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Podczas XX sesji Rady Gminy Zgierz,
która odby³a siê 26 kwietnia, radni podjêli
uchwa³y w sprawach:

q zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok
2012 w zakresie zadañ w³asnych:

l Bud¿et gminy zasilony zosta³ kwot¹
224.156 z³. Jej znaczna czêœæ, czyli 184.444 z³,
to subwencja oœwiatowa przyznawana jednost-
kom samorz¹du terytorialnego. Kolejne
39.712 z³ to dotacja celowa z bud¿etu pañstwa
na pomoc materialn¹ o charakterze socjalnym
dla uczniów (dotacja stanowi 80 proc.
kosztów realizacji zadania, pozosta³e 20 proc.,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, musi
wy³o¿yæ z w³asnego bud¿etu gmina).

Do bud¿etu gminy wprowadzono plan
wydatków na stypendia socjalne i zasi³ki
szkolne dla uczniów w wysokoœci 49.640 z³.
Stypendium przys³uguje uczniowi zamieszka-
³emu na terenie gminy Zgierz oraz znajduj¹-
cemu siê w trudnej sytuacji materialnej,
wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê
w jego rodzinie. Obecnie stypendium mo¿e
otrzymaæ uczeñ, w którego rodzinie miesiêczny
dochód na osobê nie przekracza 351 z³.
Miesiêczna wysokoœæ przyznawanego
stypendium mieœci siê w granicach od 72,80 z³
do 182 z³. Ta forma pomocy ma przede
wszystkim charakter rzeczowy i mo¿e byæ
przeznaczona m.in. na zakup podrêczników,
przyborów szkolnych, stroju sportowego
i innego wyposa¿enia uczniów wymaganego
przez szko³ê. Uczniom znajduj¹cym siê w
trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego przys³uguje zasi³ek
szkolny w wysokoœci 5-krotnoœci zasi³ku
rodzinnego. W 2011 roku w gminie Zgierz
rozpatrzono pozytywnie 155 wniosków
o przyznanie stypendium. 

Ponadto na mocy tej uchwa³y zmniejszono
o 174.516 z³ planowany udzia³ gminy w
podatku od osób fizycznych, stanowi¹cy
dochód bud¿etu pañstwa.

Uchwa³ê podjêto jednog³oœnie.

l Zwiêkszono wydatki na Ochotnicze Stra¿e
Po¿arne o 860.000 z³. Pieni¹dze pochodz¹
z wolnych œrodków na rachunku bankowym
gminy. Przeznaczone zostan¹ na zakup
ciê¿kiego samochodu ratowniczo-gaœni-
czego z elementami ratownictwa drogowego
(801.118 z³) oraz wydatki zwi¹zane z wyko-
naniem wyroków s¹dowych (58.882 z³),
dotycz¹cych sprawy dostawy ww. samo-
chodu dla jednostki OSP w Bia³ej  (9 g³osów
za przyjêciem uchwa³y, 6 przeciw).

q sprzeda¿y dzia³ki w Giecznie w drodze
przetargu ustnego ograniczonego (15 g³osów
za przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³a dotyczy dzia³ki nr 56/14
o powierzchni 301 m2, nie maj¹cej dostêpu
do drogi publicznej. Zostanie sprzedana
w³aœcicielom s¹siednich dzia³ek, którzy
przeznacz¹ j¹ na rozszerzenie prowadzonej
przez nich dzia³alnoœci.

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

Zwiêkszono wydatki na infrastrukturê
wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ wsi:

l do planu wydatków wprowadzono zadanie
pn. „Rozbudowa sieci wodoci¹gowej w m.
Jasionka” o szacunkowej wartoœci 30.000 z³.
Zadanie dotyczy budowy 161-metrowego
odcinka sieci wodoci¹gowej, który pozwoli
na zasilenie w wodê zamieszka³ej na sta³e
dzia³ki nr ewid. 36. Dokumentacja projek-
towa tego odcinka sieci wykonana zosta³a
z inicjatywy i na koszt w³aœciciela dzia³ki
(7 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 5 przeciw,
2 radnych wstrzyma³o siê od g³osu);

l do planu wydatków wprowadzono zadanie
pn. „Przebudowa sieci wodoci¹gowej w m.
Warszyce na dzia³ce nr ewid. 86/3”.
Lokalizacja istniej¹cego na dzia³ce wodo-
ci¹gu uniemo¿liwia jej zabudowê, dlatego
konieczna jest przebudowa sieci. W³aœciciel
dzia³ki zobowi¹za³ siê ponieœæ koszty opraco-

wania dokumentacji projektowej dla przebu-
dowywanego odcinka. Koszt wykonania
robót budowlano-monta¿owych i dokumen-
tacji geodezyjnej oszacowano na 10.000 z³
(8 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 1 przeciw,
3 radnych wstrzyma³o siê od g³osu).

Pieni¹dze na powy¿sze dwa zadania
pochodz¹ z nadwy¿ki œrodków zabezpie-
czonych w bud¿ecie gminy na modernizacje
oœrodków zdrowia w Grotnikach (23.500 z³)
i Giecznie (6.500 z³) oraz  remont œwietlicy
wiejskiej w Jedliczu A (10.000 z³).

q odwo³ania cz³onka Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Zgierz (8 g³osów za przyjê-
ciem uchwa³y, 5 radnych nie wziê³o udzia³u
w g³osowaniu, mimo obecnoœci w sali obrad)

Ze sk³adu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Zgierz odwo³ana zosta³a Gra¿yna Ojrzyñska.
Odwo³anie nast¹pi³o w zwi¹zku z objêciem
przez radn¹ funkcji Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Gminy Zgierz. Od 29 marca Rada
Gminy Zgierz ma dwóch wiceprzewod-
nicz¹cych. 

Radni odrzucili projekt uchwa³y w sprawie
sprzeda¿y lokali w budynku Oœrodka
Zdrowia w Smardzewie wraz z jednoczes-
nym oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowej czêœci dzia³ki nr 245/50
o powierzchni 3190 m2. W projekcie uchwa³y
zawarto informacjê, ¿e lokal sprzedany
mia³by byæ w drodze przetargu pisemnego
ograniczonego, tylko i wy³¹cznie z przezna-
czeniem na prowadzenie tam podstawowych
us³ug medycznych. Jakakolwiek zmiana
dzia³alnoœci obiektu przez nowego w³aœci-
ciela spowodowa³aby na³o¿enie na niego kary
w wysokoœci 300 proc. wartoœci nierucho-
moœci. Podczas g³osowania 6 radnych
opowiedzia³o siê za sprzeda¿¹ lokalu, 7 by³o
przeciw, a 2 wstrzyma³o siê od g³osu.

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz
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Dla turystów podró¿uj¹cych konno wybudo-
wano w lasach w okolicach Zgierza drewniane
zagrody. S¹ to miejsca na tzw. popas, czyli
odpoczynek dla koni i jeŸdŸców. Zagrody
sk³adaj¹ siê z zadaszonych sto³ów, siedzisk
i zamykanych na zasuwkê boksów dla koni.
Jest te¿ wydzielone miejsce na ognisko. 

Zagrody rozmieszczone zosta³y wzd³u¿ tzw.
£ódzkiego Szlaku Konnego. Stanê³y m.in.
w pobli¿u Szczawina, Gieczna oraz Sokolnik.
Pobudowano je na gruntach u¿yczonych
przez Lasy Pañstwowe, ale œrodki na sfinanso-
wanie stanic zapewni³ Urz¹d Marsza³kowski

w £odzi, który w uzgodnieniu z leœnikami
wytyczy³ szlak konny. 

Leœnicy zapewniaj¹, ¿e szlak konny w ¿aden
sposób nie zaszkodzi leœnym uprawom ani
chronionym drzewostanom. Jego przebieg
opracowano w taki sposób, by omija³
rezerwaty przyrody i m³odniki. Trasy s¹
oznakowane specjalnymi drogowskazami, na
drzewach s¹ znaczki, a co kilka kilometrów
stoj¹ tablice z map¹ i opisem najbli¿szych
atrakcji i oœrodków jeŸdzieckich. 

W siodle po gminie

TURYSTYKA I REKREACJA

www.wsiodlelodzkie.pl
wiêcej:



25 kwietnia Komisja Oceny Projektów
w sk³adzie: Miros³aw Burzyñski - Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Zgierz, Bogus³awa
Szczeciñska - Sekretarz Gminy Zgierz, Ewa
Kubiak - Skarbnik Gminy Zgierz, Wioleta
G³owacka - Kierownik Referatu Rozwoju
i Promocji Gminy oraz Maciej Wrzesiñski -
pracownik Referatu Rozwoju i Promocji
Gminy, oceni³a projekty z³o¿one w ramach
naboru wniosków o przyznanie pomocy
finansowej z bud¿etu gminy Zgierz na rok
2012 na realizacjê projektu lokalnego.

To ju¿ pi¹ta edycja „ma³ych grantów”.
Podobnie jak w latach ubieg³ych cieszy³a siê
sporym zainteresowaniem organizacji
i mieszkañców - wp³ynê³o 14 wniosków.
W tym roku na pomoc finansow¹ zarezer-
wowano w bud¿ecie gminy 30 tys. z³ - po
3 tys. z³ na projekt.

Granty otrzyma³y nastêpuj¹ce podmioty
(wg kolejnoœci na liœcie rankingowej): 
l Rada So³ecka So³ectwa £agiewniki
Nowe (14,8 pkt) na odnowienie pomieszczeñ
w Œwietlicy Gminnej; 
l Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Skotnikach
(14,4 pkt) na odnowienie fasady budynku
stra¿nicy; 
l Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w D¹brówce
Wielkiej (14,2 pkt) na wymianê drzwi
wejœciowych i pomalowanie czêœci dachu
budynku stra¿nicy; 
l Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Kêblinach
(14,2 pkt) na remont elewacji i wymianê
okien w stra¿nicy; 
l Rada So³ecka So³ectwa Ustronie i Ko³o

Gospodyñ Wiejskich Grotniki-Ustronie
(14,2 pkt) na doposa¿enie œwietlicy (monta¿
karniszy, uszycie firanek, wymiana gniazd
i w³¹czników) i pomalowanie klatki schodo-
wej; 
l Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Dzier¿¹znej
(14,0 pkt) na remont chodnika wokó³
stra¿nicy; 
l Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bia³ej
(13,8 pkt) na wymianê 9 okien w budynku
stra¿nicy; 
l Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Œladkowie
Górnym (13,0 pkt) na remont dachu
budynku stra¿nicy; 
l Rada Rodziców Zespo³u Szkolno
-Gimnazjalnego w Giecznie (12,2 pkt) na
urz¹dzenie miejsca do organizacji spotkañ
integracyjnych i imprez plenerowych; 
l Rada So³ecka So³ectwa Jedlicze B
(11,6 pkt) na kontynuacjê budowy Domu
So³eckiego.

A¿ 8 wniosków jest kontynuacj¹ b¹dŸ
rozwiniêciem projektów realizowanych w
poprzednich edycjach (w tym 6 w ubieg³o-
rocznej), zaœ dwa podmioty (Rada Rodziców
ZSG w Giecznie i OSP w Œladkowie
Górnym) uczestniczy³y w naborze po raz
pierwszy.

4 maja wybrane organizacje podpisa³y
z gmin¹ porozumienia o udzieleniu pomocy
finansowej. Realizacja „ma³ych grantów”
zakoñczy siê 31 paŸdziernika.

Gminne „ma³e granty” przyznane

MACIEJ WRZESIÑSKI
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Podró¿uj¹cy przez nasz¹ gminê drogami
wojewódzkimi z pewnoœci¹ spostrzegli
umieszczone na granicy pasa drogowego
betonowe, jaskrawo zielone znaki graniczne
z napisem „pas drogowy”. Niestety, nie
wszêdzie tam, gdzie zosta³y usytuowane,
nadal s¹ widoczne. 

