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XIX sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê
29 marca.

Radni podjêli uchwa³y w sprawach:

q wyboru Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Gminy Zgierz. 

Wyboru drugiego Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Gminy Zgierz dokonano na podstawie
Statutu Gminy Zgierz, po zmianach wprowa-
dzonych uchwa³¹ z dnia 15 grudnia 2011 r. 

Radni zg³osili jedn¹ kandydaturê. W tajnym
g³osowaniu popar³o j¹ 7 radnych, 1 g³os by³
niewa¿ny, a 5 radnych nie wziê³o udzia³u
w g³osowaniu, mimo obecnoœci w sali obrad.

Od 29 marca funkcjê tê, obok Ryszarda
Barylskiego, pe³ni Gra¿yna Ojrzyñska.

q wyra¿enia zgody na rozwi¹zanie
Miêdzygminnej Komunikacji Tramwa-
jowej sp. z o.o. (12 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 radny mimo obecnoœci w sali
obrad nie bra³ udzia³u w g³osowaniu).

Spó³ka MKT, w której udzia³y posiada³y:
Gmina Miasto £ódŸ, Gmina Miasto Zgierz,
Gmina Zgierz, Gmina Miasto Ozorków
i Gmina Ozorków, powo³ana zosta³a w 1993
roku. Porozumienie komunalne, na podstawie
którego funkcjonowa³a linia tramwajowa 46,
wypowiedziane zosta³o w po³owie ubieg³ego
roku przez Gminê Miasto £ódŸ. Po wielo-
miesiêcznych rozmowach i negocjacjach
udzia³owcy MKT porozumieli siê co do
dalszych zasad funkcjonowania linii. Nowe
porozumienie zawarte zosta³o 26 marca br.
Najistotniejsze punkty tego dokumentu to
przejêcie od 1 kwietnia obs³ugi linii 46 przez
³ódzkie MPK,  wprowadzenie biletów aglome-
racyjnych oraz skrócenie trasy tramwaju.
MPK zatrudni³o ponadto wszystkich dotych-
czasowych pracowników MKT, którzy

zadeklarowali chêæ pracy dla ³ódzkiego
przedsiêbiorstwa. 

q zmiany uchwa³y z dnia 28 kwietnia
2008 r. w sprawie ustalenia op³at i korzys-
tania z ulg w gminnej komunikacji autobu-
sowej na terenie gminy Zgierz (11 g³osów
za przyjêciem uchwa³y, 1 przeciw, 1 radny
wstrzyma³ siê od g³osu).

Od 1 czerwca br. obowi¹zywaæ bêd¹ nowe
ceny biletów jednorazowych i miesiêcznych
w gminnej komunikacji autobusowej. Wiêcej
informacji na str. 4-5.

q zmiany uchwa³y z dnia 29 grudnia
2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na
lata 2012 - 2022 (10 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê, 1 radny mimo
obecnoœci w sali obrad nie bra³ udzia³u
w g³osowaniu).

Przed³u¿ono okres obowi¹zywania WPF
o cztery lata (2012 - 2026). Zmiana wynika
z zapisów Porozumienia Miêdzygminnego w
sprawie komunikacji tramwajowej na linii 46,
które zawarte zosta³o na czas okreœlony,
do 28 lutego 2026 r. W wykazie przedsiêwziêæ
stanowi¹cym za³¹cznik do WPF uwzglêd-
nione zosta³y wydatki zwi¹zane z utrzy-
maniem linii tramwajowej. W WPF uwzglêd-
niono równie¿ zmiany wprowadzone do
bud¿etu gminy w 2012 r.

q przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2012 w
zakresie zadañ w³asnych (8 g³osów za
przyjêciem uchwa³y, 1 radny wstrzyma³ siê
od g³osu).

Przeniesiono kwotê 5.000 z³ w ramach œrod-
ków przeznaczonych na funkcjonowanie
gazety samorz¹dowej „Na Ziemi Zgierskiej”. 

Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na zakup
nowego oprogramowania komputerowego do
sk³adu publikacji. Program QuarkXPress
wersja 4.0, w którym obecnie tworzona jest
gazeta, zakupiony zosta³ w latach 90-tych.
Nie posiada m.in. funkcji dzielenia wyrazów
i typografii dla jêzyka polskiego. Zmiany
jakie wprowadzi³ na przestrzeni kilkunastu lat
producent tego programu to m.in. poprawa
szybkoœci pracy i stabilnoœci, interfejs
u¿ytkownika w jêzyku polskim, mo¿liwoœæ
tworzenia tabel oraz wielu linii bazowych,
import plików Excel, bezpoœrednia obs³uga
obrazów, automatyczne tworzenie wypunk-
towañ i numeracji, usprawnione tworzenie
arkuszy stylów.

Zmniejszono plan wydatków na us³ugê
zwi¹zan¹ z drukiem gazety (umowa na druk
gazety zawarta zosta³a po ni¿szej cenie ni¿
zaplanowano w wydatkach bud¿etu oraz w
stosunku do roku ubieg³ego). 

q przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Zgierz dla:

l obrêbu wiejskiego Astachowice i czêœci
obrêbu wiejskiego B¹dków - w granicach
okreœlonych: od zachodu i od wschodu
- granica obrêbu wiejskiego Astachowice
i B¹dków; od pó³nocy - granica obrêbu
wiejskiego Astachowice; od po³udnia
- po³udniowa granica dzia³ek nr ewid. 124
i 192.

W „Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Zgierz”, po zmianach wprowadzonych
uchwa³¹ Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia
2011 r., dla obrêbu wiejskiego Astachowice
i czêœci obrêbu wiejskiego B¹dków wyzna-
czono strefê uzdrowiskow¹ „A” i „B”, dla
której jest obowi¹zek sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
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Objêcia funkcji Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Zgierz, gratuluj¹ 
Radnej Gra¿ynie Ojrzyñskiej Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz 
oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz Miros³aw Burzyñski.

Uchwa³y 
Rady Gminy Zgierz

Podczas tajnego g³osowania nad wyborem drugiego Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Gminy Zgierz. Na zdjêciu: Przewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury
Spo³ecznej Dariusz Sêdzicki, Radny Stanis³aw Dynek, Radny Piotr Gadomski.
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o zasiêgu strefy „B”, w skali umo¿liwiaj¹cej
przyjêcie ustaleñ zarówno w zakresie
kszta³towania urbanistycznego, jak i architek-
tonicznego (13 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

l czêœci obrêbu wiejskiego Kwilno-Pó³noc
- w granicach okreœlonych: od zachodu -
granica gminy Zgierz, wschodnia granica
dzia³ki nr ewid. 214/2 i zachodnia granica
dzia³ek nr ewid. 211/1 i 210; od pó³nocy -
granica gminy Zgierz, po³udniowa granica
dzia³ek nr ewid. 221, 214/127, 214/2; od
wschodu - granica gminy Zgierz, wschodnia
granica dzia³ek nr ewid. 235 i 232;
od po³udnia - pó³nocna granica dzia³ki nr
ewid. 229, po³udniowa granica dzia³ek
nr ewid. 212, 233 i 235.

Tereny okreœlone w ww. granicach
przeznaczone s¹ pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne i w wiêkszoœci stanowi¹
w³asnoœæ gminy Zgierz (13 g³osów za przyjê-
ciem uchwa³y).

l czêœci obrêbu wiejskiego Glinnik-PKP
- w granicach okreœlonych: od zachodu -
wschodnia granica dzia³ki nr ewid. 224;
od pó³nocy - po³udniowa granica dzia³ek nr
ewid. 179/17, 179/16; od wschodu - granica
obrêbu wiejskiego Glinnik, zachodnia granica
dzia³ki nr ewid. 227; od po³udnia - pó³nocna
granica dzia³ki nr ewid. 101.

Tereny okreœlone w ww. granicach
przeznaczone s¹ pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne i w wiêkszoœci stanowi¹
w³asnoœæ gminy Zgierz (11 g³osów za przyjê-
ciem uchwa³y).

q sprzeda¿y dzia³ek w drodze przetargu.

Radni wyrazili zgodê na sprzeda¿ w drodze
przetargu dwóch dzia³ek:

l w D¹brówce Strumiany - dzia³ka nr ewid. 71
o powierzchni 1,2571 ha stanowi wyrobisko,
nieu¿ytek. (6 g³osów za przyjêciem uchwa³y,
3 przeciw, 1 wstrzymuj¹cy siê, 1 radny mimo
obecnoœci w sali obrad nie bra³ udzia³u
w g³osowaniu).

l w Luæmierzu - dzia³ka nr ewid. 255/33
o powierzchni 1,1598 ha, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego przezna-
czona jest pod zabudowê us³ugow¹ z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (11 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

q sprzeda¿y lokalu oraz oddania w
u¿ytkowanie wieczyste udzia³u w dzia³ce
w Maciejowie - w drodze bezprzetargowej
(11 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³a dotyczy dzia³ki nr ewid. 101/2
o powierzchni 2539 m2, która jest w³asnoœci¹
gminy i na której znajduje siê budynek
mieszkalny. Nabywc¹ jest najemca znajdu-
j¹cego siê tam lokalu o powierzchni 43,60 m2

oraz komórki o powierzchni 3,40 m2.

Zgodnie z operatem szacunkowym sporz¹-
dzonym przez rzeczoznawcê maj¹tkowego,
wartoœæ lokalu zosta³a okreœlona na 15.597 z³,
a wartoœæ udzia³u w dzia³ce wynosz¹cym
47/194 to 26.721 z³.

Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego wynosiæ ma 15 proc. ceny nieru-
chomoœci gruntowej, op³ata roczna natomiast
1 proc. tej ceny. Uchwalono ponadto, ¿e
nabywcy udzielona zostanie 95 proc. boni-
fikata od pierwszej op³aty z tytu³u oddania w
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci grun-
towej oraz od sprzeda¿y lokalu mieszkalnego.

q oddania w u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoœci gruntowej w D¹brówce
Strumiany z równoczesnym przeniesie-
niem naniesieñ budowlanych - w drodze
bezprzetargowej (11 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 radny wstrzyma³ siê od g³osu).

Uchwa³a dotyczy dzia³ki nr 44/17
o powierzchni 3100 m2, która jest w³asnoœci¹
gminy i na której znajduje siê budynek
mieszkalny. Nabywcami s¹ najemcy
znajduj¹cych siê tam lokali.

Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego wynosiæ ma 15 proc. ceny nieru-
chomoœci gruntowej, op³ata roczna natomiast
1 proc. tej ceny. Uchwalono ponadto, ¿e
nabywcom udzielona zostanie 99 proc.
bonifikata od pierwszej op³aty z tytu³u
oddania w u¿ytkowanie wieczyste nieru-
chomoœci gruntowej oraz od sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego.

q wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego
dla cz³onka ochotniczej stra¿y po¿arnej
(12 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Za ka¿d¹ godzinê udzia³u w dzia³aniu
ratowniczym stra¿ak-ochotnik otrzyma 17 z³.
Natomiast jeœli bêdzie uczestniczy³ w
szkoleniu po¿arniczym, organizowanym
przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub gminê,
bêdzie przys³ugiwa³o mu 6 z³ za ka¿d¹
godzinê szkolenia. Ekwiwalent wyp³acany
jest z bud¿etu gminy.

Dotychczas druhowie otrzymywali dwa z³ote
mniej za godzinê udzia³u w dzia³aniu ratow-
niczym.

q nadania nazwy drodze wewnêtrznej
w S³owiku (12 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

Drodze wewnêtrznej (dzia³ki nr ewid. 436/27,
435/4) odchodz¹cej od drogi nr ewid. 474
w S³owiku i biegn¹cej do gruntów Lasów
Pañstwowych w obrêbie Luæmierz Las,

nadana zosta³a nazwa - ul. Brzozowa.
O nadanie nazwy ulicy wnioskowali wspó³-
w³aœciciele tego gruntu.

q wykazu k¹pielisk na terenie gminy
Zgierz na rok 2012 (12 g³osów za przyjê-
ciem uchwa³y).

Do wykazu wpisano „K¹pielisko nad Lind¹”
w Grotnikach.

Od lipca 2010 roku obowi¹zuj¹ 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. 

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. 

q funduszu so³eckiego.

W roku bud¿etowym 2013 nie bêdzie
wyodrêbnionego funduszu so³eckiego
w gminie Zgierz. Tak w drodze g³osowania
zdecydowali radni. Przebieg g³osowania to
10 g³osów za niewyra¿eniem zgody,
1 wstrzymuj¹cy siê.

q nadania imienia Szkole Podstawowej
w D¹brówce Wielkiej (11 g³osów za przyjê-
ciem uchwa³y).

Patronem Szko³y Podstawowej w D¹brówce
Wielkiej zostanie Maria Kownacka - pisarka,
nauczycielka, bibliotekarka i dzia³aczka
spo³eczna. Autorka popularnego „Plastu-
siowego pamiêtnika” oraz wielu powieœci,
opowiadañ, wierszy, utworów scenicznych
i s³uchowisk radiowych.

Z wnioskiem o nadanie imienia Marii
Kownackiej SP w D¹brówce wyst¹pili do
Rady Gminy Zgierz: Rada Pedagogiczna,
Samorz¹d Uczniowski i Rada Rodziców tej
placówki.
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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



4 KWIECIEÑ 2012

§ 1. 
Rodzaje op³at za przejazd gminn¹ komunikacj¹ autobusow¹

1. Bilety jednorazowe i miesiêczne (ceny biletów - patrz tabele)
2. Op³ata za przewóz baga¿u o objêtoœci wiêkszej ni¿ 48 dm3

(60 x 40 x 20 cm) tj. przedmiotów mo¿liwych do dokonania
przewozu, a nie stwarzaj¹cych zagro¿enia dla wspó³podró¿nych oraz
za przewóz zwierz¹t, w wysokoœci równej op³acie normalnej za
przewóz osób dla danej trasy (linii).

3. Osoby podró¿uj¹ce z dzieæmi do lat 4 nie uiszczaj¹ op³at
za przewóz wózka.

4. Op³ata za baga¿ obowi¹zuje bez wzglêdu na posiadanie przez
pasa¿era ulgi i zwolnienia z op³aty za przejazdy.

§ 2.
Podwy¿szona op³ata za przejazd bez wa¿nego biletu 

jako op³ata dodatkowa

1. 50-krotnoœæ ceny biletu najtañszego, jednorazowego, normalnego
stosowanego przez przewoŸnika - za przejazd bez odpowiedniego
dokumentu przewozu osób lub baga¿u b¹dŸ wa¿nego dokumentu
uprawniaj¹cego do przejazdu ulgowego lub bezp³atnego.

2. 20-krotnoœæ ceny biletu (jak w ust. 1) - za zabranie ze sob¹ do
œrodka transportowego zwierz¹t i rzeczy, za których przewóz taryfa
przewiduje op³aty - bez uiszczenia tych op³at oraz rzeczy wy³¹czonych
z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach
szczególnych - bez zachowania tych warunków.

3. 150-krotnoœæ ceny biletu (jak w ust. 1) - za spowodowanie przez
podró¿nego zatrzymania lub zmiany trasy œrodka transportowego bez
uzasadnionej przyczyny.

4. W przypadku natychmiastowego uiszczenia op³aty dodatkowej
lub najdalej w ci¹gu 7 dni od daty wystawienia dokumentu
zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej op³aty, wysokoœæ op³aty
dodatkowej ustalonej w § 2 ust. 1 - 3 obni¿a siê o 30 proc.

5. Podró¿ny jest obowi¹zany do uiszczenia op³aty dodatkowej
w razie stwierdzenia przez przewoŸnika lub osobê przez niego
upowa¿nion¹ sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 1 - 3.

6. Op³aty okreœlone w § 1 i 2 obowi¹zuj¹ na wszystkich liniach
gminnej komunikacji autobusowej.

§ 3.
Zasady korzystania z ulg gminnej komunikacji autobusowej

1. Zwolnienia z op³at przys³uguj¹:
a) dzieciom do lat 4 nie zajmuj¹cym oddzielnego miejsca,
b) umundurowanym funkcjonariuszom policji,
c) osobom niepe³nosprawnym o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci,
dzieciom niepe³nosprawnym oraz ich opiekunom.

2. Bilety ulgowe (ulga 50 proc.) przys³uguj¹:
a) dzieciom w wieku od 4 do 7 lat,
b) dzieciom i m³odzie¿y ucz¹cej siê w szko³ach podstawowych,
gimnazjach, szko³ach ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych,
c) emerytom i rencistom,
d) studentom.

§ 4. 
Uprawnienia do korzystania z miesiêcznych biletów szkolnych

1. Uprawnienia do korzystania z miesiêcznych biletów szkolnych
na trasie przejazdu od miejsca zamieszkania do miejsca, w którym
usytuowana jest szko³a, do której uczêszcza uprawniony - przys³uguje
uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów znajduj¹cych siê na terenie
gminy Zgierz.

2. Op³ata za miesiêczny bilet szkolny, o którym w ust. 1 wynosi
16 z³otych.

3. Uprawnienia do przejazdów bezp³atnych na trasie przejazdu
z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym usytuowany jest oddzia³
przedszkolny lub szko³a, przys³uguj¹ dzieciom szeœcioletnim oraz
uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów, których droga z domu do
szko³y przekracza nastêpuj¹ce odleg³oœci:
a) 3 km - w przypadku dzieci w wieku 6 lat objêtych rocznym
przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniów klas I - IV szkó³
podstawowych,
b) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkó³ podstawowych oraz
uczniów gimnazjów.

4. Potwierdzeniem uprawnieñ, o których mowa w § 4 ust. 3 jest
miesiêczny bezp³atny bilet szkolny wa¿ny w dniach, w których
odbywaj¹ siê zajêcia w szko³ach.

§ 5. 
Zasady korzystania 

z gminnej komunikacji autobusowej

1. Podró¿ny obowi¹zany jest wykupiæ bilet u kierowcy lub okazaæ
bilet miesiêczny kierowcy niezw³ocznie po wejœciu do pojazdu,
nie póŸniej jednak ni¿ w czasie dojazdu do pierwszego przystanku.

Szczawin
Podole
Glinnik
Smardzew
£agiewniki Nowe
£agiewniki Klasztor
Zgierz

Zg
ie

rz

G
lin

ni
k

£a
gi

ew
ni

ki
 N

ow
e

Sm
ar

dz
ew

Sz
cz

aw
in

Po
do

le

3,30
3,30
3,30
2,90
2,90
2,60
2,20

3,30
3,30
3,30
2,90
2,60
2,20

2,90
2,90
2,90
2,60
2,20

2,90
2,60
2,60
2,20

2,60
2,60
2,20

2,60
2,20

2,20

£a
gi

ew
ni

ki
 K

la
sz

to
r

Ceny biletów jednorazowych na linii ZGIERZ - SZCZAWIN
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2,60
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66,00
79,00
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99,00
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128,00

33,00
39,50
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54,00
59,00
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Cena Cena biletu miesiêcznego

normalnego ulgowego

Ceny biletów miesiêcznych na liniach gminnej komunikacji autobusowej

biletu jednorazowego

Regulamin 
Gminnej Komunikacji

Autobusowej
obowi¹zuje na terenie gminy Zgierz 

od 1 czerwca 2012 r.

Oprac. na podstawie uchwa³y Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia op³at
i korzystania z ulg w gminnej komunikacji autobu-
sowej na terenie gminy Zgierz oraz uchwa³y Rady
Gminy Zgierz z dnia 29 marca 2012 roku zmieniaj¹cej
ww. uchwa³ê.

SPO£ECZEÑSTWO
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2. Podró¿ni uprawnieni do bezp³atnych
przejazdów lub ulg w op³atach obowi¹-
zani s¹ do okazania w czasie jazdy
wa¿nych dokumentów potwierdzaj¹cych
uprawnienia (legitymacja szkolna,
studencka, s³u¿bowa, emeryta-rencisty,
dokument potwierdzaj¹cy wiek, legity-
macja osoby niepe³nosprawnej).

3. Za wa¿ny bilet miesiêczny uwa¿a
siê wystawiony przez Gminny Zak³ad
Komunalny bilet imienny z opisem trasy,
której dotyczy.

