanie o porz¹dek i bezpieczeñstwo na
terenie gminy. Przede wszystkim pomagamy
mieszkañcom. Udzielamy ró¿nego rodzaju
porad i wskazówek, jak zachowaæ siê w
okreœlonych sytuacjach, jak najefektywniej
zabezpieczyæ siê przed niebezpiecznymi
sytuacjami, co zrobiæ, gdy ju¿ ktoœ stanie siê
ofiar¹ przestêpstwa lub przemocy, gdzie siê
udaæ i do kogo siê zwróciæ. Sprawy s¹ ró¿ne.
Jednego dnia chodzi o „pietruszkê”, drugiego
o w³amanie do domu. Uczestniczymy te¿
w pracach zespo³ów interdyscyplinarnych do
spraw przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie,
realizujemy tzw. „niebieskie karty”.
KG: - Dzieñ rozpoczynamy od zapoznania siê
z korespondencj¹ oraz przyjêæ interesantów,
potem wyje¿d¿amy w teren do swoich
rejonów s³u¿bowych, ¿eby wyjaœniæ zg³oszone
przypadki.

Z jakimi problemami spotykacie siê na co
dzieñ?
KG: - W listach, które codziennie do nas
trafiaj¹, mieszkañcy dziel¹ siê swoimi proble-
mami i prosz¹ o nasz¹ interwencjê. Pojawia
siê mnóstwo skarg na s¹siadów. Wiêkszoœæ
z nich to sprawy bardzo b³ahe, które przypo-
minaj¹ zatargi filmowych bohaterów - Kargula
i Pawlaka. Przyk³ad? Pola pewnego rolnika
zalewane s¹ ci¹gle przez wody gruntowe, ale
w ¿aden sposób nie mo¿e sytuacji zaradziæ,
bo w³aœciciel s¹siedniego pola nie pozwala
przejechaæ przez swój grunt, ¿eby wykonaæ
drena¿ i odprowadziæ nadmiar wody. Inny
przyk³ad? ¯ona zg³asza, ¿e m¹¿ ca³e dnie pije
z s¹siadem i prosi, ¿eby spraw¹ siê zaj¹æ.
Zaznacza jednak przy tym, ¿e m¹¿ to
porz¹dny cz³owiek. To s¹siad jest tym z³ym,
bo rozpija jej mê¿a i to jego mamy uspokoiæ.
Zdarzaj¹ siê te¿ sprawy o wiele powa¿niejsze,
np. awantury domowe i przemoc w rodzinie. 
MW: - Problem przemocy w rodzinie nasila
siê w okresie zimowym. Na terenach
wiejskich to czas, kiedy nie ma zajêæ w polu.
Dla zabicia czasu niektórzy siêgaj¹ po
alkohol. A je¿eli jest alkohol to automaty-
cznie s¹ awantury, czasem te¿ przemoc
psychiczna i fizyczna.

Od kilku lat prowadzone s¹ ró¿ne
medialne kampanie spo³eczne na temat
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.
Czy dziœ ofiarom tej przemocy ³atwiej jest

prze³amaæ siê i zg³osiæ sprawê?
A mo¿e to ci¹gle temat tabu?
KG: - Ludzie siê tego nadal wstydz¹.
Szczególnie na wsiach. Tu ka¿dy
ka¿dego zna. Nikt nie jest anonimowy.
W ma³ej wiosce mieszka nieraz mniej
osób ni¿ w niejednym bloku w mieœcie.
Radiowóz przed domem na wsi nie jest
powodem do dumy. Czêsto zdarza siê,
¿e kobieta, która doœwiadcza przemocy,
nikomu o tym nie mówi, nie zg³asza
problemu policji, bo skoro s¹siadka
nigdy z policj¹ do czynienia nie mia³a,
to ona te¿ nie bêdzie. 
MW: - W paŸdzierniku ub.r. wesz³a w
¿ycie nowelizacja ustawy o zespo³ach
interdyscyplinarnych do spraw przeciw-
dzia³ania przemocy w rodzinie. Teraz,
¿eby uzyskaæ pomoc nie trzeba zg³aszaæ
sprawy tylko i wy³¹cznie policji. O problemie
mo¿na poinformowaæ te¿ pracownika
oœrodka pomocy spo³ecznej, pedagoga szkol-
nego, dyrektora szko³y, lekarza rodzinnego,
którzy wraz z policjantami oraz prokuratorem
i kuratorem s¹dowym pracuj¹ w zespole
interdyscyplinarnym i zobowi¹zani s¹ do
udzielenia pomocy. 

Jak wygl¹da wspó³praca z so³tysami?
MW: - Od 3 lat jestem Kierownikiem
Rewiru Dzielnicowych na miasto i gminê
Zgierz. W mieœcie uczestniczymy w ka¿dym
posiedzeniu Rady Osiedla, w gminie nie ma
jak dot¹d zwyczaju zapraszania dzielni-
cowych na zebrania wiejskie.
KG: - Z so³tysami, tak¿e z radnymi, rozma-
wiamy jeœli wymaga tego dana sytuacja.

Ilu dzielnicowych obs³uguje gminê Zgierz?
MW: - Dwóch: asp. Krzysztof Gabara oraz
asp. Wojciech Janicki. Dzielnicowi pe³ni¹
dy¿ur na zmianê w godz. 8.00 - 22.00. Mo¿na
kontaktowaæ siê z nami osobiœcie, telefoni-
cznie oraz listownie i mailowo.

Rozmawiamy 
z asp. Markiem W³odarczykiem, 
Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 
oraz asp. Krzysztofem Gabar¹, 
dzielnicowym gminy Zgierz

Przede wszystkim pomagamy 

MA£GORZATA KLAUZIÑSKArozmawia³a

Kontakt z dzielnicowymi:

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. D³uga 58/60

tel. 42 714 22 32 (godz. 8.00 - 22.00) lub 997
e-mail:

marek.wlodarczyk@zgierz.ld.policja.gov.pl

asp. Marek W³odarczyk, Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. Krzysztof Gabara, dzielnicowy gminy Zgierz
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