Znaki umieszczono wzd³u¿ dróg wojewódz-
kich biegn¹cych przez Bia³¹, B¹dków,
D¹brówkê Wielk¹, Gieczno, RogóŸno,
Warszyce, Wolê Rogoziñsk¹, Kêbliny, Wolê
Branick¹ i Kotowice.

Do Urzêdu Gminy Zgierz wp³ynê³o w³aœnie
pismo z Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w
£odzi z informacj¹ o nasilaj¹cym siê
zjawisku niszczenia znaków granicznych
przez w³aœcicieli gruntów przyleg³ych do tych
dróg oraz zaorywaniu granicy pasa drogo-
wego. 

- Dziwi nas ten fakt, poniewa¿ w³aœciciele
gruntów przyleg³ych do drogi mieli okazane
granice i podpisywali protoko³y graniczne.
O jakiejkolwiek niewiedzy nie ma wiêc
mowy - mówi Anna £opalewska, Kierownik
Referatu Geodezji, Gospodarki Przestrzennej
i Gruntami w UGZ.

Przypominamy wiêc, ¿e zajêcie pasa drogi
bez zezwolenia zarz¹dcy drogi stanowi
naruszenie prawa i podlega karze pieniê¿nej.
Przepisy prawa mówi¹, ¿e: „kto niszczy,
uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi znaki graniczne oraz
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce te znaki, a tak¿e
nie zawiadamia w³aœciwych organów o takim
dzia³aniu, podlega karze grzywny”.

Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w £odzi
zapowiada nasilenie kontroli w tej sprawie.
Od sprawców zniszczeñ bêdzie dochodzi³
kosztów odtworzenia znaków granicznych,
gdy¿ jest to przestêpstwo œcigane z oskar-
¿enia publicznego.

Drogowcy zapowiadaj¹
surowe kary za niszczenie
znaków
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W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê Noc¹ Œwiêto-
jañsk¹, Referat Ochrony Œrodowiska,
Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospodarczej
UGZ przypomina o ca³kowitym zakazie
spalania opon. Takie postêpowanie jest
nielegalne i bêdzie karane.

Podczas spalania opon uwalniane s¹ zwi¹zki
kadmu zawarte w utwardzaczu gumy, zapo-
biegaj¹ce jej szybkiemu œcieraniu. Zwi¹zki te
s¹ silnie toksycznym i rakotwórczym kompo-
nentem opon. Kadm to metal rakotwórczy,
pierwszy na liœcie kancerogenów. Sadza,
która jest u¿ywana do produkcji gumy jest
równie¿ silnie rakotwórcza. Spalanie opon
skutkuje emisj¹ ca³ej gamy niezwykle toksy-
cznych produktów w tym tzw. dioksyn!

W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy
o odpadach, termiczne przekszta³canie
odpadów mo¿e byæ prowadzone tylko
w spalarniach lub we wspó³spalarniach
odpadów. 

Zerwijmy ze z³ym zwyczajem spalania
opon w t¹ najkrótsz¹ noc w roku - Noc
Œwiêtojañsk¹. Pal¹c opony i plastiki
zanieczyszczamy œrodowisko szkodliwymi
i rakotwórczymi zwi¹zkami chemicznymi.

Rakotwórczy 
dym sobótkowy

Zakaz spalania opon

IWONA MARZEC

Polski Czerwony Krzy¿ Oddzia³ Rejonowy
w Zgierzu zaprasza do udzia³u w akcji
honorowego oddawania krwi. Akcje
odbêd¹ siê: 9 czerwca, godz. 10.00-13.00
w Gimnazjum Nr 3, ul. Leœmiana 1 oraz
18 czerwca, godz. 12.00-15.00 w Banku
PEKAO S.A. przy ul. D³ugiej 59. Chêtnych
prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu
to¿samoœci.

Oni znaleŸli czas by oddaæ krew, a Ty?



WYDARZENIA

Œwiêto najwa¿niejszej osoby w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka - Dzieñ Matki - obcho-
dzony jest na ca³ym œwiecie w ró¿ne dni,
najczêœciej jednak w maju. W Polsce Mamy
odbieraj¹ ¿yczenia, kwiaty i upominki
od swoich pociech, zarówno tych ma³ych jak
i tych ju¿ ca³kiem du¿ych, 26 maja.

W gminie Zgierz to piêkne œwiêto trady-
cyjnie obchodzone jest w szerokim gronie
i co roku w innym zak¹tku gminy. W sobotni
wieczór 26 maja gospodyniami Gminnego
Dnia Matki by³y panie z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w £agiewnikach Nowych, które
postara³y siê, by na goœci czeka³y smako-
wicie, piêknie i suto zastawione sto³y.
O stronê artystyczn¹ imprezy zadba³ z kolei
Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej.
Nie zabrak³o zatem œpiewu, tañca i zabawy.
W programach artystycznych wyst¹pili
uczniowie ze Szko³y Podstawowej w
D¹brówce Wielkiej, m³odzie¿ ze Scholi
im. œw. Franciszka z Asy¿u przy parafii pw.
Œw. Antoniego Padewskiego i Œw. Jana
Chrzciciela w £odzi - £agiewnikach oraz
Zespó³ Œpiewaczy „Szczawinianki”.

¯yczenia zdrowia, szczêœcia rodzinnego
i wszelkiej pomyœlnoœci z³o¿yli Mamom
przedstawiciele w³adz gminnych i organizacji
rolniczych. ¯yczenia sk³adali kolejno:
Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w £agiewnikach Nowych Halina Szymañska,
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
Miros³aw Burzyñski, Prezes Regionalnego
Zwi¹zku Rolników Kó³ek i Organizacji
Rolniczych Krzysztof Banasiak, 
Przewodnicz¹ca 
Regionalnej Rady Kó³
Gospodyñ Wiejskich 
Zofia W¹sicka oraz
Przewodnicz¹cy Rady
Miejsko-Gminnego 
Zwi¹zku Rolników,
Ko³ek i Organizacji 
Rolniczych w Zgierzu
Jan B³aszczyk. 
W wyst¹pieniach
podkreœlono rolê matki
w rodzinie oraz trud 
i pracê wk³adan¹ 
w wychowanie dzieci.

Podczas oficjalnej czêœci uroczystoœci przed-
stawiciele w³adz gminnych i organizacji
rolniczych podziêkowali Teresie Czapliñskiej,
wieloletniej Przewodnicz¹cej Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Dzier¿¹znej, za aktywn¹ pracê
na rzecz spo³ecznoœci lokalnej i wk³ad w
podtrzymywanie i przekazywanie ludowej
tradycji oraz animowanie ¿ycia kulturalnego
polskiej wsi.
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Wiêcej zdjêæ w galerii na stronie internetowej
www.gmina.zgierz.pl

Wystêp uczniów Szko³y Podstawowej z D¹brówki Wielkiej
przygotowany zosta³ podczas zajêæ realizowanych 
w ramach projektu edukacyjnego „Indywidualnoœæ si³¹”, 
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz.

Przewodnicz¹cy 
Rady Gminy Zgierz
Miros³aw Burzyñski.

M³odzie¿ ze Scholi w ³ódzkich £agiewnikach w specjalnie 
przygotowanym repertuarze.

MACIEJ WRZESIÑSKItekst i fot.

Piêkny bukiet piosenek dla Mam
wyœpiewa³y „Szczawinianki”.

Pierwsza od lewej: Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy Zgierz Gra¿yna Ojrzyñska.

Gminny Dzieñ Matki

Przedstawiciele organizacji rolniczych: Halina Szymañska, Teresa Czapliñska,
Krzysztof Banasiak, Jan B³aszczyk, Zofia W¹sicka. 

Mamy - przedstawicielki gminnych KGW.



20 maja na stadionie KS „W³ókniarz”
w Zgierzu odby³y siê Gminne Zawody
Sportowo-Po¿arnicze. Na start zg³osi³o siê
10 dru¿yn mêskich z OSP w: Bia³ej,
D¹brówce Wielkiej, Dzier¿¹znej, Kaniej
Górze, Kêblinach, RogóŸnie, Skotnikach,
Szczawinie, Ustroniu-Grotnikach i Wypycho-
wie. Dru¿yny rywalizowa³y ze sob¹ w dwóch
konkurencjach: sztafecie po¿arniczej
z przeszkodami oraz æwiczeniu bojowym. 

Poza konkurencj¹ wystartowa³y: M³odzie-
¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Ustronia-Grotnik
oraz, po raz pierwszy w historii gminnych
zawodów, Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza
z Bia³ej. 

Zmagania toczy³y siê pod czujnym okiem
komisji sêdziowskiej, powo³anej przez
Komendanta Powiatowego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu st. bryg. Krzysztofa
Zieliñskiego. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³
bryg. Waldemar Szczeœniak. 

- Gminne zawody sportowo-po¿arnicze, które
odbywaj¹ siê co dwa lata, maj¹ na celu m.in.
sprawdzenie wyszkolenia oraz umiejêtnoœci

obs³ugi sprzêtu po¿arniczego poszczególnych
jednostek OSP, niezbêdnych w czasie dzia³añ
ratowniczych - mówi Stanis³aw Dynek,
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w
Zgierzu. 

Tym razem najlepsz¹ sprawnoœci¹ wykaza³a
siê dru¿yna OSP z Ustronia-Grotnik.
Druhowie z tej jednostki bêd¹ reprezentowaæ
gminê Zgierz podczas zawodów po¿arni-
czych na szczeblu powiatowym. II miejsce
dzielnie wywalczy³a dru¿yna OSP
z D¹brówki Wielkiej, a III – dru¿yna OSP
z Kaniej Góry. 

Zwieñczeniem zawodów by³o uroczyste
wrêczenie statuetek, nagród i dyplomów.
Statuetki i dyplomy wrêczy³ kapitanom
zwyciêskich dru¿yn Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz, a nagrodê pieniê¿n¹
za zajêcie I miejsca, ufundowan¹ przez
Bank Spó³dzielczy w Zgierzu, przekaza³
Piotr Witczak, cz³onek Zarz¹du Banku.
Fundatorzy pozosta³ych nagród to: firma
MAT-PO¯ ze Rzgowa oraz w³aœciciele
sklepu spo¿ywczego w Bia³ej Anna i Piotr
Malinowscy. 

By³y równie¿ dyplomy uznania dla Kobiecej
Dru¿yny Po¿arniczej z Bia³ej i drobne

upominki dla M³odzie¿owej Dru¿yny
Po¿arniczej z Ustronia-Grotnik, którzy
uatrakcyjnili gminne zawody sportowo-
po¿arnicze. 

Rywalizacji dru¿yn po¿arniczych przypatry-
wali siê m.in.: Miros³aw Burzyñski -
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz, Marek
Kominiak - Zastêpca Wójta Gminy Zgierz,
Waldemar Mrulewicz - Zastêpca Komen-
danta Powiatowego PSP w Zgierzu,
Jan Wojciechowski i Andrzej JóŸwiak -
Wiceprezesi Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
ZOSP RP w Zgierzu, Jan Kowalczyk
- Komendant Gminny OSP w gminie Zgierz,
kierownik zawodów oraz Katarzyna Cieœlak
zajmuj¹ca siê w Urzêdzie Gminy Zgierz m.in.
sprawami OSP. 

Pyszn¹ grochówkê, kanapki, ciasto i napoje
przygotowa³y dla stra¿aków panie z Kó³
Gospodyñ Wiejskich w £agiewnikach
Nowych, Proboszczewicach i Wypychowie.
O dyplomy i dodatkowe upominki zadbali
pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji
Gminy Zgierz. 

WYDARZENIA

Gminne Zawody
Sportowo - Po¿arnicze

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

Fotorelacja z Gminnych Zawodów
Sportowo-Po¿arniczych na str. 16

12 maja podczas Powiatowych
Obchodów Dnia Stra¿aka w Zgierzu,
po³¹czonych z jubileuszem 20-lecia
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, uhono-
rowanych zosta³o kilku mieszkañców
gminy Zgierz pe³ni¹cych na co dzieñ
s³u¿bê w zawodowej stra¿y po¿arnej.