4. Bilet miesiêczny wa¿ny jest z doku-
mentem ze zdjêciem, potwierdzaj¹cym
to¿samoœæ osoby.

5. Bilety miesiêczne uprawniaj¹ do
przejazdów we wszystkich dniach
miesi¹ca z zastrze¿eniem ust. 6.

6. Bilety miesiêczne szkolne przys³u-
guj¹ce uczniom szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Zgierz
uprawniaj¹ do przejazdów w czasie roku
szkolnego w dniach zajêæ szkolnych.
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Zgierz
D¹brówka
Je¿ewo
Leonów
Bia³a
Warszyce
RogóŸno
Wola Branicka
Kêbliny
Besiekierz
W³adys³awów
Kwilno
Lorenki
Gieczno
Wypychów
Brachowice
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2,20
2,60
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
3,60
3,60
4,00
4,00
4,00
4,30
4,30
4,30

2,20
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
3,60
3,60
4,00
4,00
4,00
4,30
4,30
4,30

2,20
2,60
2,60
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
3,60
4,00
4,00
4,00
4,00
4,30

2,20
2,60
2,60
2,60
2,90
2,90
2,90
3,30
3,60
4,00
4,00
4,00
4,00

2,20
2,60
2,60
2,60
2,90
2,90
3,30
3,60
3,60
4,00
4,00
4,00

2,20
2,20
2,60
2,60
2,90
3,30
3,30
3,60
4,00
4,00
4,00

2,20
x
x
x

2,60
2,90
3,30
2,60
3,30
3,30

2,20
2,60
2,90
2,90
3,30
3,60
4,00
4,00
4,00

2,20
2,60
2,90
3,30
3,30
3,60
3,60
4,00

2,20
2,90
2,90
3,30
3,60
3,60
3,60

2,20
2,90
2,90
3,30
3,30
3,60

2,20
2,60
2,90
2,90
2,90

2,20
2,60
2,90
2,90

2,20
2,60
2,90

2,20
2,90 2,20

Ceny biletów jednorazowych na linii ZGIERZ - BRACHOWICE

ROZK£AD JAZDY
GMINNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Zgierz, plac Kiliñskiego / ul. D³uga
Zgierz, ul. D³uga / M. Curie-Sk³odowskiej
Zgierz, ul. Spacerowa
Zgierz, ul. D³uga / Sierakowskiego
Zgierz, ul. D³uga 166
£agiewniki Klasztor
Skotniki
£agiewniki Nowe
£agiewniki Stare
Smardzew
Glinnik
Podole
Szczawin

F

kierunek ZGIERZ - SZCZAWIN

Przystanek

6:50
6:58
6:59
7:00
7:01
-
-

7:08
7:12
7:16
7:19
7:22
7:25

9:30
9:33
9:34
9:35
9:36
-
-

9:43
9:47
9:51
9:54
9:57

10:00

13:25
13:28
13:29
13:30
13:31
13:37

-
13:44
13:48
13:51
13:54
13:57
14:00

15:15
15:18
15:19
15:20
15:21
15:27
15:32
15:35
15:39
15:43
15:47
15:51
15:55

F F F

F - kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
N - kursuje tylko w niedzielê, w czasie wakacji nie kursuje
Fw - w czasie wakacji i ferii zimowych kursuje tylko w dni targowe
Wt - kursuje tylko w czasie wakacji i ferii zimowych
W - kursuje tylko w czasie wakacji i ferii zimowych w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
S - kursuje w czasie roku szkolnego od poniedzia³ku do pi¹tku

Szczawin
Podole
Glinnik
Smardzew
£agiewniki Stare
£agiewniki Nowe
£agiewniki Klasztor
Zgierz, ul. D³uga 166
Zgierz, ul. D³uga / Sierakowskiego
Zgierz, ul. Spacerowa
Zgierz, ul. D³uga / M. Curie-Sk³odowskiej
Zgierz, plac Kiliñskiego / ul. D³uga

F

kierunek SZCZAWIN - ZGIERZ

Przystanek

6:10
6:13
6:17
6:20
6:24
6:27
6:32
6:37
6:38
6:39
6:40
6:43

7:25
7:28
7:32
7:35
7:39
7:41
7:46
7:52
7:53
7:54
7:55
7:58

12:20
12:23
12:27
12:30
12:34
12:37

-
12:42
12:43
12:44
12:45
12:48

14:15
14:18
14:22
14:25
14:29
14:32
14:37
14:42
14:43
14:44
14:45
14:48

F F F

Brachowice
Wypychów
Gieczno
Lorenki
Kwilno
W³adys³awów
Besiekierz
Kêbliny
Wola Branicka
RogóŸno
Warszyce
Bia³a
Leonów
Je¿ewo
D¹brówka
Zgierz, plac Kiliñskiego

F

kierunek BRACHOWICE - ZGIERZ

Przystanek

5:40
5:44
5:45
5:50
5:55
5:59
6:04
6:09
6:14
-

6:19
6:23
6:25
6:26
6:31
6:40

7:25
7:29
7:30
7:35
7:38
7:44
7:49
7:54
7:59
-

8:04
8:08
8:10
8:11
8:16
8:25

17:20
17:24
17:25

-
-
-
-
-
-

17:29
17:31
17:33
17:35
17:36
17:41
17:50

14:20
14:24
14:25
14:30
14:35
14:39

-
-
-

14:46
14:50
14:54
14:58
15:01
15:07
15:17

14:00
14:04
14:05

-
-
-
-
-
-

14:46
14:50
14:54
14:58
15:01
15:07
15:17

8:40
8:44
8:46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10:18
10:22
10:24
10:28
10:33
10:37
10:43
10:48
10:53

-
10:58
11:02
11:06
11:10
11:15
11:25

6:40
6:44
6:45
6:50
6:55
6:59
7:04
7:09
7:14
-

7:19
7:23
7:25
7:26
7:31
7:40

F F S Wt N N S

Zgierz, plac Kiliñskiego
D¹brówka
Je¿ewo
Leonów
Bia³a
Warszyce
RogóŸno
Wola Branicka
Kêbliny
Besiekierz
W³adys³awów
Kwilno
Lorenki
Gieczno
Wypychów
Brachowice

F

kierunek ZGIERZ - BRACHOWICE

Przystanek

5:10
5:19
5:24
5:25
5:27
5:29
5:31
-
-
-
-
-
-

5:35
5:36
5:40

16:10
16:22
16:24
16:26
16:28
16:30

-
16:33
16:36
16:40
16:42
16:47
16:55
16:58
17:03
17:10

12:15
12:27
12:29
12:31
12:33
12:35

-
12:38
12:41
12:43
12:47
12:52
13:00
13:03
13:08
13:15

6:20
6:29
6:34
6:35
6:37
6:41
6:45
-
-
-

6:51
6:55
7:00
7:05
7:06
7:10

6:40
6:49
6:54
6:55
6:57
6:59
7:01
-
-
-
-
-
-

7:05
7:06
7:10

7:40
7:48
7:50
7:52
7:54
7:56
-

7:59
8:02
8:07
8:12
8:18
8:23
8:28
8:33
8:40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10:10
10:12
10:14

F Fw S W N N



W marcu zakoñczone zosta³y prace remon-
towe i modernizacyjne w oœrodkach zdrowia
w Grotnikach i Giecznie. Pomieszczenia lœni¹
czystoœci¹, na pod³ogach le¿¹ nowe p³ytki,
g³adkie œciany pokrywaj¹ farby w pastelo-
wych kolorach. Odnowione toalety. W takich
warunkach z pewnoœci¹ przyjemniej jest
czekaæ na swoj¹ kolej do gabinetu lekarskiego. 

Ponadto ³atwiejszy dostêp do us³ug medy-
cznych maj¹ teraz pacjenci poruszaj¹cy siê na
wózkach inwalidzkich. Dziêki zamontowaniu
specjalnych platform nie ma ju¿ potrzeby
proszenia o pomoc „si³aczy”, którzy unios¹
wózek nad schodami. 

Inwestycje zrealizowane w Grotnikach
i Giecznie zmieni³y wizerunek gminy,
stawiaj¹c j¹ w szeregu tych, które dbaj¹ o
potrzeby mieszkañców. 

Zakres rzeczowy zadañ inwestycyjnych pn.
„Podniesienie bezpieczeñstwa zdrowotnego
mieszkañców gminy Zgierz - dostosowanie
do wymogów fachowych i sanitarnych”
obejmowa³ prace wewn¹trz i na zewn¹trz
budynków. Wykonano remonty i moderni-
zacjê wnêtrz, toalety dla niepe³nosprawnych,
pomieszczenia gospodarcze, roboty demon-
ta¿owe i instalacyjne, instalacje: wodno

- kanalizacyjn¹, elektryczn¹, centralnego
ogrzewania oraz kot³owniê. Ponadto wyko-
nano m.in. docieplenie budynków, zamonto-
wano platformê dla niepe³nosprawnych oraz
wykonano instalacjê odgromow¹. Wartoœæ
wykonanych prac to ponad 659 tys. z³
w Grotnikach oraz ponad 705 tys. z³
w Giecznie.

INWESTYCJE

EWA LEWIÑSKA

Obchodzony 2 maja Dzieñ Flagi Rzeczypos-
politej Polskiej jest jednym z najm³odszych
œwi¹t pañstwowych. Zosta³ ustanowiony
w 2004 r. i z za³o¿enia ma charakter eduka-
cyjny, s³u¿¹c szerzeniu wiedzy o historii
polskich symboli narodowych. 

Sposoby postêpowania z flagami reguluje
tzw. protokó³ flagowy, który mówi, ¿e flaga:
1) musi byæ czysta i niepostrzêpiona, a jej
barwy nie mog¹ byæ wyblak³e; 2) na otwar-
tym powietrzu jest eksponowana od œwitu do

zmroku; jeœli ma pozostaæ na maszcie d³u¿ej,
musi byæ dobrze oœwietlona; 3) nie mo¿e byæ
eksponowana w dni deszczowe, w czasie
zamieci œnie¿nej i przy wyj¹tkowo silnym
wietrze; 4) nie mo¿e dotkn¹æ pod³ogi, ziemi,
bruku lub wody; 5) nie mo¿e mieæ na sobie
¿adnych napisów i rysunków.

Podniesienie flagi odbywa siê publicznie z
uroczyst¹ asyst¹ i przy wykonaniu hymnu
pañstwowego. Podnosi siê j¹ energicznie
i opuszcza powoli, a po œci¹gniêciu z masztu
zawsze nale¿y j¹ z³o¿yæ. W czasie uroczystoœci
ods³oniêcia pomnika lub tablicy pami¹tkowej
zalecane jest u¿ycie flagi, lecz nie mo¿na jej
u¿yæ jako zas³ony lub przykrycia pomnika
lub tablicy. Ponadto flagi nie nale¿y nieœæ
rozpostartej poziomo, lecz musi ona zawsze
byæ na drzewcu i swobodnie powiewaæ. Nie
oddaje siê ni¹ równie¿ honorów oraz nie

u¿ywa siê jako opakowania i do przenoszenia
czegokolwiek.

Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e najbardziej
godnym sposobem eksponowania flagi jest
wywieszenie jej na maszcie pionowym lub
skoœnym. Mo¿liwe jest jednak m.in. wywie-
szenie z okna lub balkonu na dr¹¿ku prosto-
pad³ym do œciany budynku; zatkniêcie na
dr¹¿ku w skoœnym uchwycie przymoco-
wanym do œciany budynku, latarni ulicznej
lub pojazdu komunikacji miejskiej oraz
umieszczenie na prêcie z podstawk¹ i usta-
wienie na stole.