Miros³aw Rogalski (Prezes OSP
w Kaniej Górze) oraz Stanis³aw
Stañczyk (Prezes OSP w D¹brówce
Wielkiej) zostali awansowani na
starszego aspiranta. Z³otym Medalem
za Zas³ugi dla Po¿arnictwa odzna-
czony zosta³ Andrzej Cha³upnik
ze S³owika (stra¿ak-ochotnik w OSP
w Kaniej Górze), odznakê „Wzorowy
Stra¿ak” otrzyma³ Adam Cyganiak z Woli
Branickiej, a dyplom Komendanta G³ównego
PSP za dzia³alnoœæ na rzecz ochrony przeciw-

po¿arowej i Krajowego Systemu Ratowniczo
-Gaœniczego - Jakub Kowalczyk z D¹brówki
Wielkiej. 

Podczas jubileuszowych obchodów
Dnia Stra¿aka, stra¿aków-ochotników
z gminy Zgierz reprezentowali
przedstawiciele Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP w Zgierzu:
Stanis³aw Dynek - Prezes i Jan
Wojciechowski - Wiceprezes.

By³y równie¿ pami¹tkowe medale,
statuetki i dyplomy dla zaproszonych
goœci, którzy wspó³pracuj¹ z PSP.
Wójtowi Gminy Zgierz Zdzis³awowi
Rembiszowi przyznany zosta³ Medal

jubileuszowy z okazji 20-lecia Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. Sekretarz Gminy Zgierz
Bogus³awa Szczeciñska oraz Katarzyna
Cieœlak zajmuj¹ca siê w UGZ sprawami
OSP, otrzyma³y natomiast pami¹tkowe
statuetki.

Awanse, medale i dyplomy 
Jubileusz Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

Pami¹tkowe medale dla przedstawicieli samorz¹dów
wspó³pracuj¹cych z Powiatow¹ Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹
w Zgierzu. W imieniu Wójta Gminy Zgierz medal odebra³a
Sekretarz Gminy Zgierz Bogus³awa Szczeciñska.

Akty nadania wy¿szych stopni s³u¿bowych otrzymali 
m.in. Miros³aw Rogalski (drugi od lewej) oraz  Stanis³aw

Stañczyk (pierwszy od prawej).

Dzielnym druhom z OSP Ustronie-Grotniki 
za zajêcie I miejsca w Gminnych Zawodach
Sportowo-Po¿arniczych 

serdeczne gratulacje sk³adaj¹ 
So³tys i Rada So³ecka So³ectwa Ustronie

fot. Komenda Powiatowa PSP w Zgierzu

Udzia³ jednostek OSP z terenu gminy Zgierz
w akcjach ratowniczo-gaœniczych (po¿ary
i miejscowe zagro¿enia) w I kwartale 2012 r.

Na sygnale

jednostka OSP          

Bia³a * 
D¹brówka Wielka 
Dzier¿¹zna *
Kania Góra *
Skotniki *
Szczawin 
RogóŸno 
Wypychów 
Ustronie-Grotniki *
Kêbliny
Razem w I kw. 2012 r.:

Razem w 2011 r.:

iloœæ wyjazdów

27
8
13
17
4
3
3
2
10
1

88

115

* - jednostka nale¿¹ca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego

Dane: Komenda Powiatowa 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu
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Pocz¹tek maja jest w Polsce bardzo
uroczystym okresem. W tym czasie
obchodzimy trzy wa¿ne œwiêta - 1 maja
Œwiêto Pracy, 2 maja Dzieñ Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Œwiêto
Konstytucji 3 Maja. 

Podobnie jak w ca³ej Polsce, równie¿
w gminie Zgierz odby³y siê uroczystoœci
patriotyczne z okazji 221. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.                 
W samo po³udnie rozpoczê³a je msza œwiêta
w koœciele pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra
i Paw³a w Bia³ej, po której uczestnicy
obchodów obejrzeli program patriotyczny
przygotowany przez uczniów miejscowej
szko³y. Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw
Rembisz oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zgierz Miros³aw Burzyñski wyg³osili
okolicznoœciowe przemówienia, z³o¿ono
równie¿ kwiaty pod pomnikiem Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. 

W uroczystoœciach uczestniczyli parlamen-
tarzyœci, przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych Gminy Zgierz i Miasta Zgierza,
zawodowych i ochotniczych stra¿y po¿ar-
nych, policji, organizacji kombatanckich
i spo³ecznych, gminnych szkó³ oraz
mieszkañcy gminy. 

Wartê honorow¹ przy pomniku pe³nili
cz³onkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” z £odzi.
Oprawê muzyczn¹ zapewni³a Orkiestra Dêta
dzia³aj¹ca przy Gminnym Oœrodku Kultury w
Dzier¿¹znej pod kierunkiem kapelmistrza
Rados³awa Szymczyka. W uroczystoœciach
uczestniczy³y równie¿ poczty sztandarowe
OSP z Bia³ej, D¹brówki Wielkiej, Dzier¿¹znej,
Kaniej Góry, Kêblin, RogóŸna, Wypychowa
i Ustronia-Grotnik oraz szkó³ z Besiekierza
Rudnego, Grotnik, S³owika i Szczawina. 

Przed po³udniem odby³y siê uroczystoœci
patriotyczne z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja na pl. Jana Paw³a II
w Zgierzu. Gminê Zgierz reprezentowali
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz
i Zastêpca Wójta Marek Kominiak.

WYDARZENIA

Gminne Obchody
Œwiêta Konstytucji

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI
na podstawie informacji GOK
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Kwiaty pod pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Bia³ej z³o¿yli m.in. Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zgierz Miros³aw Burzyñski, Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy Zgierz Gra¿yna Ojrzyñska
oraz Radny Rady Gminy Zgierz Pawe³ Pietrzak.

Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz
oraz Zastêpca Wójta Gminy Zgierz Marek 
Kominiak uczestniczyli równie¿ w uroczystoœciach 
w Zgierzu.

Wiêcej zdjêæ w galerii na stronie internetowej
www.gmina.zgierz.pl

Czy mo¿liwe jest prze¿ycie wielkiej i piêknej
mi³oœci z jedn¹ osob¹ przez 50 lat? Czy jest
recepta na trwa³e ma³¿eñstwo? Oczywiœcie!
I do tego wcale nie jest skomplikowana.

Po prostu: trzeba zawsze siê wspieraæ, umieæ
wybaczaæ i byæ wyrozumia³ym. Wspólne
zainteresowania, czu³e gesty i pielêgnowanie
wspomnieñ dodatkowo cementuj¹ zwi¹zek

- przekonywali 18 maja w Gminnym Oœrodku
Kultury w Dzier¿¹znej mieszkañcy gminy
Zgierz z kilkudziesiêcioletnim sta¿em
ma³¿eñskim.

Tego dnia ma³¿onkowie: Kazimiera i Tadeusz
Szczepaniakowie z Grabiszewa, Czes³awa
i Kazimierz B³aszczykowie ze S³owika,
Józefa i Tadeusz Leduchowscy z £agiewnik
Nowych, Janina i Józef Jaruszewscy
ze S³owika oraz Barbara i Mieczys³aw
Karpiñscy ze Szczawina Ma³ego, w obecnoœci
przedstawicieli Urzêdu Stanu Cywilnego
w Zgierzu, w³adz gminy Zgierz oraz dzieci
i wnuków odnawiali ze wzruszeniem
przysiêgê ma³¿eñsk¹. 

Presti¿u uroczystoœci doda³o odznaczenie
szacownych par Medalami za D³ugoletnie
Po¿ycie Ma³¿eñskie. Medale oraz listy
gratulacyjne Prezydenta RP szacowni jubilaci
odebrali z r¹k Wójta Gminy Zgierz Zdzis³awa
Rembisza. By³y równie¿ serdeczne ¿yczenia,
kwiaty, upominki i dyplomy od w³adz
samorz¹dowych.

Czar par, czyli 50 lat razem

MA£GORZATA KLAUZIÑSKAfo
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Katyñski D¹b
Pamiêci w Bia³ej

MA£GORZATA KLAUZIÑSKAtekst i fot.

27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Bia³ej
odby³a siê uroczystoœæ Katyñ ... ocaliæ od
zapomnienia. Na terenie szko³y posadzony
zosta³ Katyñski D¹b Pamiêci oraz ods³oniêto
tablicê dla uhonorowania ofiary zbrodni
katyñskiej mjr Jana Czecha. 

W ten sposób Szko³a Podstawowa w Bia³ej
wziê³a udzia³ w ogólnopolskim projekcie
sadzenia Dêbów Pamiêci dla ofiar zbrodni
katyñskiej w 72. rocznicê tego zdarzenia.
Program patriotyczno-edukacyjny „Katyñ…
ocaliæ od zapomnienia” ma bowiem na celu
uczczenie pamiêci Bohaterów Mordu
Katyñskiego, a zarazem przywrócenie ich
sylwetek zbiorowej pamiêci narodu poprzez
posadzenie 21.857 Dêbów Pamiêci Zbrodni
Katyñskiej. Ka¿dy D¹b upamiêtnia konkretn¹
osobê, która zginê³a w Katyniu, Twerze lub
Charkowie. 

Uroczystoœci rozpoczê³y siê w murach szko³y
od zwiedzania wystawy planszowej Muzeum
Tradycji Niepodleg³oœciowych w £odzi,
ukazuj¹cej dowody zbrodni katyñskiej.
Nastêpnie uczniowie wyst¹pili w programie
artystycznym. - Tylko guziki nieugiête
przetrwa³y œmieræ, œwiadkowie zbrodni
z g³êbin wychodz¹ na powierzchniê, jedyny
pomnik na ich grobie... guziki z p³aszczy
i mundurów - dzieci recytowa³y wiersz
Zbigniewa Herberta z przejêciem w g³osie.
Sylwetkê mjr Jana Czecha nakreœli³
Seweryn Rutkowski, nauczyciel historii.
Przygotowana przez niego prezentacja
zawiera³a wiele danych faktograficznych:
przebieg s³u¿by wojskowej majora, jego
powi¹zanie z ziemi¹ zgiersk¹, skany
archiwalnych zdjêæ i kartek pocztowych.
- Dziœ zasadzimy d¹b, aby uczciæ wielkiego
cz³owieka, o którym milcz¹ podrêczniki -
podkreœli³.

Rodzina mjr Jana Czecha nie kry³a
wzruszenia podczas podnios³ej uroczystoœci
upamiêtniaj¹cej ich przodka. Uczestniczyli
w niej: Kalina Kochañska - córka,
Ma³gorzata Szafraniec - wnuczka, Piotr
Kochañski - wnuk z ¿on¹ El¿biet¹,
Pawe³ Czech - wnuk,  Jakub Kochañski -
prawnuk oraz Jan Blechowski - m¹¿
nie¿yj¹cej córki majora - Zofii.

Katyñski D¹b Pamiêci sadzili
wnukowie majora. Na zdjêciu 
Pawe³ Czech.

Po modlitwie za ofiary zbrodni katyñskiej, ks. Stanis³aw 
Ochotnicki, proboszcz parafii w Bia³ej, poœwiêci³ Katyñski D¹b
oraz tablicê dla uczczenia pamiêci mjr Jana Czecha.

Druga czêœæ uroczystoœci odby³a
siê na placu szkolnym. Tu rodzina
majora Jana Czecha zasadzi³a
D¹b Pamiêci oraz ods³oni³a
tablicê pami¹tkow¹. Kilkudziesiêciu uczest-
ników uroczystoœci odmówi³o modlitwê
za ofiary zbrodni katyñskiej, a proboszcz
parafii w Bia³ej poœwiêci³ symbole pamiêci.
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz
wrêczy³ natomiast na rêce Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Bia³ej Magdaleny Hauke
certyfikat zaœwiadczaj¹cy o posadzeniu Dêbu
Pamiêci Nr 4100/988/WE/2011, wydany
przez Komitet Organizacyjny Programu
„Katyñ... ocaliæ od zapomnienia”. By³y
równie¿ okolicznoœciowe przemówienia. 