Protokó³ flagowy reguluje równie¿ zasady
eksponowania flagi Rzeczypospolitej Polskiej
z innymi flagami, wywieszania jej na masz-
tach pionowych i kolejnoœæ flag w pó³kolu
i kole. Zainteresowanych szczegó³owymi
informacjami zapraszamy na stronê Instytutu
Heraldyczno-Weksykologicznego (albumpolski.
pl/IHW_WWW), zak³adka „Protokó³ flagowy”.

na podstawie serwisu internetowego 
Instytutu Heraldyczno-Weksykologicznego

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI
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Remonty oœrodków
zdrowia w Grotnikach 
i Giecznie zakoñczone

Oœrodek Zdrowia w Grotnikach.

Wywieœ flagê 
- do³¹cz do bia³o-czerwonych!
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UNIA EUROPEJSKA

30 marca Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
z/s w Zgierzu zakoñczy³ rekrutacjê uczest-
ników do tegorocznej edycji projektu pn.
„Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze
jutro”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej.

31 osób podpisa³o 12 kwietnia  
deklaracje uczestnictwa 
w projekcie. W ramach projektu
bêd¹ mogli zdobyæ szereg 
umiejêtnoœci interpersonal-
nych. W formach warszta-
towych odbêd¹  siê zajêcia 
z psychologiem, w czasie
których zdobêd¹ umiejêtnoœci komunikacji
interpersonalnej, asertywnoœci, rozwi¹zy-
wania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.
W ramach zajêæ grupowych z doradc¹
zawodowym poszerz¹ warsztat aktywnego
poszukiwania pracy, przygotowania doku-
mentów aplikacyjnych, umiejêtnoœci odbycia
rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym
pracodawc¹. Zajêcia grupowe z  prawnikiem
przybli¿¹ przepisy prawne z zakresu prawa

pracy, umów cywilno-prawnych, obowi¹-
zków pracodawcy i pracownika w œwietle
kodeksu pracy.

Jedn¹ z form wsparcia w ramach projektu
jest zdobycie umiejêtnoœci obs³ugi
komputera i pracy z Internetem. Wszyscy
uczestnicy projektu zdobêd¹ równie¿ nowe
kwalifikacje zawodowe.

Oprócz spotkañ warsztatowych w grupach,
ka¿dy z uczestników odbêdzie indywidualne

spotkania z psychologiem i doradc¹
zawodowym.

Celem projektu jest nie tylko nauka i zdoby-
cie kwalifikacji zawodowych, ale równie¿
integracja spo³eczna mieszkañców gminy
Zgierz. Jako forma aktywnej integracji,
odbêdzie siê piknik integracyjnych dla
uczestników projektu, wycieczka integracyj-
na do Warszawy, a tak¿e spotkanie wigilijne
na zakoñczenie realizacji projektu.

MA£GORZATA BIBEL
koordynator projektu

Ruszy³a kolejna edycja
projektu GOPS

Projekt „Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro” 
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

fo
t.

 M
a³

go
rz

at
a 

B
ib

el
fo

t.
 M

a³
go

rz
at

a 
B

ib
el

Postêpuj¹ca brutalizacja ¿ycia tolerowana
przez ludzi doros³ych, a naœladowana przez
m³odzie¿, prowadzi do narastaj¹cej fali
agresji we wszystkich sferach ¿ycia.
W ramach realizacji Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie,
na terenie gminy Zgierz realizowane s¹
programy profilaktyczne dotycz¹ce przemocy.
Skierowane s¹ do uczniów szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów oraz ich rodziców. 

W marcu odby³y siê w Zespo³ach Szkolno
- Gimnazjalnych w Giecznie, Grotnikach,
S³owiku i Szczawinie spektakle skierowane
do uczniów gimnazjów. 

Spektakl zatytu³owany Przepraszam Ciê mamo
porusza³ problem agresji wœród nastolatków.
Przypadkowa bójka koñczy siê œmierci¹

m³odego ch³opaka. W spektaklu
pokazany by³ ból matki po stracie
dziecka oraz strach m³odego cz³owieka
przed konsekwencjami wynikaj¹cymi
z nieumyœlnego spowodowania
œmierci. Spektakl przestrzega³ przed
za¿ywaniem œrodków odurzaj¹cych,
po których cz³owiek nie panuje nad
swoimi emocjami.

Spektakl Œniadanie na leœnej polanie,
skierowany do uczniów klas I-III, opowiada³
o przyjaŸni, potrzebie niesienia pomocy,
bezpieczeñstwie. Wystêpowa³ w nim równie¿
motyw ochrony œrodowiska.

Spektakl zatytu³owany Niemy Krzyk,
skierowany do uczniów klas IV-VI, porusza³
problematykê przemocy w rodzinie.

Uœwiadamia³ dzieciom jak wa¿na w ¿yciu
cz³owieka jest mi³oœæ, przyjaŸñ i szacunek
dla drugiego cz³owieka. 

Do koñca czerwca zrealizowane bêd¹
równie¿ spektakle dla rodziców uczniów
wszystkich szkó³ podstawowych i gimna-
zjów.

Spektakle przeciw przemocy

MA£GORZATA BIBEL

SPO£ECZEÑSTWO
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O¿ywcze, radosne tchnienie wiosny,
œwi¹teczny klimat i zapa³ twórczy. Za nami
kolejne ju¿ Warsztaty Wielkanocne w
Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej.
Uczestnicy naszych warsztatów wykorzystuj¹
w³asny talent plastyczny, wyobraŸniê,
pomys³owoœæ, aby uzyskaæ przepiêkny efekt
- samodzielnie wykonan¹ ozdobê œwi¹te-
cznego domu. Zobaczmy, jakie atrakcje
przygotowywano w tym roku.

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci odby³y
siê 29 marca. Rozpoczêliœmy od przyznania
palmy pierwszeñstwa za „Naj³adniejsz¹
i Najwy¿sz¹ Palmê Wielkanocn¹”. Jedn¹
z nagród dla wszystkich uczestników
konkursu by³ w³aœnie udzia³ w warsztatach.

Pod czujnym okiem instruktorów rozkwita³a
twórczoœæ naszych milusiñskich. U Teresy
Maciejak wyplatano wiklinê. Dzieci wyko-
nywa³y wianki i koszyczki wielkanocne,
które póŸniej mog³y udekorowaæ wed³ug
w³asnego pomys³u. Katarzyna Leszczak
uczy³a, jak wykonaæ dekoracje florystyczne
- ciekawe gniazda „uwite” z naturalnych
elementów sta³y siê idealn¹ ozdob¹ œwi¹te-
cznego sto³u. Do takiego gniazda mo¿na
wstawiæ np. w³óczkowego kurczaczka.
Nad technik¹ wykonania takich puchatych
kurczaków czuwa³a Agnieszka Kwiatkowska.

Mamy ju¿ zatem wyplatanki, coœ do koszy-
czka, coœ na stó³, pora na przyozdobienie
kuchni, co by cieszy³a oczy podczas

wypiekania œwi¹tecznych smako³yków.
Wioletta Olczak-Hut zaprezentowa³a
artystyczny decoupage na drewnianych,
pomalowanych ³y¿kach. Efekt by³ niezwykle
interesuj¹cy. Brakuje jeszcze tylko dekoracji
pokoju. Pod okiem Anny Wosieckiej -
Jasiñskiej tworzono ozdoby okienne w
kszta³cie pisanek. Wystarczy trochê tektury,
kleju, kolorowego papieru i oczywiœcie spora
miarka bogatej wyobraŸni.

Warsztaty Wielkanocne dla doros³ych
odby³y siê 30 marca. Chêtnych równie¿ nie
brakowa³o. Pod okiem tych samych instruk-
torów mo¿na by³o wyplataæ z wikliny ozdoby
wielkanocne, wykonywaæ dekoracje florysty-
czne i okienne, barwne bibu³kowe kwiaty
oraz palemki na Niedzielê Palmow¹.

Ciekawostk¹ podczas tegorocznych Warsz-
tatów Wielkanocnych by³a tematyczna
wystawa cz³onkiñ ko³a hobbystycznego
„Szyde³kowe Cudeñka”, dzia³aj¹cego
w GOK w Dzier¿¹znej. Wszyscy podziwia-
liœmy zrêcznie wydziergane œwi¹teczne
drobiazgi - kurki, zaj¹czki, koszyczki, serwetki,
kurczaczki, ozdoby na pisanki... 

Jak podsumowaæ tegoroczne Warsztaty
Wielkanocne? Œwi¹teczna, kolorowa atmos-
fera, pachn¹ca baziami, mieni¹ca siê barwami
kwiatów, pe³na pomys³ów i zapa³u twór-
czego. Dziêkujemy wszystkim za przybycie.

W twórczoœæ owocne

warsztaty
wielkanocne

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

Wiêcej na: www.dzierzazna.pl oraz www.
gmina.zgierz.pl (galeria zdjêæ).

fot. Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
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Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego
Najwy¿sza Palma Wielkanocna i Naj³ad-
niejsza Palma Wielkanocna ju¿ za nami.
Komisja, która zebra³a siê 23 marca br.
w Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej
w sk³adzie: ks. Stanis³aw Ochotnicki
- proboszcz parafii pw. Œw. Aposto³ów Piotra
i Paw³a w Bia³ej, El¿bieta £uniewska - artysta
plastyk, Anna Wosiecka-Jasiñska - pracownica
GOK w Dzier¿¹znej, dokona³a przegl¹du
wszystkich prac i wy³oni³a laureatów.

Kochane dzieci i droga m³odzie¿y. Komisja
uzna³a, i¿ palmy wykonane przez was zach-
wycaj¹ precyzj¹ wykonania, feeri¹ barw,
dok³adnoœci¹ ³¹czenia poszczególnych
elementów, oryginalnoœci¹ i pomys³owoœci¹.
S¹ naprawdê przepiêkne. Dziêkujemy za
zapa³ i zaanga¿owanie w³o¿one w pracê nad
ich wykonaniem. Spoœród 47 palm wielka-
nocnych trzeba by³o jednak dokonaæ wyboru.

Naj³adniejsza Palma Wielkanocna

Nagrody przyznano w trzech kategoriach:

q klasy I-III szko³y podstawowej
I miejsce - Agata Bieliñska

z ZSG w Giecznie
II miejsce - Aleksandra Olejniczak

z SP w Besiekierzu Rudnym
III miejsce - Marysia Szpakowska

z SP w D¹brówce Wielkiej

q klasy IV-VI szko³y podstawowej 
I miejsce - Natalia Bieliñska

z ZSG w Giecznie
II miejsce - Adrian Cylke

z ZSG w S³owiku

III miejsce - Karolina Szczepaniak
z ZSG w Giecznie

q klasy I-III gimnazjum 
I miejsce - Klaudia Kwiatkowska

z ZSG w S³owiku
II miejsce - Anita Górczyñska

z ZSG w Giecznie
III miejsce - Ewa Janiszewska

z ZSG w Giecznie

Laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy
i nagrody g³ówne, a pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody pocieszenia
i dyplomy za udzia³. Nagrody ufundowa³
Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej. 