Uroczystoœci zakoñczono z³o¿eniem kwiatów
oraz zapaleniem zniczy przed tablic¹ pami¹t-
kow¹. Przy dŸwiêkach werbli kwiaty z³o¿yli:
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz wraz
z Kierownikiem Referatu Oœwiaty, Kultury
i Sportu w UGZ Cezarym Piotrowskim oraz
dyrektor szko³y, uczniowie i rodzina majora
Czecha. Co roku 13 kwietnia odbywaæ bêd¹
siê w tym miejscu obchody Dnia Pamiêci
Ofiar Zbrodni Katyñskiej.

W uroczystoœci uczestniczyli równie¿: Piotr
Gilewski z Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Strzelcy Kaniowscy” z £odzi,
Adam Zamojski - Prezes Towarzystwa
Przyjació³ Zgierza, Jerzy Stasiak z Ruchu
Katolicko-Narodowego, por. Marek
Kuciñski oraz st. sier¿. Franciszek Skarbek
ze Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec”
w Zgierzu, Wojciech Formañski ze Stowa-
rzyszenia „Solidarni 2010”, W³adys³aw
Ruprecht - Dyrektor Gminnego Zak³adu
Komunalnego z/s w D¹brówce Wielkiej,
Barbara Polasiñska - Dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej, Wac³aw
Zaj¹c - So³tys So³ectwa Bia³a, Romana
Zaj¹c - Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Bia³ej, Zbigniew Hauke -
Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego
Ziemi Zgierskiej oraz spo³ecznoœæ Szko³y
Podstawowej w Bia³ej.

Wiêcej zdjêæ w galerii na stronie internetowej
www.gmina.zgierz.pl

WYDARZENIA

Tablicê pami¹tkow¹ ods³oni³a Kalina
Kochañska, córka majora.

Na zdjêciu rodzina mjr Jana Czecha w towarzystwie Magdaleny
Hauke - Dyrektor Szko³y Podstawowej w Bia³ej. Wartê honorow¹ 
przy pami¹tkowej tablicy pe³nili harcerze z Hufca ZHP w Zgierzu.

Major Jan Czech,
kapitan w stanie
s p o c z y n k u ,
ur. 24.04.1890 r.
w Radziechowach
k / ¯ y w c a ,
by³ absolwentem
g i m n a z j u m  w

Wadowicach. Ukoñczy³ Wy¿sz¹
Szko³ê Nauk Spo³ecznych i Ekono-
micznych w £odzi (1924-1929) oraz
szko³ê dla oficerów rezerwowych.
Podczas I wojny œwiatowej w latach
1914-1918 pe³ni³ s³u¿bê oficera inten-
dentury i znalaz³ siê w niewoli
rosyjskiej od 26.08.1914 r. do
23.03.1918 r. Ochotniczo wst¹pi³
do armii polskiej 14.11.1918 r. S³u¿y³

w intendenturze w Dowództwie
Okrêgu Korpusu w £odzi. 

Jako oficer IV Okrêgu Korpusu
w £odzi przyjecha³ wraz z kolegami
w okolice Zgierza szukaæ wybranki
serca. Tu pozna³ Helenê Biernacia-
kównê. 14 listopada 1920 r. wst¹pi³
w zwi¹zek ma³¿eñski. Œlub odby³ siê
w zabytkowym, drewnianym koœció³ku
w Giecznie. M³ode ma³¿eñstwo
zamieszka³o w Woli Branickiej,
sk¹d pochodzi³a Helena. Pañstwo
Czechowie mieli troje dzieci: Jana,
Kalinê i Zofiê. 

W 1938 r. Jan Czech odszed³ ze
s³u¿by czynnej jako kapitan w stanie

spoczynku, ale przyj¹³ funkcjê oficera
kontraktowego w 8 dywizjonie artylerii
przeciwlotniczej w Toruniu. Po mobi-
lizacji w sierpniu 1939 r. jako cz³onek
kadry oficerskiej IV Okrêgu Korpusu
powróci³ do £odzi. Bra³ udzia³ w kam-
panii wrzeœniowej. Po 17.09.1939 r.
wziêty do niewoli przez Armiê
Czerwon¹, ostatni raz widziany
w Z³oczewie. Wiêzieñ Starobielska.
Rodzina otrzyma³a dwie karty
pocztowe pisane 29.11.1939 r.
i 11.12.1939 r. Zamordowany zosta³
strza³em w ty³ g³owy przez NKWD
w Charkowie w 1940 r. 

oprac. SEWERYN RUTKOWSKI 
nauczyciel historii 

w Szkole Podstawowej w Bia³ej

Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz przekazuje
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Bia³ej certyfikat
zaœwiadczaj¹cy o posadzeniu Dêbu Pamiêci.



Kilkadziesi¹t uczniów najm³odszych klas
szkó³ podstawowych w gminie Zgierz rozwija
swoje umiejêtnoœci uczestnicz¹c w projekcie
edukacyjnym „Indywidualnoœæ si³¹”, finan-
sowanym ze œrodków Unii Europejskiej.
Choæ na co dzieñ w ich planie lekcji
przedmiotów wymagaj¹cych du¿ego wk³adu
w naukê jest w bród, to pozalekcyjne zajêcia
matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne,
sportowe i artystyczne s¹ tymi, w których
uczestnicz¹ najchêtniej i najbardziej
aktywnie.

Zajêcia matematyczno-przyrodnicze
Tu nie ma miejsca na nudê. Zamiast zapisy-
wania i wkuwania nudnych regu³ek - obser-
wowanie otaczaj¹cego œwiata oczami badacza
i odkrywcy. Praca z aparatem fotograficznym,
map¹, kompasem i mikroskopem. 

Wspólne wyprawy do lasu w poszukiwaniu
ró¿nych gatunków roœlin i drzew poznanych
w atlasie. Zak³adanie ogródka szkolnego.
Pomys³y na ograniczenie negatywnego
wp³ywu dzia³añ cz³owieka na œrodowisko.
To tylko niektóre z tematów przyrodniczych
poruszanych na zajêciach.

- Podczas zajêæ w terenie moja grupa
nauczy³a siê m.in. rozpoznawaæ wiek drzewa
oraz szuka³a tropów zwierz¹t ¿yj¹cych
w naszych lasach - mówi Anna Isert,
nauczycielka w ZSG w Szczawinie. - Dzieci
rozpoznawa³y te¿ zio³a za pomoc¹ atlasów
i przewodników, rozmawialiœmy o ich
zastosowaniu w kuchni, medycynie i kosme-
tyce. Nastêpnie zbieraliœmy w terenie znane
nam zio³a i robiliœmy ich dokumentacjê
fotograficzn¹. W planach jest sadzenie zió³
i kwiatów ³atwych w uprawie, a potem ich
pielêgnacja i prowadzenie dziennika
obserwacji.

- Dzieci tworz¹ w³asny album flory i fauny
wystêpuj¹cej w najbli¿szej okolicy. S¹ w nim
m.in. zdjêcia z naszych wypraw do gospo-
darstw rolnych, gdzie dokumentowaliœmy
zwierzêta gospodarskie. S¹ te¿ zasuszone
liœcie zebrane podczas spaceru do lasu - mówi
Jolanta Wolniak, prowadz¹ca zajêcia rozwi-
jaj¹ce zdolnoœci matematyczno-przyrodnicze
w szkole w Giecznie. 

Doœwiadczalne wyjaœnienie zjawiska
wystêpowania wody w trzech stanach skupie-
nia oraz zjawiska magnetyzmu, zabawy
badawcze zwi¹zane z meteorologi¹ - to
z kolei tematy realizowane na zajêciach
przyrodniczych w Grotnikach.

Matematyczna czêœæ zajêæ jest równie
fascynuj¹ca. £amig³ówki matematyczne, gry
i zabawy logiczne, projektowanie w³asnych
krzy¿ówek, obliczanie wartoœci towarów

- wszystko to œwietnie rozwija zdolnoœci
dzieci ze szkó³ w Bia³ej, Giecznie, S³owiku
i Szczawinie.

Czy matematyka sprawia wam trudnoœæ?
- Nieee… Z matematyki mamy same pi¹tki -
odpowiadaj¹ chórem Julia, Martyna, Adam,
Bartosz i Igor ze Szko³y Podstawowej
w Giecznie, którzy pod opiek¹ Jolanty Wolniak
zg³êbiaj¹ tajniki œwiata liczb i przyrody.

- Bardzo czêsto materia³, który realizujemy
na zajêciach projektowych wykracza poza
program nauczania klas I-III, mimo to
uczniowie pracuj¹ chêtnie i przychodz¹ na
zajêcia systematycznie. Komfort stanowi
praca w ma³ych, kilkuosobowych grupach.
Ka¿demu uczniowi mogê poœwiêciæ wiêcej
uwagi. To procentuje - podkreœla Anna Isert.
- Na sprawdzianach widzê, ¿e dzieci czêsto
wykorzystuj¹ umiejêtnoœci nabyte w trakcie
zajêæ projektowych.

Zajêcia humanistyczne
Tytu³ mistrza ortografii oraz znawcy lektur
szkolnych to cele, do których d¹¿y grupa
uczniów z klas I-III Szko³y Podstawowej
w S³owiku. W ramach zajêæ projektowych
dzieci poznaj¹ zasady ortografii jêzyka
ojczystego, pracuj¹ z encyklopediami i s³owni-
kami, uk³adaj¹ i rozwi¹zuj¹ krzy¿ówki,
szarady i rebusy oraz odnajduj¹ m¹droœci
ukryte w przys³owiach. Wa¿nym elementem
zajêæ jest te¿ czytanie z w³aœciw¹ intonacj¹
i zrozumieniem twórczoœci m.in. Wis³awy
Szymborskiej, Wandy Chotomskiej i Williama
Shakespeare’a. To tak¿e pisanie w³asnych
wierszyków i opowiadañ oraz wystawienie
przedstawienia przed szkoln¹ publicznoœci¹.

Zajêcia sportowe
Ruch to zdrowie - ta maksyma towarzyszy
uczniom podczas sportowych zajêæ pozalek-
cyjnych w Szkole Podstawowej w Bia³ej.
Oœmioro dzieci z klas I-III (6 ch³opców
i 2 dziewczynki) rozwija tu swoje zdolnoœci
motoryczne wykorzystuj¹c naturalne formy
ruchu - biegi, skoki, rzuty. Ucz¹ siê te¿ gier
dru¿ynowych i sportowych, tj. koszykówka,
pi³ka rêczna, pi³ka no¿na, unihokej, tenis
sto³owy.

- Dzieci, które bior¹ udzia³ w tych zajêciach,
chêtnie powtarzaj¹ poznane æwiczenia
równie¿ podczas zajêæ na œwietlicy czy
d³u¿szych przerwach. Prosz¹ o pacho³ki
i pi³ki, same uk³adaj¹ slalomy. Widaæ, ¿e lubi¹
sport. To cieszy i pokazuje, ¿e dzia³añ
maj¹cych na celu inwestycjê w rozwój dzieci
nigdy nie jest za wiele - mówi Piotr Winnicki,
nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej w Bia³ej.

8 MAJ 2012

Rozwijamy zdolnoœci

Projekt edukacyjny „Indywidualnoœæ si³¹”

OŒWIATA

Zajêcia przyrodnicze w Grotnikach. 
Jesteœmy mieszkañcami Ziemi - wykonanie modelu
kuli ziemskiej.

Zajêcia przyrodnicze w Grotnikach. 
W zdrowym ciele zdrowy duch - poznajemy zasady
prawidlowego od¿ywiania.

Zajêcia przyrodniczo-matematyczne w Giecznie.
Poznajemy swoj¹ okolicê. Praca nad albumem.