Najwy¿sza Palma Wielkanocna

W tej kategorii jury postanowi³o nie przyz-
nawaæ nagród g³ównych. Prace zg³oszone do
konkursu sk³ada³y siê z luŸnych elementów,
które nie daj¹ siê z³¹czyæ, zatem nie stanowi¹
ca³oœci. Nie mo¿na ich wiêc zmierzyæ. Palma
Wielkanocna powinna stanowiæ ca³oœæ,
pamiêtajcie o tym na przysz³oœæ. Przyznano
dyplomy za udzia³ w konkursie i nagrody
pocieszenia.

Uroczyste wrêczenie nagród odby³o siê podczas
Warsztatów Wielkanocnych 29 marca w
GOK w Dzier¿¹znej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkujemy
i zapraszamy do wziêcia udzia³u w kolejnych
konkursach organizowanych przez GOK
w Dzier¿¹znej.

KULTURA

Palma pierwszeñstwa za

palmê wielkanocn¹
przyznana!

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

Wiêcej na: www.dzierzazna.pl oraz www.
gmina.zgierz.pl (galeria zdjêæ).

fot. Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
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Drodzy Czytelnicy, Pasjonaci Ksi¹¿ek!

Zapraszamy serdecznie do nowej siedziby
Gminnej Biblioteki. Od 10 kwietnia br. dzia³a
na terenie Gminnego Oœrodka Kultury w
Dzier¿¹znej. 

Gminna Biblioteka w Dzier¿¹znej w swym
ksiêgozbiorze zawiera zarówno wiele pasjo-
nuj¹cych nowoœci, aktualnych czasopism,
jak i starych dobrych przyjació³ - ksi¹¿ek,
do których warto wracaæ, nawet po latach.
Czekaj¹ ju¿ stêsknione na pó³kach na swoich
wiernych czytelników, a ciep³y, s³oneczny
lokal z przestronn¹ czytelni¹ zachêca do
spokojnego przejrzenia wybranych lektur.

Zapraszamy szczególnie mieszkañców Bia³ej
i okolic, aby wybrali siê na krótki, wiosenny
spacer do nowej siedziby naszej biblioteki.
To dziêki Wam czytelnictwo rozkwita,
a biblioteka, przez lata inspirowana Waszym
czytelniczym gustem, poszerza swoj¹ ofertê.

Zapraszamy.

KULTURA

Gminna Biblioteka 
w Dzier¿¹znej zaprasza

Kochane dzieci i droga m³odzie¿y! Zapraszamy
was serdecznie do wziêcia udzia³u w kolejnej
- jubileuszowej - edycji konkursu Wydajemy
w³asn¹ ksi¹¿kê, którego tematyka jest
zapewne szczególnie wam bliska. Kto z nas
nie marzy? Nie snuje barwnych, egzotycz-
nych fantazji pe³nych interesuj¹cych
i wci¹gaj¹cych przygód? Nie ma w³asnych
wyobra¿eñ odnoœnie przysz³oœci, siebie
i swojej rodziny?

Piszcie, piszcie jak najwiêcej, twórzcie swoje
w³asne arcydzie³a o marzeniach. Marzenia
stwarzaj¹ lepsz¹ przysz³oœæ, marzenia zmieniaj¹
nasz¹ rzeczywistoœæ. 

Wydaj¹c w³asn¹ ksi¹¿kê, dotycz¹c¹ marzeñ,
pamiêtajcie o kilku zasadach wydawniczych:
1) Konkurs jest przeprowadzany w podziale
na kategorie wiekowe: klasy I-III szko³y
podstawowej, klasy IV-VI szko³y podsta-
wowej i klasy gimnazjalne.
2) Forma i sposób wykonania pracy s¹
ca³kowicie dowolne. Ksi¹¿ki mog¹ zawieraæ
opowiadania, powieœci, zbiory wierszy
i mog¹ byæ wykonane dowoln¹ technik¹.
Liczy siê Wasz pomys³ i inwencja twórcza!
3) Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ maksy-
malnie jedn¹ pracê nie wystawian¹ we
wczeœniejszych konkursach.

4) Praca winna byæ od pocz¹tku do koñca
dzie³em jednego autora.
5) Teksty umieszczone w pracy musz¹ byæ
tylko w³asnego autorstwa!
6) Ksi¹¿ki w formie elektronicznej nie bior¹
udzia³u w konkursie.
7) Do ka¿dej dostarczonej pracy nale¿y
do³¹czyæ prawid³owo wype³nion¹ kartê
zg³oszenia uczestnika i podpisane wymagane
oœwiadczenia (za³¹czniki dostêpne w szko³ach,
bibliotekach gminnych i na stronie interne-
towej www.dzierzazna.pl).

Jak powinna wygl¹daæ ksi¹¿ka?
1) Ksi¹¿ka powinna byæ: estetyczna,
samodzielnie wykonana, mo¿e zawieraæ
niekonwencjonalne formy edytorskie pobu-
dzaj¹ce wyobraŸniê i wzbogacaj¹ce wymowê
literack¹.
2) Ksi¹¿ka musi zawieraæ na karcie tytu³o-
wej: tytu³, imiê i nazwisko autora, rok
i miejsce wydania.
3) Ksi¹¿ka oprócz tekstu pisanego, mo¿e
zawieraæ tak¿e elementy ilustratorskie (wyko-
nane samodzielnie dowoln¹ technik¹ -
rysunek, malarstwo, fotografia, itp.).

Prace konkursowe nale¿y sk³adaæ do 25 maja
2012 roku do godz. 16.00 w siedzibie
organizatora: Gminny Oœrodek Kultury,
Dzier¿¹zna nr 4, 95-001 Bia³a.

Rozstrzygniêcie konkursu i odbiór nagród
nast¹pi 1 czerwca 2012 roku na terenie
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej. 

Szczegó³owe informacje w sprawie konkursu
mo¿na uzyskaæ w Gminnym Oœrodku Kultury
w Dzier¿¹znej lub pod nr tel. 42 717 84 66,
505 151 648 oraz na stronie internetowej
GOK w Dzier¿¹znej www.dzierzazna.pl.

Dzieci! Dumne miejcie zamiary, 
górne miejcie marzenia i d¹¿cie do s³awy.

- Coœ z tego zawsze siê stanie.
Janusz Korczak

Wydajemy w³asn¹
ksi¹¿kê

X edycja konkursu
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Wyrazy wspó³czucia

Pani

EWIE KUSZYÑSKIEJ
z powodu œmierci 

MATKI
sk³adaj¹ 

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy

oraz uczniowie

Szko³y Podstawowej w Besiekierzu Rudnym

KONDOLENCJE

Wyrazy wspó³czucia

Pani

SABINIE FR¥TCZAK
d³ugoletniej cz³onkini KGW w Dzier¿¹znej

z powodu œmierci 

MÊ¯A
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy wspó³czucia

Pani

EWIE KUSZYÑSKIEJ
d³ugoletniej nauczycielce w Szkole Podstawowej

w Besiekierzu Rudnym

z powodu œmierci 

MATKI
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy wspó³czucia

Pani

SABINIE FR¥TCZAK
z powodu œmierci 

MÊ¯A
sk³adaj¹ 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Dzier¿¹znej

oraz

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy wspó³czucia

Panu

PIOTROWI ZGIERSKIEMU
z powodu œmierci 

MATKI
oraz

BARBARZE JARMUSZ
PAW£OWI ZGIERSKIEMU

z powodu œmierci 

BABCI

sk³adaj¹ druhny i druhowie

z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

w Dzier¿¹znej

GOK

GOK



Groch z kapust¹ (2) 
Szanowni PT Czytelnicy. Tytu³ zobowi¹zuje. W dalszym ci¹gu
chcia³bym pisaæ o sprawach ró¿nych, najczêœciej niepowa¿nych, ale
maj¹cych jednak „drugie dno”. Pokazuj¹cych jak ¿yli ludzie w naszej
okolicy bardzo dawno temu. Oczywiœcie najwiêcej zachowanych
informacji dotyczy ludzi raczej zamo¿nych, g³ównie w³aœcicieli wsi.
Tutaj pewnego rodzaju ciekawostka. Oni ju¿ w tym czasie ¿yli na ogó³
„na kredyt”. W dokumentach, notarialnych zw³aszcza, przewija siê
bez przerwy w¹tek po¿yczek i zastawów. Zastawem by³a najczêœciej
w³aœnie ziemia. 

Tak na przyk³ad w 1807 roku Urodzony Jan Gaw³owski sp³aci³ rodzinê
Piaskowskich. Wczeœniej ojciec „sp³acanych” po¿yczy³ mu 8.400 z³p.
Po¿yczka by³a zapisana na hipotece Glinnika. Teraz dzieci „kredyto-
dawcy” otrzymali zwrot pieniêdzy. Z procentami by³o to po 3.150 z³. 

Podobnie Urodzona Teresa Charchowska, wdowa po Dionizym
K³obuchowskim zapisa³a na hipotece swej czêœci Besiekierza Nawojo-
wego po¿yczkê 1.000 z³p od Jana Wilkanowskiego.

W roku 1816 Urodzony Wojciech Chodecki, generalny dzier¿awca
Ekonomii Tkaczew, wydzier¿awia wieœ Grabiszew na jeden rok za
1.275 z³p Urodzonemu Karolowi Meierowi.

W 1818 roku u wspomnianego w poprzednim odcinku Onufrego
Wilkanowskiego, konwent £agiewniki z³o¿y³ srebra koœcielne do
wartoœci 14.290 z³p. Wilkanowski p³aci³ za to 5 proc. rocznie i wartoœæ
wspomnian¹ zapisa³ na hipotece po³owy RogoŸna i po³owy Kwilna.
Muszê Pañstwu powiedzieæ, ¿e sprawa ciagnê³a siê d³ugie lata
i jeszcze spadkobiercy Onufrego procesowali siê z konwentem.

W roku 1812 Urodzona Anna z Jarzêckich, wdowa po B³a¿eju
Kwiatkowskim, posiadaj¹ca „cz¹stkê” we wsi D¹brówka Wielka

zwaney, by³a zad³u¿ona. W zwi¹zku z tym cz¹stkê tê ze wszystkiemi na
niey bêd¹cemi Budynkami, polami Ornemi, Ugorowemi, Zaroslami,
Borami, Lasami, sadzawkami, Stawami, y wszystkiem do niey
nale¿¹cemi Pertynencyami y Attynencyami sprzedaje Wielmo¿nemu
Józefowi z G³ogowy Kossowskiemu za 1.300 zlp. oraz zastrzega sobie
„ogród na Strumianach” i „posiedzenie w izdebce na Strumianach do
œw. Micha³a roku 1812”.