Zajêcia przyrodniczo-matematyczne w Giecznie. 
Wyprawa do lasu.
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Zajêcia plastyczne 
Pozalekcyjne zajêcia rozwijaj¹ce wra¿liwoœæ
estetyczn¹ i kreatywnoœæ dzieci w dziedzinie
plastyki prowadzone s¹ w szko³ach w
D¹brówce Wielkiej, Grotnikach i Szczawinie. 

- Dzieci poznaj¹ ró¿ne techniki plastyczne
i zasady komponowania prac. S¹ prace
tematyczne i okolicznoœciowe. W plenerze
maluj¹ farbami i szkicuj¹ wêglem pejza¿e,
impresje na temat pór roku. Wykorzystuj¹
przeró¿ne materia³y plastyczne. Przydaj¹ siê:
sznurek, folia aluminiowa, guziki, papierki,
kawa³ki tkanin, liœcie. Tworz¹ w masie
solnej. Najwa¿niejsza jest wyobraŸnia - mówi
Anna Isert.

- W mojej grupie wszystkie dzieci bardzo
anga¿uj¹ siê podczas zajêæ, a dwie dziew-
czynki - Natalia i Kasia - s¹ wyj¹tkowo
uzdolnione plastycznie - mówi z dum¹
w g³osie Joanna Redzisz, nauczycielka ze
Szko³y Podstawowej w D¹brówce Wielkiej. 

Zajêcia teatralne
Zajêcia rozwijaj¹ce zdolnoœci teatralne
prowadzone s¹ w szko³ach w Bia³ej i Grotni-
kach. Dzieci poznaj¹ podstawowe zagad-
nienia zwi¹zane z teatrem oraz uczestnicz¹ w
procesie twórczym nad spektaklem. Ucz¹ siê
ruchu scenicznego i wyobraŸni scenicznej.
Wiele zabawy jest przy wykonywaniu
æwiczeñ typu -  poka¿ „idzie jak ¿ó³w”,
„rusza siê jak mucha w smole”, „mknie jak
strza³a” lub „jesz potrawê, której nie lubisz”.
Wykonuj¹ równie¿ wiele æwiczeñ wspoma-
gaj¹cych pamiêæ, pracuj¹ nad dykcj¹.

- W mojej grupie jest 8 dzieci. Podczas
cotygodniowych dwugodzinnych spotkañ,
ucz¹ siê wyra¿ania prze¿yæ i nastrojów
za pomoc¹ gestów, ruchu, mimiki. Tworz¹
proste scenki dramowe. To bardzo rozwi-
jaj¹ce, bo same improwizuj¹ dialogi i sytu-
acje, wyrzucaj¹ z siebie emocje, czasem te¿
negatywne - mówi Ewa Kowalewska,
prowadz¹ca zajêcia teatralno-recytatorskie
w Szkole Podstawowej w Bia³ej. - Jesteœmy
w trakcie prób do przedstawienia pt.
„Czystoœæ to zdrowie”, które wystawimy
przed szkoln¹ publicznoœci¹ w czerwcu.

Zajêcia  taneczno-ruchowe
Zajêcia rozwijaj¹ce zdolnoœci taneczno
-ruchowe prowadzone s¹ w Szkole Podsta-
wowej w D¹brówce Wielkiej. Program zajêæ

obejmuje m.in. æwiczenia koordynacji
ruchowo-s³uchowej, elementy judo i jogi oraz
æwiczenia aerobowe wzmacniaj¹ce wybrane
grupy miêœniowe. Dzieci ucz¹ siê tañców
latynoamerykañskich (jive, cha-cha, rumba)
i tañca belgijskiego (taniec integracyjny
wykonywany jednoczeœnie przez wiele osób).
Pokaz tanecznego talentu dzieci mieli okazjê
zobaczyæ ju¿ m.in. uczestnicy Gminnego
Dnia Matki w £agiewnikach Nowych. 

- Dzieci w mojej grupie bardzo zapatrzone s¹
w programy typu „You Can Dance”, „Tylko
Taniec”. Widaæ u nich zami³owanie do tañca.
Szczególnie dziewczynki tworz¹ w³asne,
oryginalne uk³ady taneczne i prezentuj¹ je na
przerwach - mówi Joanna Redzisz.

Zajêcia  muzyczne
Zajêcia rozwijaj¹ce zdolnoœci muzyczne
prowadzone s¹ w ZSG w S³owiku. Pod
opiek¹ Wiktora KaŸmierczaka dzieci z klas
II-III SP poznaj¹ i ucz¹ siê ró¿nych utworów
wokalnych i instrumentalnych, uk³adaj¹
w³asne teksty do znanych melodii. Program
zajêæ obejmuje ponadto m.in. kszta³cenie
prawid³owej emisji g³osu i dykcji, kszta³cenie
s³uchu muzycznego i poczucia rytmu,
poznanie technik œpiewania oraz naukê gry na
flecie prostym i wybranych instrumentach
perkusyjnych.

q q q

Oprócz zajêæ rozwijaj¹cych uzdolnienia
i zainteresowania uczniów, w ramach projektu
„Indywidualnoœæ si³¹” prowadzone s¹ te¿
zajêcia logopedyczne, terapii pedagogicznej,
socjoterapii, zajêcia dla dzieci z trudnoœciami
w czytaniu i pisaniu, wyrównawcze z jêzyka
polskiego i matematyki oraz zajêcia na basenie
koryguj¹ce wady postawy. £¹cznie w zajêciach
projektowych uczestniczy blisko 200 uczniów
klas I-III szkó³ podstawowych.

W realizacjê projektu zaanga¿owanych jest
kilkadziesi¹t osób: pracownicy kilku refera-
tów Urzêdu Gminy Zgierz (biuro projektu
mieœci siê w Referacie Rozwoju i Promocji
Gminy) oraz dyrektorzy szkó³ i blisko
30-osobowa kadra nauczycieli prowadz¹cych
zajêcia w szko³ach. Projekt,
którego realizacjê rozpoczêto
w lutym zakoñczy siê w czerwcu
przysz³ego roku.

Projekt „Indywidualnoœæ si³¹” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

OŒWIATA

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

Zajêcia plastyczne w Grotnikach. 

Zajêcia plastyczne w D¹brówce Wielkiej. 

Zajêcia sportowe w Bia³ej. 

Zajêcia teatralne w Grotnikach. 
Teatrzyk „Gadu - gadu” podczas przedstawienia
pt. „Porwanie Rusa³ki”.Zajêcia teatralno-recytatorskie w Bia³ej. 
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Zajêcia plastyczne w Szczawinie. Wystawa prac.
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Program Sobótek:

q 17.00 - 19.00
l warsztaty w wyplataniu
wianków œwiêtojañskich
l wystêpy amatorskich grup
artystycznych: Zespo³u
Œpiewaczego „Giecznianki” 
z Gieczna z kapel¹ ludow¹
Zenona Rudnickiego, Zespo³u
Œpiewaczego „Szczawinianki”

ze Szczawina, Orkiestry Dêtej
przy Gminnym Oœrodku Kultury
w Dzier¿¹znej, Zespo³u Tañca
Nowoczesnego RAINDROPS-
Junior

q 19.00 - 21.00 
l czêœæ obrzêdowa Nocy
Œwiêtojañskiej prowadzona
przez Zespó³ Pieœni i Tañca
„Boczki Che³moñskie” (tutaj

spektakl ognia i wody 
z korowodem œwiêtojañskim)

q 21.00 - 22.00
l wystêp zespo³u disco-polo
VEEGAS, wykonawcy takich
utworów jak: „Modlê siê 
o mi³oœæ”, „Boska”, „Motyle”

q 22.00 - 24.00 
l szalona dyskoteka z DJ-em

Jak co roku zapewniamy liczne atrakcje podczas imprezy: l konkurs Regionalna Potrawa „Kupalnocka”
l korowód œwiêtojañski z pochodniami l spektakl ognia i wody l poszukiwanie kwiatu paproci
l prezentacja twórczoœci artystów ludowych l kiermasze, stoiska i bufety l atrakcje dla dzieci.

Organizator imprezy: Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej, www.dzierzazna.pl 

Magiczna Noc Œwiêtojañska - ju¿ wkrótce!
Drodzy Czytelnicy! Z radoœci¹ i letnim zapa³em zapraszamy Was na pierwsz¹ w tym roku 

imprezê plenerow¹ do Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej, która odbêdzie siê 23 czerwca.

Przed nami ta jedyna w roku, choæ krótka Noc - pe³na czaru mi³oœci, rozeœmianej, nigdy nie gasn¹cej
m³odoœci ducha, werwy i zabawy. Noc z ogniem, tañcem, obrzêdami, wiankami. Zreszt¹ sami najlepiej
wiecie, jak weso³a jest ta zabawa, organizowana ka¿dego roku na rozpoczêcie gor¹cego lata.
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Wiosenna dyspensa,
oddaj ksi¹¿kê przed
komornikiem!

Drogi Czytelniku, sprawdŸ, czy na Twojej
pó³ce nie zalegaj¹ ksi¹¿ki, których zapom-
nia³eœ zwróciæ do biblioteki. Jeszcze tylko do
koñca czerwca we wszystkich bibliotekach
gminy Zgierz obowi¹zuje amnestia - ksi¹¿ki
za d³ugo przetrzymywane mo¿na zwróciæ do
biblioteki bez ponoszenia konsekwencji
finansowych. PóŸniej biblioteki bêd¹ korzys-
ta³y z us³ug windykatorów, a sprawy mog¹
byæ kierowane nawet do s¹du. Dlatego
Gminna Biblioteka w Dzier¿¹znej i jej filie
w Szczawinie i Ustroniu uprzejmie prosz¹
wszystkich czytelników, którzy zapomnieli
lub nie mogli z ró¿nych wzglêdów zwróciæ
w terminie wypo¿yczonych ksi¹¿ek,
o dostarczenie ich do bibliotek. W razie
zagubienia mo¿na przynieœæ w zamian inne
wartoœciowe pozycje.

AGNIESZKA KWIATKOWSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej
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WYWIAD

Pani Renato, jest pani jedn¹ z najm³od-
szych cz³onkiñ Ko³a Gospodyñ w Lorenkach,
kiedy zaczê³a siê ta przygoda?
Prawie 10 lat temu. Chocia¿ nie zawsze
z wiêkszym udzia³em i wk³adem pracy, ale
odk¹d dzieci s¹ ju¿ starsze mogê wiêcej czasu
poœwiêciæ na tê dzia³alnoœæ.

Wasze Ko³o reprezentuje gminê na ró¿nych
imprezach, ostatnio uczestniczy³yœcie
w Powiatowej Biesiadzie Karnawa³owej
w Dobieszkowie. Mia³yœcie piêknie przygo-
towany stó³. Sk¹d czerpa³yœcie pomys³y na
przygotowanie tych potraw?

Pomys³y zrodzi³y siê na zebraniu przygo-
towuj¹cym ten wyjazd. Ka¿da pani przed-
stawi³a swoje propozycje i dokonywa³yœmy
wyboru. 

Na stole piêknie prezentowa³ siê tort
z herbem gminy, sk¹d ten pomys³?
To pomys³ mojej mamy, ¿eby w ten sposób
promowaæ nasz¹ gminê i ¿eby nasze ko³o
by³o identyfikowane z gmin¹. Poza tym,
nasze stroje równie¿ nawi¹zywa³y do barw
gminy - ¿ó³te korale i niebieskie bluzki.

KGW Lorenki s³ynie z przepysznych ciast,
czy s¹ wœród was panie pracuj¹ce w
zawodzie cukiernika?
Nie, nie ma. Panie s¹ wspania³ymi gospody-
niami i potrafi¹ bardzo du¿o. Z pokolenia na
pokolenie przekazuj¹  sobie przepisy, ponadto
wyszukuj¹ nowych, wymieniaj¹ siê z innymi
ko³ami.

Jak zachêci³aby Pani m³ode dziewczyny,
by zapisa³y siê do tej organizacji i dzia³a³y?
Myœlê, ¿e nale¿y przede wszystkim obaliæ
stereotyp, ¿e w ko³ach to mog¹ byæ tylko

starsze panie. Ta instytucja jest dla wszyst-
kich, wspólnie mo¿na du¿o zrobiæ. Przeni-
kanie siê i wspó³praca miêdzypokoleniowa
powinna staæ siê codziennoœci¹. W koñcu
uczymy siê od starszego pokolenia, przekazu-
jemy historiê, kultywujemy tradycje. Jeœli
w naszym ¿yciu nie bêdzie pewnej ci¹g³oœci,
to w którymœ momencie czegoœ nam braknie.
Poza tym jest to wspania³a integracja i
mo¿liwoœæ oderwania siê od codziennoœci,
poznania nowych ludzi. My uczestniczymy w
ró¿nych dzia³aniach, jeŸdzimy na warsztaty,
spotkania, imprezy, wycieczki. W ten sposób
mamy mo¿liwoœæ pokazania siê jako grupa
na zewn¹trz, zaprezentowania swoich
mo¿liwoœci i talentów. A bodŸcem do dzia³añ
s¹ wyró¿nienia, gratulacje i pochwa³y dla
naszej dzia³alnoœci.

Bardzo dziêkuje za rozmowê i równie¿
zachêcam m³ode dziewczyny do takiej
dzia³alnoœci, a cz³onkiniom KGW Lorenki
¿yczê kolejnych sukcesów i nowych
cz³onkiñ.

WIOLETA G£OWACKArozmawia³a
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z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich 
w Lorenkach

KULTURA



15 maja w Gminnym Oœrodku Kultury
w Dzier¿¹znej spotka³o siê kilkudziesiêciu
emerytowanych nauczycieli, ucz¹cych
jeszcze nie tak dawno w zgierskich szko³ach
(w mieœcie i na terenie naszej gminy). Choæ
nie s¹ ju¿ aktywni zawodowo, to oœwiata
i kultura s¹ nadal bliskie ich sercu. Tradycj¹
emerytowanej kadry nauczycielskiej sta³a siê
ju¿ majówka w Dzier¿¹znej. Tym razem
pobyt w sielskim, zielonym otoczeniu uœwiet-
ni³ wystêp Chóru Nauczycielskiego z £odzi.

Podczas godzinnego koncertu mo¿na by³o
us³yszeæ ca³y wachlarz gatunków muzyki:
od utworów sakralnych i patriotycznych,
po ludowe i rozrywkowe, kompozytorów
polskich i zagranicznych z ró¿nych epok,
wykonanych w jêzyku polskim, angielskim,
a nawet w³oskim. 

- Wœród nas s¹ osoby, które uczestnicz¹
w lektoratach z jêzyka angielskiego na Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku, st¹d te¿ pomys³, by
do repertuaru w³¹czyæ piosenkê amerykañ-
skiej grupy surf rockowej The Beach Boys -
mówi Krystyna Œwi¹tczak, emerytowana
nauczycielka ze Zgierza, która od 7 lat œpiewa
w chórze. 

Chór Nauczycielski dzia³aj¹cy przy Klubie
Nauczyciela w £odzi ma ju¿ blisko 60 lat.
Liczy ponad 40 osób, przede wszystkim
s¹ to nauczyciele bêd¹cy ju¿ na
emeryturze, ale wœród mêskich
g³osów mo¿na dostrzec te¿
studentów. Obecnie dyrygentem
chóru jest Maria Hubluk, a jego
prezesem Janina Sauter.

- Nie jesteœmy tak popularni 
jak „Moniuszkowcy” czy 
Chór Filharmonii £ódzkiej, 
ale uwa¿am, ¿e trochê siê w tym
œrodowisku liczymy - zaznacza
Krystyna Œwi¹tczak. Potwierdze-

niem tego s¹ nagrody i wyró¿-
nienia zdobyte na ró¿nych
festiwalach oraz przegl¹dach
chórów w kraju i za granic¹.
Ostatnio zdobyta nagroda,
jak¹ chór wyœpiewa³ to
„Srebrne Pasmo” na VII
Ogólnopolskim Koncercie
Kolêd i Pastora³ek w Che³mnie.
Przed nimi przygotowania do
kolejnej edycji Ogólnopol-
skiego Przegl¹du Chórów
Nauczycielskich w Ostrowie 
Wielkopolskim, który odbêdzie siê 
pod koniec wrzeœnia. 

Razem z nauczycielami koncertu wys³uchali
zaproszeni goœcie: Cezary Piotrowski
- Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury
i Sportu w UGZ oraz Barbara Polasiñska
- Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury
w Dzier¿¹znej.

15 maja Chór Nauczycielski œpiewa³ równie¿
pieœni podczas nabo¿eñstwa majowego
w koœciele pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra
i Paw³a w Bia³ej, gdzie zaproszony zosta³
przez proboszcza parafii ks. Stanis³awa
Ochotnickiego.

O dobr¹ organizacjê tegorocznego majowego
spotkania emerytowanych nauczycieli,
zakoñczonego wspólnym œpiewaniem utworów
z gatunku muzyki lekkiej, ³atwej i przyjemnej,
zadba³y: Barbara Maciak - Przewodnicz¹ca
Ko³a Emerytów i Rencistów Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego w gminie Zgierz
oraz Jadwiga Karmañska - Przewodnicz¹ca
Sekcji Emerytów i Rencistów Zarz¹du
Oddzia³u ZNP w Zgierzu. 

Przypomnijmy, ¿e tradycj¹ Ko³a, oprócz
majówek organizowanych w Dzier¿¹znej,
s¹ równie¿ spotkania wigilijne i wielkanocne
oraz uroczyste obchody jubileuszy 80. i 90.
urodzin cz³onków Ko³a. Ponadto Ko³o
organizuje co dwa lata grupowe turnusy do
sanatorium nauczycielskiego w Ciechocinku,
wiele spotkañ towarzyskich z udzia³em
zaproszonych goœci, liczne wycieczki i wyjazdy
na wydarzenia kulturalne. Podczas spotkañ
odbywaj¹ siê wystawy prac plastycznych
i fotografii oraz recytacje wierszy autorstwa
emerytowanych nauczycieli. Wszystkie
wydarzenia odnotowane s¹ w Kronice Ko³a,
któr¹ przez 17 lat prowadzi³ Boles³aw
GoŸdzik, a od dwóch lat kronikarzami s¹
Halina Gwis i Teresa Kulesza. Równie¿ na
³amach naszej gazety niejednokrotnie opisy-
waliœmy niektóre z tych wydarzeñ.

KULTURA

Majówka emerytowanych nauczycieli 

Chór Nauczycielski
z £odzi koncertowa³ 
w naszej gminie 

Wiêcej zdjêæ w galerii na stronie internetowej
www.gmina.zgierz.pl
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Chór Nauczycielski przed Dworkiem w Dzier¿¹znej.

Krystyna Œwi¹tczak (w œrodku), emerytowana nauczycielka 
ze Zgierza œpiewa w ³ódzkim chórze od 7 lat.

Utwory w wykonaniu chóru wprawi³y s³uchaczy w pogodny,
majówkowy nastrój.

MA£GORZATA KLAUZIÑSKAtekst i fot.

q 10 czerwca, godz. 11.00
Œrodowiskowy Dzieñ Dziecka w œwietlicy
wiejskiej w £agiewnikach Nowych 

q 15 sierpnia, godz. 11.30
Œwiêto Wojska Polskiego - uroczystoœci
patriotyczne w Bia³ej

q 26 sierpnia
Do¿ynki Gminne - otwarta impreza 
plenerowa w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Dzier¿¹znej 

q sierpnieñ
Ach te Wakacje! - zajêcia z dzieæmi 
w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Dzier¿¹znej

q 17 wrzeœnia - 5 paŸdziernika
Wiatrodzieñ - Igraszki z Latawcem 
i Przyjemnoœci Pieczonego Ziemniaka
- czas dla dzieci i m³odzie¿y w Gminnym
Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej
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Kulturalne lato

Imprezy organizowane b¹dŸ wspó³organizowane
przez Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej



Abecada³o z pieca spad³o… Nie jest ³atwo
rozgryŸæ zawi³oœci ojczystego jêzyka, ³adnie
i rytmicznie recytowaæ poetyckie dokonania
twórców, a przy tym z wdziêkiem oddaæ piêkno
rodzimej mowy. Szczególnie kiedy ma siê
dopiero kilka lat, a przygoda z jêzykiem polskim
dopiero siê rozpoczyna.

Za nami kolejna edycja Œwierszczykowych
wierszyków. Konkurs recytatorski organizo-
wany przez Gminny Oœrodek Kultury w
Dzier¿¹znej ma wieloletni¹ tradycjê
i wiernych wielbicieli. Przezna-
czony jest dla najm³odszych uczniów
z klas 0-IV.

17 maja w GOK mieliœmy okazjê
obserwowaæ i oceniaæ wysi³ki recy-
tatorskie dzieci. Wybór utworów
- oczywiœcie wiersze dla najm³od-
szych autorstwa Jana Brzechwy,
Juliana Tuwima i innych poetów.
S³uchaj¹c z zapa³em recytowanych
utworów i wzruszaj¹cej mowy
naszych pociech, dochodzimy do
zaskakuj¹cego wniosku - s³owa
nabieraj¹ smaku, barwy i wyrazistoœci.
Na nowo odkrywamy urok ojczystego
jêzyka, tak nieraz „poplamionego” wyœwiech-
tanymi frazesami i pustymi sformu³owaniami
u¿ywanymi przez rzesze doros³ych. W ustach
dzieci najprostsze zdania maj¹ g³êboki sens.

Czy m³odzi mieszkañcy naszej gminy
poradzili sobie z tym nie lada wyzwaniem?
Oczywiœcie i to koncertowo! 

Jury z Oœrodka Teatralnego £ódzkiego Domu
Kultury obradowa³o w sk³adzie: kierownik
Marcin Wartalski i Gabriela Synowiec. Jak
czêsto siê u nas zdarza, jurorzy mieli problem
z wy³onieniem laureatów. Po burzliwych
naradach za najlepsze prezentacje przyznano
nagrody nastêpuj¹cym deklamatorom:
Amandzie Neuman z ZSG w Szczawinie,
Miko³ajowi Sobór z ZSG w S³owiku,
Kindze Nejman z ZSG w S³owiku, Julii
Marynowicz z ZSG w S³owiku, Mi³oszowi
Warszawskiemu z SP w Besiekierzu Rudnym
i Mariannie Suskiej zSP w Besiekierzu Rudnym.

Nagrody zosta³y ufundowane przez Gminny
Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej.

D³u¿¹cy siê czas oczekiwania na decyzjê
komisji umili³y naszym pociechom magiczne
sztuczki w wykonaniu zaproszonego Czaro-
dzieja i s³odki poczêstunek ufundowany
przez firmê cateringow¹ InterBankiet.

19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 10
w Zgierzu odby³a siê XI edycja konkursu dla
uczniów z miasta i gminy Zgierz pn. „Moje
miasto, moja rodzina”. Uczestniczy³o w nim
15 uczniów ze szkó³ podstawowych oraz
6 gimnazjalistów. Gminê Zgierz reprezen-
towa³y cztery uczennice z podstawówki w
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Jana
Paw³a II w Grotnikach pod opiek¹ Eulalii
Wiœniewskiej oraz troje uczniów Gimnazjum
im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w S³owiku pod opiek¹
Jadwigi B³aszczyk.