Tak dodatkowo dodam, ¿e Józef Kossowski w kilkanaœcie lat póŸniej
podzieli³ D¹brówkê Wielk¹ na „cz¹stki” i sprzedawa³ je modnym
wtedy „kolonistom”. W ten sposób zakoñczy³a siê kariera D¹brówki
Wielkiej jako królewszczyzny a rozpoczê³a normalna historia wiejska. 

Ciekawy jest tak¿e zapis o sprzeda¿y gruntu we wsi D¹brówkach
Malice zwaney. Urodzony Jan Go³uchowski kupi³ go od Urodzonego
Euzebiusza Kowalewskiego w 1803 roku za 5.000 z³p. Jego syn,
Urodzony Cyprian Go³uchowski, w roku 1819 sprzedaje tê ziemiê
Urodzonemu Maciejowi Jankowskiemu tak¿e za 5.000 z³p. Nota bene
Jankowski dzier¿awi³ tê ziemiê przez ostatnie 6 lat. Ot normalna
transakcja. Ciekawostk¹ jest uwaga, ¿e Go³uchowski rezygnuje
z 1.000 z³p, które Jankowski wyda³ na Fura¿e nadzwyczayne i inne
sk³adki pieniê¿ne dla przechodz¹cych Woysk pod czas rewolucyi
w Kraiu podeymowane w czasie szeœcioletniey Possesyi. Te „fura¿e”,
czyli zaprowiantowanie pobiera³y, a raczej rabowa³y przetaczaj¹ce siê
przez nasze tereny wojska napoleoñskie, a potem rosyjskie. To i tak
niewielkie straty. W innych wsiach dzisiejszego powiatu zgierskiego
spotka³em informacje o paleniu zabudowañ, wycinaniu sadów.
To czyni³y przede wszystkim wojska rosyjskie. 

Szanowni Pañstwo! To o czym pisa³em nie jest jak¹œ rewelacj¹.
Chcia³em pokazaæ, ¿e 200 lat temu by³o tak jak dziœ. Brano kredyty,
zaci¹gano d³ugi, sprzedawano i kupowano. Nic siê nie zmieni³o.

Wokó³ korzeni gminy Zgierz

MACIEJ WIERZBOWSKI

W Wielkanocnym klimacie, z radosnym
Alleluja, zagranym z pe³n¹ pasj¹, Orkiestra
Dêta przy Gminnym Oœrodku Kultury
w Dzier¿¹znej da³a wspania³y wystêp podczas
Mszy Rezurekcyjnej w koœciele pw. Œw.
Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w Szczawinie. 

Orkiestra uœwietni³a swoim graniem uroczys-
toœæ Zmartwychwstania Pañskiego - grano
podczas procesji, na wejœciu do koœcio³a,
w trakcie podniesienia, przyjmowania komunii
œwiêtej i oczywiœcie na wyjœcie.

Repertuar koœcielny nie nale¿y do naj³atwiej-
szych. Jest to zupe³nie inny rodzaj muzyki ni¿
grane dotychczas lekkie utwory. Niemniej
cz³onkowie Orkiestry œwietnie sobie poradzili

z wielkanocnymi pieœniami: Zwyciêzca
œmierci, Otrzyjcie ju¿ ³zy p³acz¹cy, Wsta³ Pan
Chrystus. Uczestnicy Rezurekcji mogli
osobiœcie us³yszeæ, jak wzrasta poziom gry na
instrumentach dêtych. Coraz wyraŸniej
s³ychaæ ró¿nicê miêdzy graniem forte a piano,
barwa i jakoœæ wydobywanych dŸwiêków
staj¹ siê bogatsze. Z ka¿dym wystêpem

cz ³onkowie  nasze j
Orkiestry nabieraj¹ te¿
pewnoœci siebie, a ich
ambicje rosn¹. 

K s i ¹ d z  p r o b o s z c z
serdecznie podziêkowa³
za tak wspania³e uœwiet-
nienie piêknego, rados-
nego Dnia Zmartwych-
wstania Pañskiego.
Po zakoñczonej Mszy
Œwiêtej podzielono siê

wielkanocnym jajeczkiem - symbolem
nowego ¿ycia.

Trzymamy kciuki za kolejne wystêpy, dalsz¹
naukê i nieustannie rosn¹cy poziom grania
Orkiestry Dêtej przy Gminnym Oœrodku
Kultury w Dzier¿¹znej.

WYDARZENIA

Z KART HISTORII

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej
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z Orkiestr¹ Dêt¹

Msz¹ œwiêt¹ w koœciele pw. Matki
Bo¿ej Dobrej Rady oraz z³o¿eniem
kwiatów pod tablic¹ z nazwiskami
Zgierzan-Katyñczyków na Placu Stu
Straconych w Zgierzu uczczono
15 kwietnia pamiêæ kilkudziesiêciu
zgierzan, którzy zostali zamordowani
72 lata temu w Katyniu, Charkowie,
Miednoje i innych miejscach kaŸni.
Podczas uroczystoœci upamiêtniono

równie¿ ofiary katastrofy smoleñskiej
z 10 kwietnia 2010 r.

W obchodach Dnia Katyñskiego w
Zgierzu, gminê Zgierz reprezen-
towali: Bogus³awa Szczeciñska
- Sekretarz Gminy Zgierz oraz
Cezary Piotrowski - Kierownik
Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu.

Pamiêci ofiar zbrodni katyñskiej
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Gimnazjaliœci z gminy Zgierz okazali siê
dobrymi znawcami naszego regionu w
ramach Konkursu wiedzy o Zgierzu i Ziemi
Zgierskiej - edycja 2011/2012. Jego fina³
odby³ siê 13 kwietnia w sali obrad Urzêdu
Miasta Zgierza. 

Organizatorami konkursu, który odbywa siê
cyklicznie co dwa lata, byli: Towarzystwo
Przyjació³ Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza.
Urz¹d Miasta Zgierza i Urz¹d Gminy Zgierz
objê³y natomiast patronat nad konkursem.

W finale konkursu wziê³y udzia³ dru¿yny
z 11 szkó³ z terenu miasta i gminy Zgierz,
w tym 8 gimnazjów i 3 szko³y ponadgimna-
zjalne. 

W kategorii gimnazjum, uczniowie z gminy
Zgierz zajêli dwa z trzech miejsc na podium:
II miejsce - dru¿yna z ZSG w Szczawinie
w sk³adzie: Wojciech Dêbowski, Mateusz
Misztal, Jakub Sibiñski,
III miejsce - dru¿yna z ZSG w Giecznie
w sk³adzie: Natalia Góralczyk, Konrad
Jab³oñski, Martyna Stanis³awska. 

W konkursie wziê³y udzia³ równie¿ dru¿yny
z ZSG w S³owiku (Karolina Dzikowska,

Ma³gorzata Kubiak, Natalia Witczak) oraz
ZSG w Grotnikach (Daniel Duma, Patrycja
Kujawa, Karolina Trzcinka).

Laureatom gratulowali oraz wrêczali
dyplomy i nagrody: Wiceprezydent Miasta
Zgierza Grzegorz Leœniewicz, Sekretarz
Gminy Zgierz Bogus³awa Szczeciñska,
Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury
i Sportu Cezary Piotrowski, Dyrektor
Muzeum Miasta Zgierza Robert Starzyñski
oraz Przewodnicz¹cy Towarzystwa Przy-
jació³ Zgierza Adam Zamojski.

M³odzie¿ o Zgierzu 
i Ziemi Zgierskiej

OŒWIATA

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA
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9 marca w Zespole Szkó³ Nr 1 im. J.S. Cezaka
w Zgierzu odby³ siê Konkurs Wiedzy
Po¿arniczej na szczeblu miejsko-gminnym.
W kategorii szkó³ podstawowych wziêli
udzia³ uczniowie ze szko³y w Bia³ej,
reprezentuj¹cy Dzieciêc¹ Dru¿ynê Po¿arnicz¹.
Byli to: Mateusz Lewandowski (kl. V), Kamil
Skalski (kl. VI) i Daniel Boruta (kl. V).
Mateusz Lewandowski zaj¹³ I miejsce
i zakwalifikowa³ siê do konkursu powia-
towego. 

W eliminacjach powiatowych, które odby³y
siê 20 marca w siedzibie Starostwa w Zgierzu,
Mateusz Lewandowski zaj¹³ II miejsce. 

M³odzi stra¿acy ju¿ drugi rok poszerzaj¹
swoj¹ wiedzê po¿arnicz¹ na cotygodniowych
zajêciach stra¿ackich, pod kierunkiem
Wies³awa Belki, zawodowego stra¿aka
z du¿ym doœwiadczeniem. 

30 marca cz³onkowie Dzieciêcej Dru¿yny
Po¿arniczej uczestniczyli w interesuj¹cej
wycieczce do Oœrodka Szkoleniowego Stra¿y
w Sieradzu. Dzieci wziê³y udzia³ w warszta-
tach pierwszej pomocy medycznej, zobaczy³y
komorê rozgorzeniow¹ w domu ogniowym,
wykonywa³y æwiczenia sprawnoœciowe przed
wejœciem do komory dymowej. Obejrza³y
nowoczesne, bogato wyposa¿one w sprzêt
po¿arniczy, auta stra¿ackie. Obserwowa³y
dzia³ania stra¿aków w symulowanych zdarze-
niach drogowych i po¿arniczych. Doœwiad-
czenia z wycieczki z pewnoœci¹ wykorzystane
zostan¹ w kolejnych konkursach.

Mali stra¿acy

MAGDALENA HAUKE
SP w Bia³ej

Mariusz Lewandowski z nagrod¹ 
za zajêcie miejsca na podium 
w Konkursie Wiedzy Po¿arniczej.
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17 kwietnia w Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym w S³owiku goœciem specjalnym by³a
Karolina Owczarz - jedyna piêœciarka
zawodowa w Polsce. Medalistka i zwyciê¿-
czyni wielu walk krajowych i miêdzynaro-
dowych odnosi sukcesy na bokserskim ringu,
³¹cz¹c je z przygotowaniem do egzaminu
dojrza³oœci. 

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy
przyjaciela szko³y i wieloletniego dzia³acza
sportowego Piotra Patory.

Uczniowie z ogromnym 
zainteresowaniem s³uchali 
o karierze zawodowej 
sportsmenki i zasypali j¹ 
mnóstwem pytañ 
dotycz¹cych trenowania
tej niecodziennej dla kobiet 
dyscypliny sportowej 
oraz ¿ycia prywatnego. 
W czêœci praktycznej Jakub
Florczak, uczeñ kl. III gim-
nazjum, chêtnie demonstro-
wa³ podstawowe ciosy bokserskie s³uchaj¹c
uwag mistrzyni. Po spotkaniu uczniowie

ustawili siê w gigantycznej kolejce po
autografy i zdjêcia.