Cele konkursu to m.in.: rozbudzenie u m³o-
dzie¿y zainteresowania miastem i najbli¿sz¹
okolic¹ oraz zami³owania do
samodzielnych poszukiwañ
pami¹tek przechowywanych
w domowych archiwach,
pielêgnowanie tradycji
w³asnej rodziny i pamiêci 
o swoich przodkach, a tak¿e
rozwijanie umiejêtnoœci
autoprezentacji oraz 

wykorzystania ró¿norodnych Ÿróde³ zdoby-
wanych informacji.

Uczniowie przygotowali samodzielne
wyst¹pienia, przede wszystkim w postaci
prezentacji multimedialnych, ale równie¿
plansz, zbiorów zdjêæ i pami¹tek rodzinnych,
w których omawiali sylwetki swoich przod-
ków lub opisywali szczególnie bliskie im
miejsca. Wszystkie prace konkursowe
mia³y wysoki poziom, jednak widaæ by³o, ¿e
najwiêcej serca w³o¿yli w nie uczestnicy
prezentuj¹cy swoich przodków. Wyszukali
oni wiele ciekawych informacji, zdjêæ
i pami¹tek, a gdy opowiadali rodzinne
historie, w ich g³osach da³o siê wyczuæ
satysfakcjê i dumê. Tym bardziej mi³o nam
donieœæ, ¿e w kategorii szkó³ podstawowych
III miejsce zajê³a Kornelia Hankiewicz

z klasy VI Szko³y Podstawowej w Grotni-
kach, która przedstawi³a sylwetkê swojej
praprababci i opisa³a gospodarstwo, w którym
jej rodzina mieszka od ponad szeœciu
pokoleñ. Z kolei uczniowie gimnazjum w
S³owiku zajêli wszystkie miejsca na podium
w swojej kategorii - zwyciê¿y³ Maciej
Macczak, z prezentacj¹ o bracie swojego
dziadka - pilocie wojskowym; drugie miejsce
zaj¹³ Adam Fr¹tczak, którego dziadek by³
rzeŸbiarzem ludowym, autorem „diabelskiej
kolekcji” w £êczycy; trzeci¹ lokatê zajê³a
Agata Œnieg, która opisa³a rodzinny
Wiktorów i zaprezentowa³a sylwetki dwóch
pradziadków.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody ksi¹¿kowe.

OŒWIATA

Moje miasto, 
moja rodzina

MACIEJ WRZESIÑSKItekst i fot.

12 kwietnia w Za³êczu Wielkim odby³ siê
wojewódzki fina³ XI edycji konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
W eliminacjach wziê³o udzia³ siedem dru¿yn
reprezentuj¹cych parki krajobrazowe naszego
województwa. Uczestnicy musieli wykazaæ
siê wiedz¹ przyrodnicz¹, znajomoœci¹ parków
krajobrazowych województwa ³ódzkiego
oraz umiejêtnoœci¹ rozpoznawania roœlin
i zwierz¹t chronionych. 

Wœród finalistów konkursu byli uczniowie
z Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w Szcza-
winie. Szko³ê reprezentowali: Zuzanna
Sobczak i Natalia Cybulska (kl. IIA),
Karolina Karolewska (kl. IIIB) oraz Maciej
Przechodzeñ (kl. IIIA). Uczniów przygo-
towywa³y: Jolanta Chojecka - Stêpniewska
oraz Irena Konsowicz. 

Nagrod¹ dla wszystkich uczestników konkursu
by³a „zielona szko³a”. W trakcie jej trwania
uczniowie wziêli udzia³ w zajêciach rucho-
wych, plastycznych, wycieczkach pieszych
i rowerowych.

- Nasi uczniowie samodzielnie dokonywali
pomiaru stopnia zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego zwi¹zkami siarki przy
pomocy skali porostowej, rozpoznawali
pospolite gatunki roœlin i obserwowali proces
sukcesji ekologicznej na obszarze Za³êczañ-
skiego Parku Krajobrazowego - mówi Ewa
Stêpniak, nauczyciel geografii w ZSG
w Szczawinie.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a wycieczka
autokarowa dolin¹ Warty, w czasie której jej
uczestnicy zwiedzili m.in.: muzeum Marii
Konopnickiej w Bronowie i termy w Uniejo-
wie. Mogli te¿, pod okiem specjalisty, obser-
wowaæ ptaki przebywaj¹ce w okolicach
zbiornika Jeziorsko. Fina³ wycieczki to k¹piel
w basenach termalnych w Uniejowie.

Gimnazjaliœci z ZSG w Szczawinie
finalistami wojewódzkiego etapu 
konkursu przyrodniczego 

ZSG w Szczawinie
oraz www.pkwl.pl 

Na podstawie
informacji:

12 MAJ 2012

S³owa na wagê z³ota

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej
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Laureaci konkursu: 
Maciej Macczak, Adam Fr¹tczak, Agata Œnieg, Kornelia Hankiewicz.



25 kwietnia w Szkole Podstawowej w Besie-
kierzu Rudnym odby³a siê II edycja Gminnego
Konkursu Wiedzy o Zdrowiu dla klas 0-III
pod has³em „W zdrowym ciele - zdrowy
duch”. Konkurs sk³ada³ siê z dwóch etapów:
plastycznego oraz konkursu wiedzy. Jego
celem by³o propagowanie prozdrowotnych
postaw i nawyków wœród najm³odszych
uczniów. By³ on jednoczeœnie podsumowa-
niem programu zdrowotnego „5 porcji warzyw,
owoców lub soku”, w którym wiêkszoœæ
z obecnych na konkursie szkó³ bra³a udzia³. 

Zmagania uczniów rozpoczê³y siê przedsta-
wieniem ko³a teatralnego pod kierunkiem
Doroty Makowskiej. Nastêpnie czterooso-
bowe dru¿yny (po jednym uczniu z klas 0-III)
rozpoczê³y rywalizacjê w konkursie wiedzy
prowadzonym przez Katarzynê Sikorsk¹
- Knapek. I miejsce ex aequo zajê³y: ZSG
w Giecznie oraz SP w Besiekierzu Rudnym,
II miejsce - SP w D¹brówce Wielkiej, a III
miejsce - ZSG w Szczawinie. Na uwagê

zas³uguje fakt, i¿ dru¿yna uczniów ze szko³y
w Szczawinie sk³ada³a siê wy³¹cznie z uczen-
nic kl. I, mimo to dziewczynki œwietnie
dotrzymywa³y kroku pozosta³ym dru¿ynom. 

Na konkurs plastyczny nades³ano 54 prace.
Jury oceni³o je nastêpuj¹co: I miejsce -
Kinga Nejman (kl. III w ZSG w S³owiku),
II miejsce - Martyna Kuzañska (kl. I w
ZSG w Giecznie), III miejsce - Julia
Jab³oñska (kl. I w ZSG w Giecznie) oraz
Mi³osz Warszawski (kl.III w SP w Besie-
kierzu Rudnym). Wyró¿nienia: Mi³osz
Rychlik (kl. 0 w SP w Besiekierzu Rudnym),
Ksenia Olejniczak (kl. 0 w SP Besiekierzu

Rudnym), Wojciech Trzmielak (kl. 0 w ZSG w
Giecznie), Jakub Czekalski (kl. I w ZSG
w Giecznie), Angelika Kowalczyk (kl. III
w SP w Besiekierzu Rudnym), Maria
Szpakowska (kl. II w SP w D¹brówce
Wielkiej), Kamila Sadowska (kl. 0 w ZSG
w S³owiku). 

Konkurs zakoñczy³ siê wspólnym poczês-
tunkiem. 

Wszystkim uczniom gratulujemy bogatej
wiedzy i zdolnoœci plastycznych oraz
¿yczymy dalszych sukcesów. 

OŒWIATA

W zdrowym ciele 
zdrowy duch

Gminny konkurs wiedzy o zdrowiu 

DOROTA MAKOWSKA
SP w Besiekierzu Rudnym

W dniach 22 marca i 12 kwietnia 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w S³owiku zosta³y przeprowa-
dzone badania realizowane
przez Instytut Badañ Europejskich 
w Warszawie pod nazw¹
„Szkolne Uwarunkowania 
Efektywnoœci Kszta³cenia”. 

G³ównym celem tego etapu badania by³o
poznanie umiejêtnoœci dzieci 5-letnich w
zakresie: czytania, pisania oraz liczenia.
Podczas badañ dzieci zosta³y poproszone
o rozwi¹zywanie zadañ prezentowanych w
graficznej formie na tabletach. 

Przyk³ady æwiczeñ, które wykony-
wa³y dzieci podczas badania to:

rozumienie wys³uchanego
tekstu, prawid³owe ujmowanie
stosunków przestrzennych

(prawo, lewo, nad, pod, obok, za,
w górze, w dole), uk³adanie elemen-

tów od najmniejszego do najwiêkszego
i odwrotnie, znajomoœæ cyfr od 1 do
10, przeliczanie elementów, pisanie
cyfr po œladzie i samodzielnie,
rozpoznawanie i pisanie liter,

zapamiêtywanie krótkiego tekstu, uk³adanie
historyjki tematycznej oraz uk³adanie puzzli.

Dzieci mo¿na by³o przebadaæ uzyskuj¹c
wczeœniejsz¹ zgodê od rodzica. Ka¿da zgoda
na udzia³ dziecka w badaniu da³a mo¿liwoœæ

pozyskania dla szko³y nagród rzeczowych.
Ka¿da placówka, w której zosta³o przeprowa-
dzone badanie, weŸmie udzia³ w loterii,
w której rozlosowanych zostanie 10 lapto-
pów, 5 tablic interaktywnych, oraz 44 tablety
- pomocnych przy przeprowadzeniu kolej-
nych testów umiejêtnoœci dzieci rozpoczy-
naj¹cych naukê. Mo¿e w³aœnie do naszej
szko³y uœmiechnie siê szczêœcie, mo¿e uda
nam siê wygraæ jedn¹ z tych nagród? B¹dŸmy
dobrej myœli. 

Projekt jest realizowany w ró¿nych szko³ach
i przedszkolach w ca³ej Polsce, a uczestniczy
w nim ponad 8 tysiêcy dzieci w wieku 5-7 lat.

Badali efektywnoœæ
kszta³cenia

KARINA CZERWIÑSKA
ZSG w S³owiku
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16 maja w Szkole Podstawowej w Besie-
kierzu Rudnym odby³y siê nietypowe zajêcia.
Na korytarzach i w klasach s³ychaæ by³o
„Helo” i „How are you?”. Wszystko to dziêki
Fundacji FERSO, z której przyjecha³y do
naszej szko³y dwie anglojêzyczne wolontar-
iuszki - Tamuna z Gruzji i Judith z Belgii. 

Wolontariuszki poprowadzi³y z dzieæmi
ró¿nego rodzaju gry i zabawy w jêzyku
angielskim; zarówno z tymi najm³odszymi
5-6 latkami, jak i w klasach I-III i IV-VI. 

Nasze przedszkolaki zaœpiewa³y dziewczy-
nom piosenki po angielsku i w najprostszych
s³owach opowiedzia³y o sobie, a potem
zabra³y siê za uczenie ich polskich zabaw
i jêzyka polskiego. 

Starsze dzieci z klas V i VI odegra³y przed-
stawienie „Onion’s Hotel”, pozosta³e przygo-

towa³y album - s³ownik
polsko-angielski, 
zawieraj¹cy ilustracje 
najpiêkniejszych miejsc, 
które warto pokazaæ 
w naszych miejscowoœciach 
i okolicy. Podczas 
warsztatów nie chcia³y 
wypuœciæ naszych goœci.
Zabawy œwietnie prze³ama³y 
barierê jêzykow¹ i potoczy³y 
siê pytania o najró¿niejsze 
sprawy dotycz¹ce zajêæ, 
kultury i szkó³ krajów, z których 
wolontariuszki przyjecha³y. 