Piêœciarka w S³owiku

12 KWIECIEÑ 2012
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MARIETTA MACIAK
ZSG w S³owiku



Klub Honorowych Dawców Krwi przy
Szkole Podstawowej w Bia³ej (tak d³uga jest
nasza nazwa) powsta³ w 2008 roku, ale
wszystko zaczê³o siê du¿o wczeœniej, w grudniu
2005 roku, kiedy dowiedzieliœmy siê, ¿e jedna
z uczennic naszej szko³y, Ewelinka, zachoro-
wa³a na nowotwór wêz³a ch³onnego. Wszyscy
byliœmy g³êboko poruszeni. Chcieliœmy
pomóc, ale nie wiedzieliœmy jak. Wtedy
okaza³o siê, ¿e jest jeden sposób - mo¿emy
oddaæ krew. Dziêki zaanga¿owaniu dyrektor
szko³y Magdaleny Hauke i kilkorga rodzi-
ców, zorganizowaliœmy w szkole pierwsz¹
akcjê honorowego krwiodawstwa pod has³em
„Krew dla Ewelinki”. Wtedy zg³osi³o siê
ponad 60 osób, które chcia³y oddaæ krew;
zg³aszali siê ca³ymi rodzinami: dziadkowie,
rodzice, pe³noletnie dzieci. Akcje powtarza-
liœmy co 3 miesi¹ce i w ten sposób ukszta³-
towa³ siê zespó³ oko³o 25 osób, starszych
i m³odszych. Tak zrodzi³a siê solidarnoœæ
i wspó³odpowiedzialnoœæ za ¿ycie i zdrowie
innych. Tym bardziej, ¿e rok póŸniej
zachorowa³o inne dziecko i znów zaktywo-
waliœmy siê w szerszym gronie razem
z nauczycielami i Rad¹ Rodziców Szko³y
Podstawowej w Biesiekierzu Rudnym, ¿eby
przeprowadziæ akcjê „Krew dla Roberta”.

Staraliœmy siê organizowaæ nasze akcje
cyklicznie, ca³y czas we wspó³pracy z
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w £odzi, a w paŸdzierniku 2008 roku
podjêliœmy decyzjê o za³o¿eniu Klubu
Honorowych Dawców Krwi przy Szkole
Podstawowej w Bia³ej. Wtedy by³o
19 cz³onków - za³o¿ycieli, ale nasze grono
sukcesywnie powiêksza siê, co bardzo nas

cieszy - od ponad roku regularnie przyje¿-
d¿aj¹ do nas dwaj panowie z Gieczna.

Oczywiœcie, ¿eby móc oddaæ krew nie trzeba
nale¿eæ do naszego klubu. Mamy kilkoro
osób, które uczestnicz¹ w akcjach nie bêd¹c
zrzeszonymi. Czêsto zdarza siê, zw³aszcza w
okresie wakacyjnym, ¿e na akcje przychodz¹
m³odzi ludzie przebywaj¹cy w naszej okolicy
tymczasowo, na wakacjach, bo us³yszeli,
„¿e mo¿na oddaæ krew - ratuj¹c ofiary
wypadków drogowych”. Naszymi „dobrymi
g³osami - komunikatorami”, którzy og³aszaj¹
wiadomoœci o kolejnych akcjach krwiodaw-
stwa s¹ dyrektor Szko³y Podstawowej
w Bia³ej Magdalena Hauke i proboszcz
parafii pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w
Bia³ej ks. Stanis³aw Ochotnicki, który
w³¹cza te informacje do og³oszeñ parafial-
nych na koñcu niedzielnej mszy œw. - to nasz
niezawodny wioskowy system komunikacji.

Jesteœmy, jak wiêkszoœæ ludzi, zabiegani
i zapracowani, ale staramy siê chocia¿ od
czasu do czasu zrobiæ coœ wiêcej ni¿ organi-
zacja akcji oddania krwi. Dlatego w miarê
mo¿liwoœci w³¹czamy siê do dzia³añ
Oddzia³u PCK w Zgierzu, organizujemy
spotkania wigilijne, akcje Walentynki
i Miko³ajki, bierzemy udzia³ w piknikach
szkolnych. Nasz najnowszy pomys³ to
spotkanie krwiodawców z dzieæmi i
m³odzie¿¹ z naszej szko³y, ¿eby przybli¿yæ
im i spopularyzowaæ ideê honorowego krwio-
dawstwa. 

Zawsze podkreœlamy mo¿liwoœæ, bo przecie¿
jest powszechnie wiadome, ¿e nie wszyscy
wolontariusze dobrej woli mog¹ byæ krwio-
dawcami. Przebyte choroby, urazy, czy
za¿ywane leki nie pozwalaj¹ na pobranie
krwi od osób zg³aszaj¹cych siê. W naszym
gronie te¿ siê to zdarza, chocia¿ najczêœciej
wystêpuje u nas problem niedowagi.
Mieliœmy ju¿ kilka takich zdarzeñ, kiedy
krew chcia³y oddaæ m³ode dziewczêta, ale
z powodu ich nienagannej figury i masy cia³a
poni¿ej 50 kg, niestety, nie dosta³y pozwole-
nia od lekarza, przez co by³y bardzo
zawiedzione. 

Cieszy nas bardzo, ¿e nasze grono krwiodaw-
ców „odm³adza siê”, tzn. mamy kilkoro
m³odych ludzi, którzy zaraz po osi¹gniêciu
pe³noletnoœci zaczêli przychodziæ, ¿eby
oddaæ krew i nie by³ to wyczyn jednorazowy. 

Na jednej z akcji by³o nam bardzo mi³o
goœciæ sympatyka naszego ko³a - doktora
Mabiki Mong, który przyjecha³, ¿eby z nami
porozmawiaæ o idei krwiodawstwa.

W sumie uda³o nam siê oddaæ 126,4 litrów
krwi. Mamy nadziejê, ¿e ³añcuch dobrych
serc i bezinteresownych dzia³añ cz³onków
naszego klubu bêdzie siê powiêksza³.

Z pewnoœci¹ bardzo pozytywne znaczenie ma
fakt, ¿e ka¿dorazowo przyje¿d¿a do nas ekipa
doskona³ych fachowców z Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w £odzi, którzy
pobieraj¹ krew w sposób profesjonalny, bez
komplikacji i potrafi¹ przy tym wytworzyæ
bardzo sympatyczna atmosferê, za co bardzo
jesteœmy im wdziêczni.

W ci¹gu 7 lat naszych starañ o to, by nie
zabrak³o krwi potrzebuj¹cym, zawsze ze
szczególn¹ trosk¹ myœlimy o chorych
dzieciach z oddzia³u VI Szpitala Klinicznego
w £odzi przy ulicy Spornej i dla nich staramy
siê j¹ przekazywaæ.  

Najbli¿sze akcje Klubu HDK przy SP
w Bia³ej: 1 lipca, 23 wrzeœnia, 9 grudnia
w godz. 9.30-12.30.

Kontakt: 
tel. kom. 609 592 000, e-mail: klubhdk2@wp.pl

SPO£ECZEÑSTWO

Oddana krew ma swoje Ÿród³o w decyzji o
bardzo du¿ej wartoœci etycznej. To decyzja,
aby zaoferowaæ siebie, bez oczekiwania
nagrody, czêœæ w³asnego cia³a dla zdrowia
innej osoby.

Nie pytaj wiêc, dlaczego ktoœ cierpi
i umiera, ale pomyœl, co ty mo¿esz zrobiæ
dla tego cz³owieka?

Jan Pawe³ II

Serce ma ten, kto ma je dla innych

IRENA KOWALSKA
Sekretarz Zarz¹du Klubu 

Honorowych Dawców Krwi 
przy Szkole Podstawowej w Bia³ej
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Oddaj¹c w³asn¹ krew, 
dobrowolnie i bezinteresownie, 
to gest o wysokiej wartoœci moralnej 
i obywatelskiej. To DAR ¯YCIA ... 

Niech dawcy krwi, którym nale¿y siê 
wdziêcznoœæ wszystkich, 

bêd¹ coraz liczniejsi we wszystkich 
czêœciach œwiata.

Jan Pawe³ II
Œwiatowy Dzieñ Krwiodawstwa ’2004
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Jak bardzo powszechne s¹ problemy ze
s³uchem?
Szacuje siê, ¿e oko³o 10 proc. spo³eczeñstwa
gorzej s³yszy i ma problemy z komuniko-
waniem siê. Niedos³uch wynika nie tylko
z naturalnych procesów zwi¹zanych ze
starzeniem siê, co jest g³ówn¹ jego
przyczyn¹. Mo¿e równie¿ byæ wynikiem
d³ugotrwa³ego przebywania w ha³asie,
przyjmowania niektórych leków, wypadku
lub uwarunkowañ genetycznych.

Jakie s¹ pierwsze objawy niedos³uchu,
co powinno zwróciæ nasz¹ uwagê?
Osoba z uszkodzonym s³uchem pocz¹tkowo
nie zdaje sobie sprawy z bêd¹cych jego
wynikiem problemów w ¿yciu codziennym.
Nieuœwiadomiony niedos³uch mo¿e prowa-
dziæ do obni¿enia w³asnej wartoœci, spadku
pozycji spo³ecznej, k³opotów w pracy czy jej
utraty, a nawet depresji. Osoba niedos³ysz¹ca
izoluje siê od ludzi, nie uczestniczy w ¿yciu
rodzinnym i towarzyskim z obawy o mog¹ce
pojawiæ siê problemy ze zrozumieniem
rozmówców i koniecznoœæ ci¹g³ych próœb
o powtórzenie. Trudnoœci mog¹ zacz¹æ
sprawiaæ codzienne sytuacje, takie jak
us³yszenie dzwonka telefonu, czy dzwonka
do drzwi. Ciche dŸwiêki natury, sygna³y
ostrzegawcze na ulicy czy dŸwiêki wydawane
przez urz¹dzenia domowe przestaj¹ byæ
s³yszane. Osoba z uszkodzonym s³uchem
odkrywa, ¿e z jej ¿ycia codziennego zaczyna
znikaæ coraz wiêcej dŸwiêków. Problemów
ze s³uchem nie da siê ukryæ. W wielu
przypadkach, zanim sama osoba niedos³y-
sz¹ca to sobie uœwiadomi, najbli¿si ju¿ dawno
o tym wiedz¹. Czêste proœby o powtórzenie,
zbyt g³oœne ustawianie telewizora, zdezorien-
towany wyraz twarzy podczas rozmowy,
„niepasuj¹ce” odpowiedzi do zadawanych
przez rozmówców pytañ - wszystko to mówi
samo za siebie. Przyznanie siê przed samym
sob¹ do faktu, ¿e gorzej s³yszê, nie jest ³atwe,
jednak to po³owa drogi do lepszego s³yszenia.
Bez uœwiadomienia sobie i akceptacji faktu,
¿e s³uch nie jest ju¿ tak dobry jak kiedyœ,
trudno bêdzie zrobiæ kolejny krok.

W takim razie jaki jest ten kolejny krok?
Kolejnym krokiem jest zg³oszenie siê do
specjalisty - laryngologa lub protetyka s³uchu
- na badanie. W oddzia³ach firmy GEERS
takie badania wykonujemy bezp³atnie i
niezobowi¹zuj¹co. Po badaniu s³uchu
protetyk szczegó³owo wyjaœnia, co dzieje siê

ze s³uchem. Niezale¿nie od tego, czy ju¿
nosimy aparat s³uchowy, czy te¿ nie, s³uch
powinniœmy kontrolowaæ raz w roku,
a najrzadziej raz na 2 lata.

Diagnoza: mamy niedos³uch, powinniœmy
nosiæ aparat s³uchowy. Jaki aparat wybraæ?
Proces wyboru i doboru aparatu s³uchowego
jest procesem indywidualnym. Aby wybraæ
odpowiedni aparat s³uchowy, nale¿y zg³osiæ
siê do protetyka s³uchu. Wspólnie z nim
nale¿y okreœliæ, w jakich sytuacjach aparat
ma byæ pomocny. Protetyk s³uchu przedsta-
wia ró¿ne rozwi¹zania, omawia ich zalety.
Obecnie najwiêkszym wyzwaniem nie jest
wybór aparatu s³uchowego, lecz jego regulacja
i dopasowanie do indywidualnych potrzeb.
Dlatego rozwijane s¹ oprogramowania, które
nie tylko pomagaj¹ analizowaæ œrodowisko
akustyczne przysz³ego u¿ytkownika aparatu,
zweryfikowaæ jego ustawienia na przyk³adzie
dŸwiêków naturalnych, ale sugeruj¹ równie¿
zmiany ustawieñ.

Kto powinien nosiæ aparat s³uchowy?
Na tak postawione pytanie mo¿na odpowie-
dzieæ: ka¿dy, kto odczuwa problem ze
s³uchem i chce pod tym wzglêdem poprawiæ
jakoœæ swojego ¿ycia. Je¿eli ktoœ zauwa¿a
u siebie narastaj¹ce problemy ze s³uchem
(zbyt g³oœne s³uchanie radia i telewizji,
k³opoty ze zrozumieniem rozmowy) powinien
bezwzglêdnie sprawdziæ jego stan. Je¿eli
s³uch uleg³ pogorszeniu, nale¿y zastosowaæ
aparaty s³uchowe. Im wczeœniej, tym wiêksza
bêdzie ich skutecznoœæ.

Czy korzystanie z aparatu wymaga nauki?
Tak. Z jednej strony trzeba nauczyæ siê
obs³ugiwaæ aparat s³uchowy, z drugiej zaœ
„s³uchaæ” w aparacie. Nauka obs³ugi
i zak³adania aparatu przebiega z regu³y doœæ
sprawnie. Nauka s³uchania w aparacie
s³uchowym wymaga wiêcej czasu i wspó³-

pracy z protetykiem s³uchu. Musimy pamiêtaæ
o tym, ¿e nawet najdoskonalsza proteza jest
tylko niedoskona³ym naœladownictwem
natury. Aparat s³uchowy nigdy nie przywróci
naturalnego s³yszenia, jest tylko namiastk¹
orygina³u. Mo¿na z nim prowadziæ prawie
normalne ¿ycie, ale bez niego dobre komu-
nikowanie siê i rozumienie mowy jest prawie
niemo¿liwe.

Co radzi Pani czytelnikom?
S³uch to jeden z naszych najwa¿niejszych
zmys³ów, dlatego warto o niego dbaæ.
Bardzo wa¿na jest profilaktyka i regularne
kontrolne badania s³uchu - raz w roku,
najrzadziej raz na 2 lata. Jeœli coœ nas
niepokoi, zauwa¿amy pogorszenie s³yszenia,
powinniœmy bez zbêdnej zw³oki skon-
trolowaæ nasz s³uch.

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

ZDROWIE

14 KWIECIEÑ 2012

Rozmawiamy z Ann¹ Szubert - Ka³u¿a,
protetykiem s³uchu i kierownikiem 
oddzia³ów firmy GEERS Akustyka S³uchu 
w Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Czy gorzej s³yszê...?

MA£GORZATA KLAUZIÑSKAfot.
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q 13 marca
Kêbliny - policjanci z „drogówki” zatrzymali
do kontroli kierowcê samochodu osobowego.
43-letni mê¿czyzna mia³ 1,54 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Gieczno - policjanci z „drogówki” zatrzymali
do kontroli rowerzystkê. 55-latka mia³a ponad
1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
Okaza³o siê równie¿, ¿e kobieta posiada czynny
zakaz s¹dowy dotycz¹cy prowadzenia pojazdów
mechanicznych i rowerów.  

q 18 marca 
£agiewniki Nowe - na teren jednej z posesji
przy ul. Smardzewskiej zakrad³ siê z³odziej,
który wyci¹³ 6 drzew gat. brzoza o szacun-
kowej wartoœci 1.000 z³. Sp³oszony przez
w³aœciciela, nie zd¹¿y³ zabraæ ze sob¹ przygo-
towanego ³upu.
Kotowice - zgierscy policjanci zatrzymali
nietrzeŸwego kierowcê bmw. 20-latek mia³
0,56 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Luæmierz - policjanci z Wydzia³u Ruchu
Drogowego KPP w Zgierzu zatrzymali do
kontroli kierowcê peugeota. Jad¹cy krajow¹
„jedynk¹” 57-latek mia³ prawie 2 promile
alkoholu w organizmie. 

q 22 marca 
Emilia - policjanci 
z Wydzia³u Ruchu 
Drogowego KPP 
w Zgierzu zatrzymali 
do kontroli rowerzystê 
jad¹cego krajow¹ „jedynk¹”. 
38-latek mia³ 1,68 promila 
alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

q 23 marca
Jasionka - do blaszanego 
gara¿u znajduj¹cego siê na 
dzia³ce letniskowej w³ama³ 
siê z³odziej. Jego ³upem pad³y trzy akumulatory
samochodowe, wiertarki, szlifierki, komplet
opon letnich i narzêdzia œlusarskie.

q 27 marca
Warszyce - z terenu budowy drogi nr 708
skradziono przepust drogowy o wartoœci 1.520 z³. 
S³owik - z³odziej zakrad³ siê na jedn¹ z dzia³ek
przy ul. Gdañskiej. Jego ³upem pad³ zestaw
hydroforowy o wartoœci 6.000 z³. Uszkodzi³
ponadto konstrukcjê gara¿u metalowego
powoduj¹c straty oszacowane na 800 z³

q 2 kwietnia
Besiekierz Rudny - z³odziej zakrad³ siê do
obory zamykanej na haczyk, sk¹d ukrad³
miesiêcznego cielaka. Poszkodowany wyceni³
straty na 1.100 z³.

q 3 kwietnia
Luæmierz - na drodze  krajowej nr 1 dosz³o
do zderzenia pojazdów. 23-letni kierowca
samochodu dostawczego vw transporter
nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od
poprzedzaj¹cego go pojazdu i uderzy³ w ty³
samochodu ciê¿arowego marki mercedes.
Kierowca vw zosta³ przewieziony do szpitala
z urazem klatki piersiowej.
D¹brówka Marianka - nieznani sprawcy pod
os³on¹ nocy skradli 80 metrów linii napowiet-
rznej energetycznej prowadz¹cej do zabu-
dowañ mieszkalnych. Straty oszacowano na
2.500 z³.

q 13 kwietnia
Rosanów - ³upem z³odziei, którzy zakradli siê
na teren jednej z dzia³ek letniskowych przy
ul. Orzeszkowej pad³y dwie bramy metalowe
z furtkami. Straty oszacowano na 2.000 z³.
Bia³a - policjanci z „drogówki” zatrzymali do
kontroli rowerzystê. 72-letni mê¿czyzna
jad¹cy ul. Koœcieln¹ mia³ ponad 2 promile
alkoholu w organizmie.

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

NA SYGNALE

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

q Klub Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
Sowice: 
l 9 maja, godz. 13.00 - 17.00 
l 23 maja, godz. 13.00 - 17.00 
l 6 czerwca, godz. 13.00 -17.00 
l 20 czerwca, godz. 13.00 - 17.00 

q Centrum Aktywizacji Spo³eczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie: 
l 10 maja, godz. 14.00 - 18.00 
l 24 maja, godz. 9.00 - 13.00 
l 31 maja, godz. 14.00 - 18.00 
l 14 czerwca, godz. 14.00 - 18.00 
l 21 czerwca, godz. 10.00 - 14.00 
l 28 czerwca, godz. 9.00 - 13.00 

q Niepubliczny Oœrodek Zdrowia
w Grotnikach:
l 10 maja, godz. 9.00 - 13.00 
l 24 maja, godz. 14.00 - 18.00 
l 14 czerwca, godz. 9.00 - 13.00 
l 28 czerwca, godz. 14.00 - 18.00 

q Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w S³owiku: 
l 17 maja, godz. 15.00 - 19.00 
l 29 maja, godz. 15.00 - 19.00 
l 11 czerwca, godz. 15.00 - 19.00 
l 21 czerwca, godz. 15.00 - 19.00 

q Niepubliczny Oœrodek Zdrowia
w Smardzewie: 
l 16 maja, godz. 13.00 - 17.00 
l 30 maja, godz. 13.00 - 17.00 
l 13 czerwca, godz. 13.00 - 17.00 
l 27 czerwca, godz. 13.00 - 17.00 

Bezp³atna pomoc 
psychologa i terapeuty 

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
z/s w Zgierzu

informacja:

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz
Rosanów
Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole,
Je¿ewo, Palestyna,
D¹brówka Strumiany,
£agiewniki, Wo³yñ, 
Józefów, Glinnik
Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów
Warszyce, RogóŸno,
Gieczno, W³adys³awów,
Kwilno, Brachowice,
Wypychów, Grabiszew,
Œladków Górny, Wola
Rogoziñska, B¹dków,
Lorenki, Kotowice
Wola Branicka,
Moszczenica, Micha³ów,
Besiekierz Nawojowy,
Besiekierz Rudny,
Kêbliny
Dzier¿¹zna, Ostrów,
Swoboda, Ciosny,
Leonów, Adolfów
Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, Wiktorów

maj

Harmonogram wywozu nieczystoœci 
przez GZK

miejscowoœæ czerwiec

14, 28 11, 25

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

tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53

15 5, 19

2, 16 6, 20

9, 23 13, 27

4, 17 4, 21

10, 24 14, 28

18 15

11, 25 8, 22

KOMUNIKATY