Spotkanie z obcokrajowcami by³o dla dzieci
z ma³ych miejscowoœci jak Besiekierz, Kêbliny
czy Anielin du¿ym prze¿yciem. Uczniowie
mogli skonfrontowaæ swoje umiejêtnoœci
jêzykowe z rzeczywist¹ potrzeb¹ komunikacji
i odczuæ na w³asnej skórze, jak przydatna jest

znajomoœæ jêzyka obcego. Ich ogromne
zainteresowanie i zaanga¿owanie w zajêcia
œwiadczy³y o tym, ¿e ich motywacja do
„wkuwania s³ówek” wzroœnie. S³owa Gruzja,
czy Belgia przesta³y byæ dla nich suchymi
nazwami - zyska³y twarz Tamuny i Judith. 

Po angielsku w Besiekierzu
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JOANNA MA£ECKA 
EL¯BIETA SOBCZYÑSKA-KAŸMIERCZAK

SP w Besiekierzu Rudnym



12 maja na boisku w Oœrodku Rekreacyjno
-Sportowym w Rosanowie odby³ siê III Turniej
Pi³karski im. Leszka Jezierskiego. Wziê³o w nim
udzia³ 14 dru¿yn.

W kategorii szkó³ podstawowych rywali-
zowa³y dru¿yny z Bia³ej, Szczawina, Grotnik,
Gieczna, S³owika, Solcy Wielkiej, Leœmierza
i  Modlnej, zaœ w kategorii gimnazjów do
rywalizacji przyst¹pi³y dru¿yny z Gieczna,
Szczawina, Grotnik, S³owika, Leœmierza oraz
£odzi.

Mimo niekorzystnych warunków pogodo-
wych, atmosfera na boisku by³a niezwykle
gor¹ca. Zawodnicy, zagrzewani do gry przez
nauczycieli, trenerów oraz licznie zgroma-
dzonych rodziców, ostro rywalizowali,
przestrzegaj¹c jednak zasad fair play.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach:
q szko³y podstawowe:
I miejsce -  ZSG w S³owiku
II miejsce - SP w Bia³ej
III miejsce - Zespó³ Szkó³ w Solcy Wielkiej
q gimnazja:
I miejsce - ZSG w Szczawinie
II miejsce - ZSG w S³owiku
III miejsce - ZSG w Giecznie

Wszystkie zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y
wspania³e puchary, których fundatorami
byli: Jolanta Che³miñska - Wojewoda £ódzki,
Krzysztof Kwiatkowski - Pose³ na Sejm RP,
Urz¹d Gminy Zgierz oraz Urz¹d Gminy
Ozorków.

Zawodnicy zwyciêskich dru¿yn otrzymali
pami¹tkowe medale z wizerunkiem Leszka
Jezierskiego. 

Ponadto doceniono zapa³ i zaanga¿owanie
najlepszych strzelców i bramkarzy. Wœród
nagrodzonych znaleŸli siê: q w kategorii
gimnazjów: l najlepszy strzelec - Jakub
Andrzejewski - S³owik l najlepszy
bramkarz - Piotr Dziaæko - Gieczno
q w kategorii szkó³ podstawowych:

l najlepszy strzelec - Maciej Malinowski -
Bia³a l najlepszy bramkarz - Jakub Kubiak
- S³owik.

Dodatkowe wyró¿nienia przyznano nauczy-
cielom zwyciêskich dru¿yn: Wiktorowi
KaŸmierczakowi ze S³owika w kategorii
szkó³ podstawowych oraz Izabeli Puszczyñ-
skiej - Mireckiej z Gimnazjum w Szczawinie.

Za osi¹gniêcia sportowe w ostatnim roku
puchary ufundowane przez Pose³ do Parla-
mentu Europejskiego Joannê Skrzydlewsk¹
wrêczono Szkole Podstawowej w Bia³ej
i Gimnazjum w S³owku.

Zawodnikom kibicowali m.in.: Witold
Królewiak - cz³onek Zarz¹du £ZPN,
ks. Pawe³ Mizio³ek - Kapelan Sportu
Archidiecezji £ódzkiej, Tomasz Dominiak
- Zastêpca Dyrektora Biura Poselskiego Joanny
Skrzydlewskiej, Tadeusz Gapiñski - by³y
pi³karz Widzewa, Cezary Piotrowski
- Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury
i Sportu w UGZ oraz Piotr Patora - Prezes
Stowarzyszenia By³ych Dzia³aczy, Zawod-
ników i Sympatyków KS „Boruta” Zgierz.

Koordynacj¹ rozgrywek zajmowa³ siê znany
trener pi³karski Pawe³ Dawidczyñski,
a opiekê medyczn¹ sprawowa³ dr Andrzej
Frach.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom
turnieju podziêkowa³a Henryka Jezierska,
¿ona zmar³ego trenera Leszka Jezierskiego.

Turniej pi³ki no¿nej
im. Leszka Jezierskiego
rozstrzygniêty!

Uczestnicy turnieju dziêkuj¹ Panu Piotrowi
Patorze z inicjatywy, którego turniej jest organi-
zowany, a zwyciêzcy otrzymuj¹ tak wspania³e
nagrody.

Rada Rodziców Zespo³u Szkolno-Gimnazjal-
nego w S³owiku ufundowa³a s³odki poczês-
tunek, a napoje - Polska Woda w Aleksandrii. 
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Zawodnicy zwyciêskich dru¿yn otrzymali pami¹tkowe medale z wizerunkiem patrona turnieju.

Puchar za osi¹gniêcia sportowe w kategorii 
gimnazjum odbiera Ewa Osówniak, dyrektor 
ZSG w S³owiku. W kategorii szkó³ podstawowych
puchar otrzyma³a SP w Bia³ej.

EWA OSÓWNIAK
ZSG w S³owiku

14 MAJ 2012

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Bia³ej 
sk³ada serdeczne podziêkowanie 

Panu W³adys³awowi Ruprechtowi - Dyrek-
torowi Gminnego Zak³adu Komunalnego
w D¹brówce Wielkiej za ¿yczliwoœæ oraz
terminow¹, sprawn¹ i bezinteresown¹ us³ugê
transportow¹ z udzia³em ciê¿kiego sprzêtu
w zwi¹zku z przygotowaniem miejsca dla
Katyñskiego Dêbu Pamiêci na terenie szko³y.

Panu Piotrowi Kubiakowi – w³aœcicielowi
zak³adu kamieniarskiego za fachow¹ konsul-
tacjê, materia³ i bezinteresowne wykonanie prac
w celu przygotowania Miejsca Pamiêci
Narodowej dla posadzenia Dêbu Katyñskiego
na terenie szko³y.

To najwiêksza, interdyscyplinarna kampania
edukacyjna w Polsce, kreuj¹ca u dzieci dobre
postawy, ucz¹ca poszanowania dla innych
ludzi, ich uczuæ i praw, a tak¿e promuj¹ca
zachowania prospo³eczne i wolontariat. 

Kampania realizowana jest w szkole, bo to
miejsce najwiêkszej aktywnoœci m³odzie¿y,
oraz przestrzeñ, gdzie dokonuje siê wymiana
pogl¹dów o œwiecie rzeczywistym. To nie
tylko miejsce zdobywania wiedzy, lecz
œrodowisko, gdzie kszta³tuj¹ siê postawy
m³odych ludzi.

W ramach akcji „Warto Byæ Dobrym”
uczennice klasy I Gimnazjum z ZSG w

Giecznie przeprowadzi³y zbiórkê ¿ywnoœci
w szkole. Rodzice i uczniowie z wielkim
zaanga¿owanie przy³¹czyli siê do akcji.
Uda³o siê przygotowaæ 9 du¿ych paczek
¿ywnoœciowych, które zosta³y przekazane do
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Zgierzu. Paczki trafi³y do rodzin wielodziet-
nych i potrzebuj¹cych pomocy z terenu
Gieczna i okolic. 

Warto byæ dobrym
Akcja charytatywna

Wszystkim rodzicom i uczniom zaanga¿owanym
w akcjê „Warto Byæ Dobrym” sk³adamy gor¹ce
podziêkowania. 

Marek Stangreciak 
Dyrektor Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego 

w Giecznie
Ma³gorzata Bibel 
Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Zgierzu 

OŒWIATA



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

q Klub Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
Sowice: 
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 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 14 czerwca, godz. 9.00 - 13.00 
l 28 czerwca, godz. 14.00 - 18.00 

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

q Niepubliczny Oœrodek Zdrowia
w Smardzewie: 
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,
Luæmierz Las
Rosanów, 
D¹brówka Wielka
Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole,
Je¿ewo, Palestyna,
D¹brówka Strumiany, 
D¹brówka Sowice,
D¹brówka Marianka, 
£agiewniki, Wo³yñ, 
Józefów, Janów, Glinnik
Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów
Warszyce, RogóŸno,
Gieczno, W³adys³awów,
Kwilno, Brachowice,
Wypychów, Grabiszew,
Œladków Górny, Wola
Rogoziñska, B¹dków,
Lorenki, Kotowice,
Zdzis³awów
Wola Branicka,
Moszczenica, Micha³ów,
Besiekierz Nawojowy,
Besiekierz Rudny,
Kêbliny
Dzier¿¹zna, Ostrów,
Swoboda, Ciosny,
Leonów, Adolfów
Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, Wiktorów,
Jedlicze A, Jedlicze B

czerwiec

Harmonogram wywozu 
nieczystoœci sta³ych przez GZK

miejscowoœæ lipiec

11

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

tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53

KOMUNIKATY

MAJ 2012 15

9

5 3

6 4

13 11

4 5

14 12

15 20

8 13

Uwaga! Od czerwca Gminny Zak³ad
Komunalny z/s w D¹brówce Wielkiej
dokonuje wywozu odpadów sta³ych
tylko raz w miesi¹cu.

KONDOLENCJE

Wyrazy wspó³czucia

Pani

GENOWEFIE KLEPACKIEJ

z powodu œmierci 

SYNA

sk³adaj¹ 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich 

w £agiewnikach Nowych

oraz

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy wspó³czucia

RODZINIE

œ.p. Anny Jurczyñskiej

sk³adaj¹ 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Jedliczu

oraz

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Referat Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa
i Dzia³alnoœci Gospodarczej zawiadamia,
¿e rolnicy, w których gospodarstwach
wyst¹pi³y szkody w uprawach w wyniku
ujemnych skutków przezimowania, mog¹
ubiegaæ siê o kredyty klêskowe. 

Zainteresowanych rolników prosimy
o bezpoœredni kontakt z Biurem Obs³ugi
Klienta - stanowisko nr 4 lub z Referatem
Ochrony Œrodowiska w terminie do 11 czerwca
2012 r. 

Wniosek oraz oœwiadczenia mo¿na pobraæ ze
strony internetowej www.gmina.zgierz.pl
oraz w Biurze Obs³ugi Klienta.

Apteka w Bia³ej
ul. Koœcielna 1 
tel. 42 717 84 26
Godziny pracy:
pn, pt 8.00 - 18.00
wt, œr, czw 8.00 - 17.00
sob 9.00 - 13.00
niedz - nieczynne

Apteka w Giecznie
ul. G³ówna 43
tel. 42 717 83 22
Godziny pracy:
pn, pt 10.00 - 18.00
wt, œr, czw 9.30 - 16.00
sob, niedz - nieczynne

Punkt apteczny 
„Nad Lind¹” 
w Grotnikach
ul. Brzozowa 23a
tel. 42 717 88 71
Godziny pracy:
pon-pt 9.00 - 18.00
sob 9.00 - 15.00
niedz - nieczynne

Apteka „Leœna” 
w Smardzewie
ul. Podleœna 4
tel. 42 716 97 79
Godziny pracy:
pn-pt 9.00 - 18.00
sob 9.00 - 14.00
niedz - nieczynne

Godziny pracy aptek
na terenie gminyKredyty klêskowe

Komunikat dla rolników

MARZENA KUPIS-KNYSZKA

Wyrazy wspó³czucia

RODZINIE

œ.p. Józefy Ko³at
d³ugoletniej Dyrektor Domu Dziecka 

w D¹brówce Wielkiej

sk³adaj¹ 
Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy




