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Podczas XXI sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 31 maja, radni podjęli
uchwały w sprawach:
q zmian budżetu gminy Zgierz na rok
2012 w zakresie zadań własnych:
l Zwiększono budżet gminy o 11.000 zł.
Pieniądze pochodzą z odszkodowania
przyznanego gminie w związku ze zdemon-
towaniem ogrodzenia i uszkodzeniem placu
wyłożonego kostką brukową przed strażnicą
OSP w Kęblinach. Uszkodzenia powstały
podczas rozbudowy drogi wojewódzkiej
nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce -
Stryków. Pieniądze przeznaczone zostaną
na odtworzenie powstałych start (13 głosów
za przyjęciem uchwały).
l Zwiększono budżet gminy o 5.000 zł.
Jest to dofinansowanie przez ubezpieczyciela
zadania prewencyjnego w postaci rozbu-
dowy systemu alarmowego w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie (13 głosów
za przyjęciem uchwały).
l Zwiększono wydatki na Ochotnicze Straże
Pożarne o 119.000 zł. Pieniądze pochodzą
z wolnych środków na rachunku bankowym
gminy. Przeznaczone zostaną na zwrot
części dofinansowania unijnego otrzyma-
nego na realizację projektu pn. „Wsparcie
systemu ratowniczo-gaśniczego w gminie
Zgierz poprzez zakup ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z elementami ratow-
nictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Białej”. 

Gmina Zgierz w związku z naruszeniem
procedur zamówień publicznych, decyzją
Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia
14 maja 2012 r. zobowiązana jest do zwrotu
części dofinansowania w kwocie 119.000 zł
(17,5 proc. z kwoty 690.493,54 zł) wraz
z odsetkami liczonymi od dnia 18 listopada
2010 r. jak dla zaległości podatkowych
(stan odsetek na dzień 23 maja br. wynosił
24.261 zł). 

Gmina Zgierz wystąpiła do Urzędu
Zamówień Publicznych o zajęcie stanowiska
do postawionych zarzutów, odpowiedź jest
w części korzystna dla gminy. W związku
z tym gmina wniesie skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
oraz wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi z wnioskiem o umorzenie odsetek
(9 głosów za przyjęciem uchwały, 1 radny
wstrzymał się od głosu).
q wstrzymania wykonania i zmiany
zakresu wykonania przedsięwzięć gminy
Zgierz (9 głosów za przyjęciem uchwały,
3 przeciw).

Wstrzymane zostają zadania z zakresu
infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej
wsi, dla których opracowana jest dokumen-
tacja i które znalazły się w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zgierz: 
l „Zaopatrzenie sołectw Lućmierz i Rosa-
nów w wodę z wodociągu w Rosanowie”
- część tej inwestycji została zrealizowana,
pozostała może być zaniechana ze względu
na przejęcie sieci wodociągowej ze Stacji
Doświadczalnej w Lućmierzu (wstrzymane
nakłady: 581.000 zł);
l „Budowa sieci wodociągowej w Wiktoro-
wie II etap” - I etap inwestycji został zreali-
zowany. Obecnie jest zbyt mało chętnych do
przyłączenia się do wodociągu (wstrzymane
nakłady: 230.000 zł).

Realizację dwóch przedsięwzięć drogowych
ograniczono do nabycia gruntów pod drogi.
Zmiana dotyczy odcinków:
l ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka Strumiany
- Dąbrówka Marianka;
l Lućmierz Las - Dąbrówka Malice - droga
wojewódzka 702.
q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Zgierz na lata
2012-2026 (9 głosów za przyjęciem uchwały,
3 przeciw).
Uchwała wynika z wprowadzonych w kwiet-
niu i maju zmian do budżetu gminy. 
q wydzierżawienia lokali w budynkach
Ośrodków Zdrowia w Słowiku i Smardze-
wie z przeznaczeniem na podstawowe
usługi medyczne.
W drodze przetargu ograniczonego z prawem
pierwokupu dla dzierżawcy, wydzierżawione
zostaną również ułamkowe części działek,
na których znajdują się budynki. Obie
dzierżawy zostaną udzielone na okres 15 lat. 

Przebieg głosowania: 8 radnych opowie-
działo się za wydzierżawieniem, 5 było
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
q sprzedaży lokalu oraz oddania w użyt-
kowanie wieczyste udziału w działce
- w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców lokali (14 głosów za przyjęciem
uchwał):
l w Rosanowie – dotyczy lokalu o powierz-
chni użytkowej 41,37 m2, znajdującego się
w budynku mieszkalnym przy ul. Konopnic-
kiej, na działce nr ewid. 54/1 o powierzchni
2.394 m2. Zgodnie z operatem szacunkowym
sporządzonym przez rzeczoznawcę majątko-
wego, wartość lokalu została określona na
14.076 zł, a wartość udziału w gruncie -
25.894 zł.
l w Lućmierzu - Lesie – dotyczy trzech
lokali mieszkalnych i przynależnych im
komórek w piwnicy, znajdujących się
w budynku na działce nr ewid. 283/1
o powierzchni 2.523 m2: l powierzchnia:
41,29 m2, wartość lokalu: 7.515 zł, wartość
udziału w gruncie: 7.100 zł; l powierzch-
nia: 46,16 m2, wartość lokalu: 8.295 zł,
wartość udziału w gruncie: 7.937 zł; l po-
wierzchnia: 54,27 m2, wartość lokalu: 10.595
zł, wartość udziału w gruncie: 9.331 zł.
Radni uchwalili, że pierwsza opłata z tytułu
użytkowania wieczystego wynosić ma
15 proc. ceny nieruchomości gruntowej,
opłata roczna natomiast 1 proc. tej ceny.
Nabywcom udzielona zostanie 99 proc.
bonifikata od pierwszej opłaty z tytułu
oddania w użytkowanie wieczyste nierucho-
mości gruntowej oraz od sprzedaży lokali
mieszkalnych. 
q przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Zgierz dla części
obrębu wiejskiego Dąbrówka Wielka
(14 głosów za przyjęciem uchwały).
Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego zostanie sporządzony dla działek
nr ew. 781/5, 781/7, 781/13, 781/14, 781/15,
781/16 położonych w Dąbrówce Wielkiej.
W „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Zgierz”, po zmianach wprowadzonych
uchwałą Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grud-
nia 2011 r., tereny te przeznaczone są pod
usługi oraz budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne jako funkcja uzupełniająca.
W „Studium…” określono dla terenów o
podstawowym przeznaczeniu dla lokalizacji
obiektów związanych z działalnością usłu-
gową: l utrzymanie istniejącej zabudowy

Uchwały Rady Gminy Zgierz
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z możliwością jej rozbudowy, przebudo-
wany, modernizacji z jednoczesnym porząd-
kowaniem użytkowanego terenu. Możliwość
zmiany profilu prowadzonej dotąd działal-
ności z jednoczesnym zachowaniem stan-
dardów środowiska, estetyki, ładu prze-
strzennego; l zasady uzbrojenia w
infrastrukturę techniczną, analogicznie jak
dla zabudowy mieszkaniowej; l możliwość
lokalizowania funkcji mieszkaniowej, jako
uzupełniającej; l działalność usługowa nie
może w istotny sposób naruszać warunków
zamieszkania na terenach sąsiednich, powo-
dować utrudnień w ruchu drogowym, zagro-
żenia zdrowia i życia osób, spowodowanych
wzmożonym ruchem samochodów osobo-
wych i ciężarowych; l inwestor zobowią-
zany jest do zabezpieczenia odpowiedniej
ilości miejsc parkingowych; l wszelkie
działania w stosunku do terenów i obiektów
znajdujących się w rejestrze zabytków lub
w gminnej ewidencji zabytków związane ze
zmianą użytkowania, przebudową, rozbu-
dową, remontem powinny być prowadzone
zgodnie z procedurą określoną w ustawie o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
l obiekty usługowe i innego rodzaju, a zwią-
zane z założeniami sportowymi, wypoczyn-
kowymi, zagospodarowaniem terenów ewen-
tualnie narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, dolin rzecznych oraz kompleksami
zieleni, muszą podlegać uzgodnieniu zgodnie
z przepisami szczegółowymi; l na terenie
gminy nie dopuszcza się realizacji obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2.
q rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Zgierz – skarga niezasadna.
Skarga złożona została przez radnego Zbig-
niewa Draczyńskiego. Przebieg głosowania:
8 radnych uznało skargę za niezasadną,
5 opowiedziało się za jej zasadnością,
a 1 radny wstrzymał się od głosu.
q udzielenia pełnomocnictwa proceso-
wego do reprezentowania Rady Gminy
Zgierz w postępowaniu przed Wojewódz-
kim Sądem Administracyjnym w Łodzi
(14 głosów za przyjęciem uchwały).
W maju wpłynęło do Rady Gminy Zgierz
zawiadomienie o rozprawie przed Woje-
wódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi
w sprawie ze skargi osoby prywatnej
na Uchwałę Rady Gminy Zgierz Nr V/30/11
z dnia 24 lutego 2011 r. w przedmiocie
uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Zgierz dla
części obszaru Glinnik - Maciejów - Józefów.
Radni udzielili pełnomocnictwa proceso-
wego w tym postępowaniu radcy prawnemu
oraz pracownikowi Referatu Geodezji,
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
UGZ.

Radni odrzucili projekt uchwały
w sprawie odwołania Komisji Rady
Gminy Zgierz. Projekt uchwały został przy-
gotowany w związku z pismem radnego
Zbigniewa Draczyńskiego skierowanym do

Przewodniczącego Rady Gminy. Przebieg
głosowania: 8 głosów przeciw przyjęciu
uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Stowarzyszenie Promocji
Inicjatyw Artystycznych
Operativa wraz z Gminą
Zgierz zapraszają na cykl
koncertów muzyki klasycz-
nej pod tytułem „Muzyka
w polskim dworze”.
Letnie spotkania z muzyką
odbędą się w urokliwym
dworze, który znajduje się na

terenie GOK w Dzierżąznej.
Podczas otwartych, bezpłat-
nych koncertów będzie można
obcować z muzyką wokalną,
fortepianową oraz kameralną
(przeznaczoną także do gry
na cztery ręce) i operetkową,
a prezentować się będą znani
artyści regionu łódzkiego,
związani między innymi

z łódzką Akademią Muzyczną.
W otoczeniu dworskiego
parku, nad pięknym stawem,
na wzór popularnego w XIX
wieku salonowego muzyko-
wania, wysłuchamy boga-
tego repertuaru, w którym
szczególne miejsce zajmie
romantyczna muzyka polska.
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W ramach projektu „Doskonalenie kompe-
tencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury
i Neru”, realizowanego w zakresie działania
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej - Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, przeprowadzone zostały
warsztaty dla urzędników.
Podczas warsztatów opracowany został
Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy
Zgierz. Wyznaczono w nim zasady postępo-
wania i standardy zachowań obowiązujące
wszystkich pracowników zatrudnionych w
Urzędzie. Wprowadzenie Kodeksu ma na
celu budowanie autorytetu pracowników
samorządowych, pogłębianie zaufania
i wiarygodności wobec ich działań, a tym
samym wizerunku Urzędu jako instytucji
przyjaznej klientowi. Pracownik zobowią-
zany jest do wykonywania powierzonych mu
zadań w oparciu o następujące zasady:
legalizmu i praworządności, bezinteresow-
ności, bezstronności, uprzejmości i życzli-
wości, rzetelności, odpowiedzialności za
podejmowane decyzje, racjonalnego gospo-

darowania środkami publicznymi, jawności,
przejrzystości i uczciwości, obiektywizmu
i równego traktowania, dbałości o własny
rozwój, neutralności politycznej, kreowania
godnego wizerunku Urzędu. Kodeks
obowiązuje od 1 czerwca 2012 r.
Klienci Urzędu Gminy mają możliwość
wypowiedzenia się w zakresie przestrzegania
przez pracowników Urzędu powyższych
zasad. Przypadki naruszenia Kodeksu mogą
być zgłaszane przez klientów na formula-
rzach ankiet, które udostępnione są w

Biurze Obsługi Klienta UGZ oraz na stronie
internetowej gminy. Wypełnioną ankietę
można wrzucić do oznakowanej skrzynki
w BOK lub przesłać e-mailem na adres
podany na druku ankiety.
Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy
Zgierz opublikowany jest na stronie interne-
towej: www.gmina.zgierz.pl.
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Urzędnicy podczas warsztatów w dniu 17 lutego 2012 r.

AGNIESZKA CHMIELESKA

W lipcu Rada oraz Zarząd Fundacji Rozwoju
Gmin „PRYM” podejmą starania o pozys-
kanie kolejnych funduszy na realizację
dodatkowych zadań w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju Fundacji „PRYM” na lata
2013 - 2014. Możemy pozyskać kolejne
3,5 mln zł na realizację Państwa projektów
w zakresie: „Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”,„Odnowa i rozwój
wsi” oraz „Małych Projektów”. W związku
z tym, wszystkich zainteresowanych pozys-
kaniem dofinansowania prosimy o wypeł-
nienie ankiety i dostarczenie jej osobiście,
przesłanie pocztą do Biura Fundacji (95-045
Parzęczew, ul. Ozorkowska 3) lub mailem:
fundacja_prym@parzeczew.pl. Ankietę można
pobrać ze strony: www.fundacjaprym.pl.
Zebrane ankiety będą podstawą opracowania
zakresu dodatkowych zadań oraz aktualizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju. Termin przeka-
zywania ankiet upływa 15 lipca br. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do
korzystania z bezpłatnych form doradztwa,
które zapewniają pracownicy Biura Fundacji
oraz do składania wniosków o dofinansowa-
nie. Wszelkie informacje, wzory wniosków,
instrukcje ich wypełniania, a także kwestie
związane ze składaniem i oceną wniosków
znajdą Państwo na stronie Fundacji w zakładce
„Pobierz wniosek o przyznanie pomocy”.

www.fundacjaprym.pl

SPOŁECZEŃSTWO

Konsultacje społeczneW ramach projektu 
„Doskonalenie 
kompetencji kadr 
samorządowych 
Dorzecza Bzury i Neru”
w okresie styczeń/luty br. 
przeprowadzone zostało 
w UGZ badanie 
satysfakcji klientów
Urzędu. Zebrano 285
wypełnionych ankiet.
Oto wnioski z Raportu 
z pierwszego badania 
poziomu satysfakcji 
klientów Urzędu Gminy
Zgierz, opracowanego przez Eksperta 
ds. Ewaluacji Projektu:
q warunki obsługi klientów
54,5 proc. respondentów zaznaczyło w
ankiecie odpowiedź - bardzo zadowolony
40,2 proc. - zadowolony
3,1 proc - trudno powiedzieć
0,7 proc. - niezadowolony
1,4 proc. - bardzo niezadowolony
q termin realizacji sprawy
54,3 proc. - bardzo zadowolony
37,1 proc. - zadowolony
5,4 proc. - trudno powiedzieć
1,8 proc. - niezadowolony
1,4 proc. - bardzo niezadowolony
q uprzejmość i chęć pomocy ze strony
pracowników urzędu
69,2 proc. - bardzo zadowolony
25,9 proc. - zadowolony
3,1 proc. - trudno powiedzieć

0,3 proc. - niezadowolony
1,4 proc. - bardzo niezadowolony
q terminowość wykonania usługi
49,3 proc. - bardzo zadowolony
41,2 proc. - zadowolony
6,2 proc. - trudno powiedzieć
1,1 proc. - niezadowolony
2,2 proc. - bardzo niezadowolony
q uzyskany wynik załatwianej sprawy
52 proc. - bardzo zadowolony
40,1 proc. - zadowolony
4,7 proc. - trudno powiedzieć
1,4 proc. - niezadowolony
1,8 proc. - bardzo niezadowolony
q ogólne funkcjonowanie urzędu
36,8 proc. - bardzo zadowolony
49,1 proc. - zadowolony
9,4 proc. - trudno powiedzieć
2,2 proc. - niezadowolony
2,5 proc. - bardzo niezadowolony

Jakość pracy urzędników
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15 czerwca w Dzierżąznej odbył się piknik
upowszechniający realizację projektu pn.
Doskonalenie kompetencji kadr samorzą-
dowych Dorzecza Bzury i Neru, realizowa-
nego w ramach działania 5.2 Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej -
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W projekcie bierze udział 10 jednostek
samorządu terytorialnego, tj.: Urząd Gminy
w Dalikowie, Urząd Gminy Wartkowice,
Urząd Gminy w Parzęczewie, Urząd Gminy
Dmosin, Urząd Gminy Brzeziny, Urząd
Miasta Brzeziny, Urząd Miejski w Kolusz-
kach, Urząd Gminy Rogów, Urząd Gminy
Jeżów oraz Urząd Gminy Zgierz, a także
REFA Wielkopolska, Fundacja Rozwoju
Gmin „PRYM” oraz Stowarzyszenie
„Transfer”.
Celem projektu jest doskonalenie jakości
usług świadczonych przez jednostki samo-
rządowe poprzez podwyższanie kwalifikacji
pracowników jednostek samorządu teryto-
rialnego. W ramach projektu pracownicy
urzędów uczestniczą w warsztatach i szko-
leniach z zakresu wykonywanych przez
siebie zadań. Projekt zakłada również:
opracowanie diagnozy stanu zarządzania,

doradztwo w zakresie
zarządzania personelem 
oraz wdrożenie systemu 
rozwoju kadr opartego 
na kompetencjach, 
a także opracowanie 
kodeksu etycznego. 
Realizacja projektu
przewidziana jest 
na okres 2 lat.
Projekt ten jest 
pierwszym projektem 
realizowanym w naszym 
obszarze, w którym  
bierze udział aż 10 gmin. Dzięki temu,
pracownicy sąsiednich gmin mają możliwość
nawiązywania współpracy i wymiany
doświadczeń.
W pikniku uczestniczyli: Prezes REFA Wiel-
kopolska, kierownik projektu „Doskonalenie
kompetencji kadr samorządowych…”,
przedstawiciel Stowarzyszenia „Transfer”,
Prezes Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”,
wójtowie gmin: Jeżów, Brzeziny, Dmosin,
Dalików, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz
oraz sekretarze, skarbnicy i pracownicy
jednostek samorządu terytorialnego uczest-
niczących w projekcie.
Piknik uświetniły występy grup artystycz-
nych z terenu naszej gminy: Zespołu

Śpiewaczego „Giecznianki” z Gieczna
z kapelą ludową Zbigniewa Rudnickiego,
Zespołu Śpiewaczego „Szczawinianki”
ze Szczawina, Orkiestry Dętej działającej
przy GOK oraz Zespołu Tańca Nowoczes-
nego „Raindrops junior”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w
Zgierzu informuje, iż został rozstrzygnięty
przetarg nieograniczony na realizację  zadań
w ramach projektu „Inwestycja w siebie
dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
W bieżącym roku w projekcie weźmie udział
31 nowych, a 1 osoba będzie kontynuowała
projekt z 2011 r. Uczestnicy projektu odbędą
szkolenie w zakresie umiejętności interper-

sonalnych, obsługi komputera oraz zdobędą
kwalifikacje zawodowe w zakresie:
l obsługa wózków jezdniowych z napędem
silnikowym - 6 osób, l pomoc kucharza
- 7 osób, l zakładanie i prowadzenie działal-
ności gospodarczej wraz z prawem jazdy
kat. B - 9 osób, l opiekun osoby starszej -
5 osób, l obsługa kas fiskalnych - 5 osób.
Oprócz nauki i szkolenia, w ramach projektu
przewidzianych jest szereg spotkań integra-
cyjnych dla uczestników. 
28 czerwca 2012 r. w Klubie Integracji
Społecznej w Dąbrówce odbył się piknik
integracyjny dla wszystkich uczestników
projektu, a 2 lipca rozpoczęły się zajęcia

z zakresu rozwijania osobo-
wości i umiejętności inter-
personalnych.

UNIA EUROPEJSKA

Ruszyła kolejna edycja
projektu GOPS

MAŁGORZATA BIBELkoordynator projektu

Piknik w Dzierżąznej
SAMORZĄD

Harmonogram najbliższych dyżurów w
punktach konsultacyjnych na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej 
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6: 
l 4 lipca, godz. 13.00 -17.00 
l 18 lipca, godz. 13.00 - 17.00 
l 1 sierpnia, godz. 13.00 - 17.00 
l 22 sierpnia, godz. 13.00 - 17.00 
q Centrum Aktywizacji Społeczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie,
ul. Sportowa 3: 
l 5 lipca, godz. 14.00 - 18.00 
l 12 lipca, godz. 10.00 - 14.00 
l 19 lipca, godz. 9.00 - 13.00 
l 2 sierpnia, godz. 14.00 - 18.00 
l 8 sierpnia, godz. 8.00 - 12.00 
l 23 sierpnia, godz. 9.00 - 13.00 
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Grotnikach, 
ul. Brzozowa 23a:
l 5 lipca, godz. 9.00 - 13.00 
l 19 lipca, godz. 14.00 - 18.00 
l 2 sierpnia, godz. 9.00 - 13.00 
l 23 sierpnia, godz. 14.00 - 18.00 
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42:
l 12 lipca, godz. 15.00 - 19.00 
l 26 lipca, godz. 15.00 - 19.00 
l 9 sierpnia, godz. 15.00 - 19.00 
l 30 sierpnia, godz. 15.00 - 19.00 
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1:
l 11 lipca, godz. 13.00 - 17.00 
l 25 lipca, godz. 13.00 - 17.00 
l 8 sierpnia, godz. 13.00 - 17.00 
l 29 sierpnia, godz. 13.00 - 17.00 

Bezpłatna pomoc 
psychologa i terapeuty 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejz/s w Zgierzu
informacja:

SPOŁECZEŃSTWO

AGNIESZKA CHMIELESKA
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Zgierz, PKP
Zgierz, ul. 3-go Maja / Skłodowskiej
Zgierz, ul. 3-go Maja / 1-go Maja
Zgierz, ul. 3-go Maja / Armii Krajowej
Zgierz, ul. Aleksandrowska / Plac Targowy
Zgierz, ul. Aleksandrowska / Gałczyńskiego
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 22
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 50
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 90
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 130
Zgierz, ul. Wiosny Ludów / Kontrewers
Jastrzębie Górne / skrzyżowanie
Jedlicze A, sklep „Michaś”
Jedlicze B III
Jedlicze B II
Jedlicze B I
Jedlicze A, ul. Aleksandrowska / Podrzeczna
Grotniki, ul. Krótka
Grotniki, ul. Marszałkowska / Kolejowa
Grotniki, ul. Brzozowa / szkoła
Grotniki, Kościół
Ustronie, OSP
Ustronie, DPS
Ustronie, sklep „Chaber”
Ustronie, sklep „Chaber”
Ustronie, DPS
Ustronie, OSP
Grotniki, Kościół
Grotniki, ul. Brzozowa / szkoła
Grotniki, ul. Marszałkowska / Kolejowa
Grotniki, ul. Krótka
Jedlicze A, ul. Aleksandrowska / Podrzeczna
Jedlicze B I
Jedlicze B II
Jedlicze B III
Jedlicze A, sklep „Michaś”
Jastrzębie Górne / skrzyżowanie
Zgierz, ul. Wiosny Ludów / Kontrewers
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 130
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 90
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 50
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 22
Zgierz, ul. Aleksandrowska / Gałczyńskiego
Zgierz, ul. Aleksandrowska / Plac Targowy
Zgierz, ul. Sieradzka
Zgierz, ul. 3-go Maja / Armii Krajowej
Zgierz, ul. 3-go Maja / 1-go Maja
Zgierz, ul. 3-go Maja / Skłodowskiej
Zgierz, PKP

ZGIERZ - Jedlicze - Grotniki - USTRONIE - Grotniki - Jedlicze - ZGIERZ

Przystanek
6:08
6:09
6:10
6:11
6:14
6:15
6:17
6:18
6:19
6:20
6:21
6:22
6:23
6:24
6:25
6:26
-

6:28
6:30
6:31
6:32
6:33
6:34
6:35
6:50
6:51
6:52
6:53
6:54
6:55
6:57
-

6:58
6:59
7:00
7:02
7:03
7:04
7:05
7:06
7:07
7:08
7:10
7:11
7:12
7:14
7:15
7:16
7:17

7:17
7:18
7:19
7:20
7:23
7:24
7:25
7:26
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
-
-
-

7:32
7:33
7:35
7:36
7:37

Gr. cm
Orła

Kowal.
Kowal.
Orła

Gr. cm
7:43
7:44
7:45
7:46
7:48
-
-
-

7:49
7:50
7:51
7:52
7:53
7:54
7:55
7:57
7:58
7:59
8:01
8:02
8:03
8:04

8:10
8:11
8:12
8:13
8:16
8:17
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
-

8:30
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:37
8:37
8:38
8:39
8:40
8:41
8:42
8:44
-

8:45
8:46
8:47
8:49
8:50
8:51
8:52
8:53
8:54
8:55
8:57
8:58
8:59
9:01
9:02
9:03
9:04

9:35
9:36
9:37
9:38
9:41
9:42
9:44
9:45
9:46
9:47
9:48
9:49
9:50
9:51
9:52
9:53
-

9:55
9:57
9:58
9:59

10:00
10:01
10:02
10:07
10:08
10:09
10:10
10:11
10:12
10:14

-
10:15
10:16
10:17
10:19
10:20
10:21
10:22
10:23
10:24
10:25
10:27
10:28
10:29
10:31
10:32
10:33
10:34

10:55
10:56
10:57
10:58
11:01
11:02
11:04
11:05
11:06
11:07
11:08
11:09
11:10
11:11
11:12
11:13

-
11:15
11:17
11:18
11:19
11:20
11:21
11:22
11:40
11:41
11:42
11:43
11:44
11:45
11:47

-
11:48
11:49
11:50
11:52
11:53
11:54
11:55
11:56
11:57
11:58
12:00
12:01
12:02
12:04
12:05
12:06
12:07

12:53
12:54
12:55
12:56
12:59
13:00
13:02
13:03
13:04
13:05
13:06
13:07
13:08
13:09
13:10
13:11

-
13:13
13:14
13:15
13:17
13:18
13:19
13:20
13:20
13:21
13:22
13:23
13:24
13:25
13:27

-
13:28
13:29
13:30
13:32
13:33
13:34
13:35
13:36
13:37
13:38
13:40
13:41
13:42
13:44
13:45
13:46
13:47

14:17
14:18
14:19
14:20
14:23
14:24
14:26
14:27
14:28
14:29
14:30
14:31
14:32
14:33
14:34
14:35

-
14:37
14:39
14:40
14:41
14:42
14:43
14:44
14:44
14:45
14:46
14:47
14:48
14:49
14:51

-
14:52
14:53
14:54
14:56
14:57
14:58
14:59
15:00
15:01
15:02
15:04
15:05
15:06
15:07

- 
-
-

-
-

15:50
15:51
15:54
15:55
15:57
15:58
15:59
16:00
16:01
16:02
16:03
16:04
16:05
16:06

-
16:08
16:10
16:11
16:12
16:13
16:14
16:15
16:20
16:21
16:22
16:23
16:24
16:25
16:27

-
16:28
16:29
16:30
16:32
16:33
16:34
16:35
16:36
16:37
16:38
16:40
16:41
16:42
16:44
16:45
16:46
16:47

17:25
17:26
17:27
17:28
17:31
17:32
17:34
17:35
17:36
17:37
17:38
17:39
17:40
17:41
17:42
17:43

-
17:45
17:47
17:48
17:49
17:50
17:51
17:52
17:52
17:53
17:54
17:55
17:56
17:57
17:59

-
18:00
18:01
18:02
18:04
18:05
18:06
18:07
18:08
18:09
18:10
18:12
18:13
18:14
18:16
18:17
18:18
18:19

Kursuje od poniedziałku do piątku. Nie kursuje 25 i 26 grudnia, 1 stycznia oraz dwa dni Świąt Wielkanocnych.

Od wielu lat Polska Izba Gospodarcza Trans-
portu i Spedycji utrzymuje bazę danych
na temat połączeń autobusów w komunikacji
krajowej. Baza danych aktualizowana jest
bezpośrednio przez przewoźników oraz
organy administracji samorządowej wydające
zezwolenia na linie komunikacji regularnej.
W 2008 roku scentralizowano system infor-
matyczny i usprawniono procedury pracy.
Dzięki temu możecie Państwo korzystać
z kompleksowego systemu informacyjnego
obejmującego większość przewoźników oraz
teren całego kraju. 
Informacje o połączeniach autobusowych,
m.in. na terenie gminy Zgierz, można
uzyskać korzystając z:
q bezpłatnej informacji internetowej
Wyszukiwanie połączeń, tabliczki przystan-
kowe, lista przewoźników dostępne na stronie
www.autobusowyrozkladjazdy.pl.
q płatnej informacji SMS
Kanał informacyjny dostępny we wszystkich
sieciach komórkowych. Należy wysłać SMS
pod numer (+48) 72 155 o treści: PKS
miejscowość wyjazdu DOmiejscowość  docelowa.
Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł brutto.
q płatnej informacji przez telefon
Kanał informacyjny dostępny ze wszystkich
sieci telefonicznych pod nr (+48) 703 403 299.
Opłata za 1 minutę połączenia - 2,58 zł brutto. 
Rozkłady jazdy Gminnej Komunikacji
Autobusowej realizowane przez Gminny
Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej
na trasach Zgierz - Szczawin - Zgierz oraz
Zgierz - Brachowice - Zgierz publikowa-
liśmy na łamach naszej gazety w kwietniu.
Rozkłady te dostępne są również na stronie
internetowej www.gmina.zgierz.pl (zakładka:
Gmina - Komunikacja gminna).
W tym numerze publikujemy kolejne rozkłady
jazdy, tym razem na trasach realizowanych
przez przewoźników prywatnych.
Przyjemnej podróży!

Połączenia autobusowe

SPOŁECZEŃSTWO

Wypoczywaj w gminie Zgierz
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qqq
Bezpieczne dziecko na wsi

Rozpoczęły się wakacje. Jak co roku więk-
szość dzieci wiejskich spędzi je w miejscu
zamieszkania. Często na wieś przyjeżdżają
dzieci z miasta. Jednak żeby pobyt dziecka
w czasie wakacji na wsi okazał się wspaniałą
przygodą, należy zwrócić uwagę na bezpie-
czeństwo. Dzieci do zabawy często wynaj-
dują sobie miejsca niebezpieczne, a takich
w gospodarstwie i jego otoczeniu jest wiele.
W tym samym czasie rodzice czy opiekuno-
wie są zajęci intensywnymi pracami w polu
i w zagrodzie. Pamiętajmy, że wielu trage-
diom można zapobiec, odpowiednio wcześnie
usuwając przyczyny zagrożenia. 
Najniebezpieczniejszym miejscem w gospo-
darstwie jest plac manewrowy, gdzie osoba
wykonująca prace musi szczególnie uważać
zarówno w czasie odpinania i przyczepiania
narzędzi czy kierowania pojazdem. Aby
uniknąć wypadków należy taki plac manew-
rowy odgrodzić, a dzieciom urządzić plac
zabaw w zacisznym miejscu. Dla małych
dzieci może to być piaskownica, domek,
namiot czy huśtawka. Jeżeli w takim miejscu
ustawimy basen, to kąpiel może odbywać się
tylko w obecności dorosłych. 
W czasie żniw dorośli często powierzają
dzieciom wykonanie prac, ale należy
pamiętać, że są prace, których bezwzględnie
nie należy powierzać dzieciom poniżej
16 roku życia. Do takich prac należą m.in.:
lkierowanie ciągnikiem i pojazdami samo-

jezdnymi, lwszystkie prace przy użyciu pił
łańcuchowych, lprace związane ze stosowa-
niem środków ochrony roślin, lsprzęganie
i rozpinanie narzędzi rolniczych, lobsługa
maszyn do przygotowania pasz (sieczkarni,
rozdrabniaczy, śrutowników itp.), lprzeby-
wanie na pomostach maszyn rolniczych
(sadzarki, siewniki itp.), lzaładunek i rozła-
dunek zwierząt, lprace związane z przeno-
szeniem i dźwiganiem ciężkich przedmiotów. 
Jeżeli dziecko przebywa z dorosłymi na polu
to szczególnej uwagi wymaga praca kosiarką
rotacyjną czy rozrzutnikiem obornika. Te prace
należy przerwać, jeśli w pobliżu znajdują się
osoby postronne, ponieważ zarówno kamienie,
jak i uszkodzone części maszyn mogą zranić.
Zagrożeniem w gospodarstwie są środki
ochrony roślin, które powinny być przecho-
wywane w zamkniętej szafce tak, żeby
dziecko nie miało dostępu. Niedopuszczalne
jest przelewanie pozostałości środków do
pojemników po napojach, gdyż może to
doprowadzić do fatalnej w skutkach pomyłki.
Kolejną grupą zagrożeń stanowią upadki.
Ich główną przyczyną jest brak dbałości
o porządek, brak zabezpieczeń kanałów,
zbiorników, studzienek, szamb, otworów do
zrzucania siana czy słomy, a także brak
poręczy schodów.
Wypoczynek na wsi w czasie wakacji to nie
tylko okolice gospodarstwa. Zagrożeniem
jest również czas spędzany przy komputerze
i „serfowanie” w sieci. Należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na portale, które odwiedza dziecko.
Żeby je uchronić, najlepiej komputer ustawić
w miejscu, gdzie dorośli również często prze-

bywają, wtedy można zwrócić uwagę na to
co się wyświetla na monitorze oraz spraw-
dzić historię odwiedzanych stron interneto-
wych. Dziecko należy uczulić przed poda-
waniem swoich danych adresowych, opowia-
daniem o rodzinie i jej zwyczajach.
Początek wakacji to czas, kiedy należy
uświadomić dzieciom zagrożenia, jakie mogą
je spotkać nie tylko w obejściu gospodar-
stwa, ale i w jego okolicy: droga, woda, las,
zwierzęta itp. Trzeba też zadbać odpowiednio
wcześnie o kremy ochronne z filtrem,
nakrycia głowy dziecka, środki przeciw
ukąszeniom przez owady.

qqq
Bezpieczny dom podczas urlopu

Zabezpieczenie się przed włamaniem jest
trudne, a przede wszystkim kosztowne - im
więcej jest w mieszkaniu rzeczy cennych,
tym zabezpieczenia powinny być lepsze,
a co za tym idzie i droższe. Sprawca często
przed włamaniem chce się jednak dowie-
dzieć czy pokonanie tych zabezpieczeń
i narażanie się na złapanie będzie dla niego
opłacalne. Dlatego też, poza zabezpiecze-
niami technicznymi ważną rolą w zabezpie-
czaniu swojego mieszkania odgrywają tzw.
„bezpieczne postawy”. To one przede wszyst-
kim utrudniają przyszłym włamywaczom
typowania mieszkania do włamania. Tak
więc: lPo zmroku zasłaniaj okna. Włamanie
z reguły poprzedza obserwacja mieszkania
z zewnątrz. Odsłonięte okna pozwalają
poznać jego rozkład i ustalić miejsca, w któ-
rych znajdują się wartościowe przedmioty.
lNigdy nie zostawiaj kluczy, w „umówio-
nym” miejscu (np. pod wycieraczką czy na
parapecie). Ich znalezienie nie sprawi zło-
dziejowi żadnych trudności. lNie wkładaj
w drzwi kartek informujących, gdzie jesteś
i o której wrócisz. lGdy wyjeżdżasz na kilka
dni, poproś zaufaną osobę, aby zaglądała
wieczorami do twojego domu i zapalała
światła, otwierała okna, wyjmowała pocztę
ze skrzynki. lDo remontu mieszkania czy
naprawy sprzętu zamawiaj wyłącznie ekipy
polecone przez rodzinę i przyjaciół. lGdy
zgubisz klucze, natychmiast wymień zamek.
lNie opowiadaj wkoło, że właśnie wyjeż-
dżasz na długi urlop. O wiele bezpieczniej
jest podzielić się wrażeniami po powrocie.
lNie chwal się, że kupiłeś dziecku kompu-
ter. Nie mów, że sprzedałeś samochód i nie
wiesz, w co zainwestować pieniądze. lNie
trzymaj wszystkich pieniędzy i kosztowności
w jednym miejscu. Nie chowaj też pieniędzy
do cukru, mąki, bieliźniarki, pod doniczkami
czy w zamrażalniku. Te miejsca są złodzie-
jom doskonale znane. lGdy zorientujesz się,
że ktoś obcy był w domu natychmiast
zawiadom policję. Nic nie ruszaj, nie zamy-
kaj okien, nie sprzątaj. lPamiętaj! Nie ma
lepszego zabezpieczenia twojego domu niż
dobry sąsiad.

Bezpieczne wakacje
SPOŁECZEŃSTWO

Szczawin szkoła
Podole
Glinnik / Spółdzielnia
Glinnik k. toru
Smardzew poczta
Łagiewniki Stare 1
Łagiewniki Stare 2
Łagiewniki Nowe 1
Łagiewniki Nowe 2
Zgierz, ul. Długa / Spacerowa
3-go Maja / 1-go Maja
3-go Maja / Urząd Skarbowy
3-go Maja / Urząd Skarbowy
3-go Maja / 1-go Maja
Zgierz, ul. Długa / Spacerowa
Łagiewniki Nowe 2
Łagiewniki Nowe 1
Łagiewniki Stare 2
Łagiewniki Stare 1
Smardzew poczta
Glinnik k. toru
Glinnik / Spółdzielnia
Podole
Szczawin szkoła

SZCZAWIN - Glinnik - Łagiewniki - ZGIERZ - Łagiewniki - Glinnik - SZCZAWIN
Przystanek

7:15
7:17
7:19
7:21
7:23
7:25
7:27
7:30
7:32
7:35
7:39
7:45
7:50
7:55
7:57
8:01
8:06
8:08
8:09
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14

8:15
8:17
8:19
8:21
8:23
8:25
8:27
8:30
8:32
8:35
8:39
8:45
8:50
8:55
8:57
9:01
9:06
9:08
9:09
9:10
9:11
9:12
9:13
9:14

9:15
9:17
9:19
9:21
9:23
9:25
9:27
9:30
9:32
9:35
9:39
9:45
9:50
9:55
9:57

10:01
10:06
10:08
10:09
10:10
10:11
10:12
10:13
10:14

10:15
10:17
10:19
10:21
10:23
10:25
10:27
10:30
10:32
10:35
10:39
10:45
10:50
10:55
10:57
11:01
11:06
11:08
11:09
11:10
11:11
11:12
11:13
11:14

11:15
11:17
11:19
11:21
11:23
11:25
11:27
11:30
11:32
11:35
11:39
11:45
11:50
11:55
11:57
12:01
12:06
12:08
12:09
12:10
12:11
12:12
12:13
12:14

13:15
13:17
13:19
13:21
13:23
13:25
13:27
13:30
13:32
13:35
13:39
13:45
13:50
13:55
13:57
14:01
14:06
14:08
14:09
14:10
14:11
14:12
14:13
14:14

14:15
14:17
14:19
14:21
14:23
14:25
14:27
14:30
14:32
14:35
14:39
14:45
14:50
14:55
14:57
15:01
15:06
15:08
15:09
15:10
15:11
15:12
15:13
15:14

15:15
15:17
15:19
15:21
15:23
15:25
15:27
15:30
15:32
15:35
15:39
15:45
15:50
15:55
15:57
16:01
16:06
16:08
16:09
16:10
16:11
16:12
16:13
16:14

16:15
16:17
16:19
16:21
16:23
16:25
16:27
16:30
16:32
16:35
16:39
16:45
16:50
16:55
16:57
17:01
17:06
17:08
17:09
17:10
17:11
17:12
17:13
17:14

17:15
17:17
17:19
17:21
17:23
17:25
17:27
17:30
17:32
17:35
17:39
17:45
17:50
17:55
17:57
18:01
18:06
18:08
18:09
18:10
18:11
18:12
18:13
18:14

18:15
18:17
18:19
18:21
18:23
18:25
18:27
18:30
18:32
18:35
18:39
18:45
19:00
19:05
19:07
19:11
19:16
19:18
19:19
19:20
19:21
19:22
19:23
19:24

Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

Oprac. na podstawie informacji Policji i KRUS
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Major 
Włodzimierz Ireneusz
Chmielowski (1887-1940)

Syn Edwarda i Marii z Nowierskich urodziłsię 15 grudnia 1887 roku w Warszawie.Po ukończeniu szkół w nieznanychokolicznościach wraz z rodziną zostałwywieziony przez władze carskie w głąbRosji. Przez wiele lat pracował w Bakunad Morzem Kaspijskim współuczest-nicząc w budowie świetlic i szpitalapolskiego. Jednocześnie aktywnie praco-wał w bakijskim środowisku polonijnym.Mianowany podporucznikiem w 1917 r.walczył jako żołnierz Brygady Polskiejna Kaukazie i IV Dywizji Strzelcówgen. Lucjana Żeligowskiego. W okresierewolucji bolszewickiej w Rosji, po wieluperypetiach bardzo okrężną drogą dotarłdo Francji, gdzie wstąpił do Armiigen. Józefa Hallera. Po zakończeniuwojny wraz z żoną powrócił do odrodzonejPolski. Ponownie w Wojsku Polskim od1920 r. Czynnie uczestniczył w wojniepolsko-bolszewickiej. Od 1923 r. przenie-siony do rezerwy w stopniu kapitanaz przydziałem do 4 baonu sanitarnego.Będąc doświadczonym oficerem znalazłzatrudnienie w Warszawie, gdzie przepra-cował kilka lat. Przeniesiony służbowo doŁodzi, został Administratorem 4 SzpitalaOkręgowego. Zamieszkał wraz z rodzinąw Jeżewie k/Zgierza. Do wybuchu II wojnyświatowej, będąc już oficerem rezerwy,pracował w Wydziale Zdrowia UrzęduWojewódzkiego w Łodzi z siedzibąw Pałacu Poznańskiego. Odznaczony

Medalem Niepodległości, medalami 1918-1921 i Medalem 10-lecia OdzyskaniaNiepodległości z miniaturką. Zmobilizo-wany w sierpniu 1939 r. do 28 pułkupiechoty z przydziałem służbowym doszpitala na ul. Żeromskiego w Łodzi,a następnie po ewakuacji do szpitala wBrześciu nad Bugiem. Przebieg działańwojennych z udziałem kapitana Chmie-lowskiego oraz okoliczności dostania siędo niewoli rosyjskiej nie są znane. Zostałosadzony w obozie jenieckim w Starobiel-sku nad rzeką Ajdar na pd.-wsch. odCharkowa. Obóz jeńców polskich mieściłsię na terenach dawnego klasztoru,w którym panowały bardzo ciężkiewarunki bytowe. Mimo to, jak pisał jedenz ocalonych „duch i forma starobielszczanbyły pierwszorzędne, miały za gruntnajpiękniejsze nasze warunki narodowei rodzinne”. 
Kapitan W. Chmielowski zginął zamordo-wany strzałem w tył głowy w piwnicachbudynku NKWD pomiędzy 5 kwietniaa 12 maja 1940 roku. Miejsce pochówkunajprawdopodobniej znajduje się wPiatichatkach, 14 km od Charkowa.Odnotowano go w spisie więźniów Staro-bielska z nr 3685. Pozostawił żonę i trojedzieci.
Pośmiertnie odznaczony KrzyżemKampanii Wrześniowej 1939 r. przezPrezydenta RP na Uchodźstwie EdwardaRaczyńskiego w Londynie 15 sierpnia1985 r., medalem „za udział w wojnieobronnej 1939” z dnia 18 grudnia 1996 r.przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaś-niewskiego. W roku 2007 roku zostałpośmiertnie awansowany do stopniamajora przez Prezydenta RP prof. LechaKaczyńskiego.

Kapitan 
Czesław Łukomski(1912-1940)

Syn Leona i Heleny z Pomorskich urodziłsię 23 maja 1912 roku w Podgórzuk/Bielaw w rodzinie ziemiańskiej. OjciecCzesława administrował majątkiem ziem-skim w Grabowie w powiecie łęczyckim.Rodzice swoim czworgu dzieciom: Irenie,Karolowi, Czesławowi i Jadwidze zapew-nili solidne wykształcenie. Czesławpo ukończeniu Gimnazjum MęskiegoA. Zimowskiego w Łodzi w 1932 rokui Oficerskiej Szkoły Piechoty wybrał drogękariery zawodowej w wojsku. Służbę stałąpełnił w 28 Pułku Strzelców Kaniowskich„Dzieci Łodzi”. W 1937 był dowódcąoddziału zwiadowczego. Zamieszkał nastałe w Łodzi przy ul. Wodnej 26. Kawaler,młody, przystojny z ambicjami żołnierzzawodowy w stopniu porucznika byłpowszechnie lubiany w gronie kolegówi przyjaciół. Często odwiedzał rodzicówi brata Karola, którzy spod Łęczycyprzenieśli się na stałe do Szczawina. Turodzina Łukomskich osiadła nad stawemna skraju lasu szczawińskiego wznoszącistniejący do dzisiaj dom i zarządzającjedynym w okolicy młynem. Z tego okresuzachowały się nieliczne zdjęcia CzesławaŁukomskiego w domu rodzinnym. W okre-sie poprzedzającym wybuch wojnyporucznik Czesław Łukomski brał wielo-krotnie udział w ćwiczeniach poligono-wych. Ostatnia potwierdzona informacja onim pochodzi z sierpnia 1939 r., gdzie byłwidziany przez Kazimierza Jędrzejczaka,

żołnierza IV Pułku Artylerii Ciężkiej, naćwiczeniach w okolicach Częstochowy.We wrześniu 1939 r. brał udział w wojnieobronnej. Po mobilizacji alarmowej 28PSK dowodzony przez ppłk WincentegoKurka został skierowany do obronygranicy z Niemcami w okolicy Ostrze-szowa i Wieruszowa. Prawdopodobnieporucznik Łukomski przeszedł cały szlakbojowy swego pułku, którego żołnierzeostatecznie kapitulowali 27 września podKrasnobrodem na Lubelszczyźnie.Czesław Łukomski i wielu jego żołnierzyznalazło się na terytorium zajętym przezArmię Czerwoną. Zostali uwięzieni.Oficerów umieszczono w obozie wKozielsku. Tam porucznik Łukomski wśródwspółwięźniów odnalazł aż 33 oficerów zeswojej jednostki. 
Wiosną 1940 roku zamordowany strzałemw tył głowy w dołach Katynia. W czasieprac ekshumacyjnych Komisji TechnicznejPCK w maju 1943 roku znaleziono przyzwłokach porucznika Czesława Łukom-skiego nr 03603 „kartkę z nazwiskiemwłasnym i adresem w Łodzi oraz adresemrodziców: wieś Szczawin oraz kartkęz zapiskami”.
W 1996 r. pośmiertnie odznaczonymedalem „za udział w wojnie obronnej1939” przez Prezydenta RP AleksandraKwaśniewskiego. Awansowany do stopniakapitana przez Prezydenta RP prof. LechaKaczyńskiego. Uroczyste odczytanie listypoległych miało miejsce w dniach 9 -10listopada 2007 r.

oprac. KRZYSZTOF WOŁOWSKI

19 maja w Szczawinie odbyła się żywa lekcja
historii i patriotyzmu. W 72. rocznicę Zbrodni
Katyńskiej upamiętniono zamordowanych
w 1940 roku w Katyniu i Charkowie oficerów
- mieszkańców Jeżewa i Szczawina: majora
Włodzimierza Chmielowskiego i kapitana
Czesława Łukomskiego. 
Uroczystość odbyła się z inicjatywy
Miłośników Lokalnej Tradycji i Historii.
Gośćmi honorowymi byli członkowie rodzin
zamordowanych: Elżbieta Łukomska
- bratanica kapitana Łukomskiego oraz
Beata, Henryk i Alicja Smolińscy - rodzina
majora Chmielowskiego. Gminę Zgierz
reprezentował Wójt Zdzisław Rembisz.
W kościele parafialnym odprawiona została
uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny,
którą koncelebrowali: ks. płk Mariusz
Śliwiński - Kapelan Wojska Polskiego,
ks. dr Andrzej Blewiński oraz ks. Ryszard
Szymacha. 
Druga część uroczystości odbyła się na
terenie szkoły. Poruszający serca uczestni-
ków program artystyczny zaprezentowała
młodzież z Gimnazjum w Szczawinie pod
kierunkiem Urszuli Cłapińskiej i Agnieszki
Dzikowskiej. Jako hołd oddany oficerom

odbył się apel poległych i salwa honorowa
wykonana przez Kompanię Reprezenta-
cyjną Jednostki Wojska Polskiego z Leź-
nicy Wielkiej. Punktem kulminacyjnym
było posadzenie dwóch „Dębów Pamięci”
przez członków rodzin zamordowanych oraz
odsłonięcie obelisku z nazwiskami oficerów
i złożenie kwiatów. Zebrani odwiedzili
również ekspozycję towarzyszącą uroczys-
tości oraz zapoznali się z tablicą informa-
cyjną, poświęconą postaciom poległych
oficerów oraz dziejom Zbrodni Katyńskiej.

Podniosłość uroczystości podkreślił udział
Orkiestry Dętej działającej przy GOK oraz
pocztów sztandarowych: ZSG w Szczawi-
nie, OSP ze Szczawina i Swędowa oraz Koła
Łowieckiego. Uroczystość prowadzili:
Agnieszka Jędrzejczak-Cybulska i Krzysztof
Wołowski.
– Czuję szczególny związek z rodzinami
poległych oficerów, ponieważ 15 osób
z najbliższej rodziny mojego ojca również
pozostało na zawsze poza granicami obecnej

Katyńskie Dęby Pamięci
w Szczawinie
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Polski. Zginęli w 1943 r. w czasie Rzezi
Wołyńskiej na terenie dzisiejszej Ukrainy.
Uczestnicząc w szczawińskiej uroczystości,
oczami wyobraźni widziałam oprócz łez
Rodzin Katyńskich, także łzy mojego ojca,
gdy wspominał swoje bogate w cierpienia
dzieciństwo. Dziękuję organizatorom za
te chwile wzruszeń – napisała w relacji
z uroczystości Irena Konsowicz, Dyrektor
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szcza-

winie. – Uroczystość została przygotowana
z wielkim rozmachem, chociaż tworzyła ją
garstka skromnych, nie poszukujących
splendoru ludzi. Ponadpokoleniowa i oparta
na współpracy młodzieży i dorosłych, osób
świeckich i przedstawicieli kościoła, cywi-
lów i wojska. Przemyślana, dopięta na ostatni
guzik, zaplanowana z wielkim taktem
i wyczuciem, na bardzo wysokim poziomie
organizacyjnym i artystycznym, skoncentro-

wana wyłącznie na bohate-
rach - poległych oficerach.
Piękna patriotyczna uroczys-
tość, poruszająca serca i
umysły wszystkich pokoleń
odbiorców, szeroko promu-
jąca lokalną historię, ale także
mieszkańców Szczawina,
parafię, szkołę, gminę. Wielkie
gratulacje dla głównych
organizatorów: Katarzyny
i Krzysztofa  Wołowskich,
Agnieszki i Adama Cybul-
skich, Marioli i Bartłomieja
Kurowskich, Doroty i Dariu-

sza Sibińskich, Anny i Piotra Jędrzejczaków
oraz wszystkich współpracujących z orga-
nizatorami. 
Pełna relacja z uroczystości w Internecie na:
www.gmina.zgierz.pl oraz www.zsg-szczawin.
ehost.pl. 

ZSG w SzczawinieNa podstawie
informacji: fot. Halina Gwis

Maria Kownacka patronką Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej 
6 czerwca w Dąbrówce Wielkiej
miała miejsce uroczystość nadania
Szkole Podstawowej imienia Marii
Kownackiej. Uroczystość odbyła
się w roku upamiętniającym setną
rocznicę istnienia szkoły. 
Wybór tej właśnie pisarki na patronkę
szkoły był dokonany z pełną świa-
domością. Maria Kownacka była
autorką kilkudziesięciu książek
dla dzieci, w tym niezapomnianego
przez starsze pokolenia i wciąż
aktualnego dzisiaj „Plastusiowego
pamiętnika” czy „Rogasia z Doliny
Roztoki”. Książki te tworzą obraz
dzieciństwa kolorowego, pełnego
przygód, ale i bliskiego codzien-
nym sprawom i problemom dziecka.
Za wyborem pisarki na patronkę
szkoły przemawiała także jej
biografia, która dla nauczycieli
i rodziców może być przykładem
pasji i zaangażowania w swoją
pracę, dla dzieci zaś wzorem
odwagi i dobroci serca. Owocem
jej twórczej pracy było ponad
60 powieści, opowiadań, wierszy
i utworów scenicznych. Dowodem
wrażliwości i odwagi - tajne
nauczanie na wsi podczas II wojny
światowej. Gestem otwartości
natomiast - przekazanie niezwykle
bogatego prywatnego księgozbioru
i archiwum na rzecz Muzeum
Książki Dziecięcej Biblioteki Pub-
licznej m.st. Warszawy.

Uroczystą chwilę nadania imienia
szkole poprzedził rok wytężonej
pracy nauczycieli, pracowników
szkoły, rodziców i dzieci. Ucznio-
wie stopniowo poznawali życie
i twórczość patronki poprzez lekcje
poświęcone tej tematyce, konkursy
literackie i plastyczne, sztukę teat-
ralną na podstawie jej scenariusza,
wycieczkę do Warszawy śladami
patronki, wspólne pisanie hymnu
szkoły, projektowanie sztandaru,
a wreszcie próby do uroczystości
i samą uroczystość poprzedzoną
mszą św. w kościele w Dąbrówce
Wielkiej. Równie ważną rolę na
drodze do uzyskania przez szkołę
imienia odegrali rodzice uczniów -
fundatorzy sztandaru. Razem z nimi,
dyrektor szkoły, dzieci i pracow-
nicy szkoły uczyli się ceremonii
przekazania sztandaru.
Z dniem 6 czerwca 2012 r. Szkoła
Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej
nosi imię Marii Kownackiej. Stało
się to dzięki pracy wielu ludzi.
Dziękujemy wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie
tej uroczystości oraz gościom,
którzy swoją obecnością uświetnili
tę historyczną chwilę.

Pracownicy szkoły

fot. Tadeusz Krzemiński

WYDARZENIA

SP w Dąbrówce Wielkiej
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W dniu 29 maja 2012 r.
na cmentarzu przy 
ul. Konstantynowskiej 
w Zgierzu pożegnaliśmy 
Józefę Kołat, wieloletnią
dyrektor Domu Dziecka 
w Dąbrówce. 
Pracę zawodową rozpoczęła w 1964 r.
w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej
jako nauczycielka matematyki i fizyki. Przez
11 lat dokładała wszelkich starań, aby prze-
kazywać wiedzę swoim uczniom. Czyniła to
z niezwykłym zaangażowaniem i entuzja-
zmem, dowodząc, że zawód ten wybrała
kierując się pasją i powołaniem.
W szkole w Dąbrówce prowadziła też
działalność harcerską, dając się poznać jako
druhna pełna charyzmy i zdolności organi-
zatorskich. Osiągnięcia w tej dziedzinie
zaowocowały powierzeniem Józefie Kołat

funkcji Komendanta Hufca ZHP Łódź -
Powiat i mianowaniem na stopień harcmistrza.
W 1975 r. objęła na następne 25 lat stanowi-
sko dyrektora Domu Dziecka w Dąbrówce.
Dla wielu wychowanków Pani Józefa Kołat
to nie tylko Pani Dyrektor, ale osoba, która
przejęła i prowadziła ich zagubione losy jak
matka i najlepsza przyjaciółka. Kochała
dzieci. Wskazywała im co w życiu dobre,
co złe. Uczyła, jak podejmować trafne
decyzje, jak radzić sobie z przeciwnościami
i trudami życia. Cieszyła się i płakała razem
z dziećmi.
Dzisiaj wielu dorosłych już wychowanków
może z wdzięcznością powiedzieć, że dzięki
matczynej trosce Pani Dyrektor osiągnęli
sukces życiowy i zawodowy.
Pani Józefa Kołat za swoje osiągnięcia
w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opie-
kuńczej otrzymała wiele wyróżnień i nagród,
m.in. Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż
Zasługi ZHP, nagrody Kuratora i Inspektora
Oświaty i Wychowania.

Pamiętajmy jednak, że wszystkie te wyróż-
nienia nie oddadzą w pełni codziennej troski
o życie ponad 400 wychowanków. Troski,
która na co dzień nie daje spektakularnych
sukcesów i nie jest okraszona fajerwerkami.
Troski, która jak kropla drążąca skałę, kształ-
tuje młodego człowieka i wlewa w niego
wiarę w dobroć i miłość.
Pani dyrektor Józefa Kołat na zawsze pozo-
stanie w pamięci jako osoba wyjątkowa,
pełna oddania i poświęcenia dla innych.
Pozostanie przykładem, że tyle w nas
samych człowieka, ile dajemy z siebie
innym.

Wspomnienie 
o Józefie Kołat

KRYSTYNA WOJTCZAKDyrektor Domu Dziecka w Dąbrówce

Wspomnienia są jak perły: 
mają w sobie coś z klejnotów 
i coś z łez
12 czerwca odbyła się
w Zespole Szkolno
-Gimnazjalnym 
w Szczawinie piękna
uroczystość mająca 
na celu uczczenie 
pamięci Pani Jadwigi 
Goździk - wieloletniej
nauczycielki w szkole 
w Szczawinie. 
Pani Jadwiga Goździk była nauczycielką
pełną pasji i zainteresowań, przy tym praco-
witą i bardzo aktywną społecznie. Założyła
Sekcję Emerytów i Rencistów przy Gminie
Zgierz, była przewodniczącą Koła Plastycz-
nego „Paleta” przy Sekcji Emerytów i Ren-
cistów ZNP w Zgierzu. Malowała obrazy,
tworzyła rzeźby, pięknie haftowała, zarażając
swoją pasją innych ludzi. Uczestniczyła
w plenerach malarskich oraz wystawach
twórczości amatorskiej artystów plastyków
w Zgierzu i Tarnowie. Wiele swych obrazów
podarowała szkołom i znajomym. Była
świetnym pedagogiem, ciepłym i życzliwym
dla uczniów, oddanym swej pracy. 
Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz, Przewodnicząca Koła
Emerytów i Rencistów Gminy Zgierz Barbara
Maciak, Przewodnicząca Sekcji Emerytów
i Rencistów w Zgierzu Jadwiga Karmańska,
Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Zgierzu
Grażyna Pisarska, Chór Trzeciego Wieku,
Koło Emerytów i Rencistów Gminy Zgierz.
Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele
najbliższej rodziny Pani Jadwigi Goździk:
mąż Bolesław, córka Wanda, syn Tomasz
oraz synowa Barbara. 
Powitaniem gości uroczystość rozpoczęła
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie Irena Konsowicz. Nastepnie
Pani Barbara Maciak, wręczyła kwiaty
i podziękowała Pani dyrektor za pomoc i
współpracę w przygotowaniu uroczystości.

Pamięci Jadwigi Goździk

KONDOLENCJE
25 maja odeszła od nas nasza koleżanka

ś.p. Józefa Kołat
Jej MĘŻOWI i SYNOM

składamy wyrazy współczucia
Koleżanki i koledzy 

z Koła Emerytów i Rencistów ZNP 
przy Gminie Zgierz

Wyrazy współczucia
Pani

MAŁGORZACIE GAWRYSZCZAK
Sołtys Sołectwa Śladków Górny

z powodu śmierci 
OJCA
składają 

mieszkańcy Śladkowa Górnego

Wyrazy współczucia
Pani

MAŁGORZACIE GAWRYSZCZAK
Sołtys Sołectwa Śladków Górny

z powodu śmierci 
OJCA
składają 

Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom
Śladkowa Górnego, którzy uczestniczyli w pogrzebie
mojego taty oraz tym, którzy sercem i myślą byli ze
mną w tych trudnych chwilach.

Małgorzata Gawryszczak

Wyrazy współczucia
Panu

PAWŁOWI FRĄTCZAKOWI
z powodu śmierci 

OJCA
składają 

Dyrektor i pracownicy 
Gminnego Zakładu Komunalnego 

z/s w Dąbrówce Wielkiej

Wyrazy współczucia
Panu

PAWŁOWI FRĄTCZAKOWI
z powodu śmierci 

OJCA
składają 

Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia
Pani

JÓZEFIE BEŁDOWSKIEJ
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Koło Gospodyń Wiejskich Grotniki - Ustronie
oraz

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
PanI

BARBARZE MIAZEK
z powodu śmierci 

MATKI
składają 

Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy
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1 czerwca kwiaty pod pomnikiem „Pamięci
męczeńskiej pracy dzieci polskich więzio-
nych przez hitlerowców w Dzierżąznej
w latach 1943-1945” złożyli Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński
oraz Bożena Frank z Referatu Edukacji
i Spraw Społecznych UGZ. 
Obóz dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemy-
słowej w Łodzi utworzono 28 listopada 1942 r.
Otrzymał nazwę „Polen-jugendverwahrlager
der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt” -
obóz prewencyjny policji bezpieczeństwa
w Łodzi dla młodzieży polskiej. Taka nazwa
miała stwarzać pozory zapobiegawczego

i wychowawczego charakteru obozu.
W rzeczywistości był to obóz koncen-
tracyjny. 7 grudnia 1942 r. została
utworzona filia w Dzierżąznej.
Oficjalnie zadaniem filii było „zapew-
nienie wyżywienia dla obozu macie-
rzystego w Łodzi oraz przyuczenie
dziewcząt do pracy u niemieckich
bauerów”. Pierwszą grupę dziewcząt przy-
wieziono w marcu 1943 r. Pracującym
w folwarku Polakom powiedziano, że
więzione w Dzierżąznej dzieci to przestępcy
i nie należy się z nimi kontaktować.
W obozie przetrzymywano dziewczynki
w wieku 8 - 16 lat. Pracowały one po 12 - 14

godzin wykonując wszystkie prace rolne,
a zimą obszywały dziurki od chlebaków
i pasów żołnierskich. Więźniarki cierpiały
głód i bardzo często były bite przez
niemiecką załogę obozu. Obóz macierzysty
i jego filia istniały do stycznia 1945 r. 

Pamięci męczeńskiej pracy dzieci polskich 
więzionych przez hitlerowców w Dzierżąznej w latach 1943-1945 

oprac. MACIEJ WRZESIŃSKI

Przyjaciele Pani Jadwigi Goździk zaprezen-
towali osobiste relacje i wspomnienia.
W nastroju kawiarnianym, przy wiosennie
udekorowanych stolikach, snuły się różne
opowieści i refleksje dotyczące życia
nauczycielki. Chór wykonał kilka ulubio-
nych utworów Pani Jadwigi, czytano jej
ulubione wiersze, wspominano plenery
malarskie, w których uczestniczyła. W tle
brzmiała nostalgiczna, refleksyjna muzyka,
przygotowana przez nauczycielkę muzyki
Urszulę Cłapińską. 
W uroczystości wzięła udział również
młodzież gimnazjum. Chłopcy przygoto-
wali prezentację filmu wspomnieniowego
o Pani Goździk, a dziewczynki z kl. IIA pod
kierunkiem Agnieszki Dzikowskiej pięknie
recytowały wiersze Wisławy Szymborskiej
i ks. Jana Twardowskiego. Słowne prezen-
tacje były przeplatane występami muzycz-

nymi - Chór wykonał Pieśń o Matce, a
Urszula Cłapińska zagrała na skrzypcach
Ave Maria.
Serdecznym i ciepłym wspomnieniom nie
było końca. Wszyscy byli wzruszeni,
a niejeden gość uronił łzę. Na zakończenie
głos zabrał Pan Bolesław Goździk, mąż Pani
Jadwigi, który mówił o niej jako dobrej żonie
i matce. Podziękował organizatorom za tę
piękną, wzruszającą uroczystość. 
Potem jeszcze można było podziwiać prace
malarskie i plastyczne Pani Goździk,
obejrzeć pamiątkowe zdjęcia i powspominać
dawne chwile. W tym nostalgicznym
nastroju czas mijał bardzo szybko. Warto
pamiętać, że „Wspomnienia to jedyny
wehikuł czasu jakim dysponujemy”.

PAMIĘCI...

AGNIESZKA DZIKOWSKAZSG w Szczawinie

Przewodnicząca oraz Zarząd Koła Emerytów
i Rencistów ZNP przy Gminie Zgierz
składają serdeczne podziękowania

wszystkim, którzy przybyli na spotkanie poświę-
cone pamięci Pani Jadwigi Goździk
Dyrektor szkoły w Szczawinie Irenie Konsowicz
i Pani Halinie Gwis za pomoc w organizacji
uroczystości
nauczycielom i uczniom szkoły w Szczawinie
za oprawę muzyczną  i recytację wierszy
członkom Chóru Trzeciego Wieku, a w szczegól-
ności Pani Krystynie Świątczak, za specjalnie
przygotowany repertuar
za wiersze pełne refleksji i zadumy napisane
przez nasze koleżanki: Mariannę  Kołodziejczyk,
Janinę Dziedzic i uczennicę Pani Jadwigi
Goździk - Marię Pietrzak
wszystkim, którzy opowiadali o swych relacjach
i spotkaniach z Jadwigą Goździk, przybliżając
nam postać naszej szlachetnej i skromnej
koleżanki

12 maja w Kościele Parafialnym Serca
Jezusowego w Łodzi odbył się koncert,
podczas którego można było usłyszeć
„Adiemus - Songs of Sanctuary” Karla
Jenkinsa. Utwór został wykonany przez chór
żeński „Juvenales Cantores Lodzienses”,
Zespół Instrumentów Klawiszowych „Orffa”
i osiem chórów Ogólnopolskiego Programu
Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca
Polska” (wśród nich chór „Leśne Nutki” z
Grotnik). Partie solowe wykonały: Emilia
Klimczak (solistka Teatru Muzycznego w
Łodzi) i Agnieszka Makówka (solistka
Teatru Wielkiego w Łodzi). Chórem i orkiestrą
dyrygowali: Dariusz Proszak - kierownik
artystyczny zespołu „Orffa” i Krzysztof
Kozłowski - dyrygent, chórmistrz, koordy-
nator regionu łódzkiego Ogólnopolskiego
Programu Rozwoju Chórów Szkolnych
„Śpiewająca Polska” oraz pomysłodawca i
organizator tego koncertu. Nasz chór repre-
zentowały uczennice z klasy II Gimnazjum:
Joanna Biesiada, Maja Figurska, Karolina

Konopka, Ewelina Laska, Aniela Pełka
i Klaudia Skowron. Dziewczęta do koncertu
przygotowała nauczycielka muzyki i dyry-
gent chóru szkolnego „Leśne Nutki” Beata
Wojakowska.
Warto wspomnieć o twórczości Karla
Jenkinsa - brytyjskiego muzyka i kompozy-
tora, oraz o specyfice stworzonego przez
niego utworu. Dzieło składa się z 9 części
wykonywanych przez chór, orkiestrę
i solistki. Ciekawostką jest, że tekst tych
utworów stanowią sylaby układające się
w nieistniejące w żadnym języku słowa.
To powoduje, że utwór staje się uniwersalny
i bardzo ciekawy. „Adiemus” osiągnął wielką
popularność na całym świecie. Chórzystki
naszej szkoły z wielką ciekawością, zaan-
gażowaniem i radością uczyły się przez
ponad 8 miesięcy kolejnych taktów i części
tego utworu. Tę magiczną muzykę wykony-
wali także dyrygenci występujących chórów
m.in. Beata Wojakowska. 
Koncert zgromadził wielu widzów, w tym
rodziców, nauczycieli i uczniów naszej
szkoły. Całość występu rejestrowana była
przez TVP i prasę. Pamiątką będzie płyta z
koncertu.

Chór ZSG w Grotnikach pn. „Leśne Nutki”
powstał w 2006 r. i włączył się w działania
Ogólnopolskiego Programu Rozwoju
Chórów Szkolnych  „Śpiewająca Polska”.
Udział chóru w tym programie jest możliwy
także dzięki finansowemu wsparciu Wójta
Gminy Zgierz. W ciągu sześciu lat chór
rozwijał się i doskonalił swoje umiejętności
wokalne. Efektem pracy dyrygentki Beaty
Wojakowskiej i chórzystek było m.in.:
l zdobycie Złotego Dyplomu w koncercie
„Z Chopinem w tle”, lnagranie płyty pt.
„Romantycznie…”, lzdobycie I miejsca
w łódzkim konkursie poezji śpiewanej pt.
„Śpiewajmy wiersze”, lwystęp w Filhar-
monii Narodowej w Warszawie podczas kon-
certu „Kocham Cię Polsko”, lwystępy
lokalne (z Krzysztofem Krawczykiem,
w ramach współpracy z Towarzystwem
Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi,
z Fundacją „PRYM”, lkolędowanie
w Muzeum Archeologiczno -Etnograficznym
w Łodzi. Podsumowaniem pracy chóru był
udział w koncercie 12 maja.

Chór „Leśne Nutki” 
z Grotnik 
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KULTURA

Dzień Dziecka to uśmiech i pogoda na twarzy
każdej pociechy, czas radości i wszechogar-
niającej beztroski. Tegoroczny Środowiskowy
Dzień Dziecka świętowaliśmy w Łagiewni-
kach Nowych 10 czerwca w świetlicy wiej-
skiej. Organizatorem imprezy był Samorząd
Wiejski Łagiewnik Nowych oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Dzierżąznej. Ten szcze-
gólny dzień upłynął w rytmie tanecznych
skoków i wygibasów. Zajęcia prowadził
Mirosław Bednarkiewicz - instruktor tańca
nowoczesnego, hip-hop i break-dance.
Oj spodobały się różne zabawy naszym
pociechom. Na dobry początek poznawa-
liśmy się w rytmie piosenki „Dwóm tańczyć
się zachciało”, podczas której wymieniano
się partnerami. Inne ciekawe zabawy to
pociąg do Warszawy z mostami tworzonymi

przez dorosłych oraz układy taneczne pod
tytułem „Wyginam śmiało ciało”. Co chwilę
rozlegały się wybuchy dźwięcznego śmiechu
dzieci - najpiękniejszej chyba melodii świata.
Gadżetami pomocnymi w zabawie, a przy
tym dostarczającymi niekłamanej uciechy,
okazały się: chusta animacyjna, piłeczki
i hula-hop. Cóż ciekawego można wyczaro-
wać przy użyciu tych przedmiotów? Zabawę
animacyjną, konkursy i inne interesujące

„wygibasy”. Najważniejsza wszakże jest
wesoła, nieskrępowana zabawa! Nie zabrakło
oczywiście poczęstunku i upominków w
postaci łakoci dla małych smakoszy. Organi-
zatorzy serdecznie dziękują wszystkim
pociechom za udział w radosnym i gwarnym
Środowiskowym Dniu Dziecka

Kochane Dzieci i Droga Młodzieży! Za nami
jubileuszowa edycja konkursu czytelniczego
„Wydajemy własną książkę”. Dziesiąta
rocznica tworzenia i wydawania przez Was
oryginalnych, kolorowych, własnoręcznie
zdobionych książek upłynęła pod tematyką
marzeń. Pisaliście o własnych, niepowtarzal-
nych marzeniach - o tym całkowicie odmien-
nym wymiarze rzeczywistości, barwnym,
ciekawym, wciągającym w wir niecodzien-
nych przygód. Poradziliście sobie wspaniale!
Książki wydane przez Was przykuwają
uwagę zarówno interesującą treścią, jak
i oryginalną grafiką.
Spośród 41 nadesłanych prac jury w składzie:
Jadwiga Kotynia-Matusz - przewodnicząca
oraz członkowie: Barbara Kaszyńska
i Elżbieta Łuniewska, wyłoniło następują-
cych laureatów: q w kategorii klas I-III:
lmiejsce I - Adrian Malinowski (SP w
Białej) za książkę pt.: „Kartka z pamiętnika”,
lmiejsce II - Weronika Wielakowska (ZSG
w Szczawinie) za książkę pt.: „Marzenia,
marzenia …”, lmiejsce III - Magdalena

Jakubczyk (SP w Białej) za książkę pt.:
„Marzenia, marzenia”, lwyróżnienia:
Wiktoria Malinowska (ZSG w Szczawinie)
za książkę pt.: „Przygoda w kosmosie” oraz
Adrian Jabłoński (ZSG w Szczawinie)
za książkę pt.: „Marzenia, marzenia nierealne
i te do spełnienia”; q w kategorii klas
IV-VI: lmiejsce I ex aequo - Daria Flis
(SP w Besiekierzu Rudnym) za książkę
pt.: „Kameleon” oraz Mateusz Cybulski
(SP w Dąbrówce Wielkiej) za książkę pt.:
„Składanka Marzyciela”, lmiejsce II -
Sylwia Angielczyk (SP w Besiekierzu Rud-
nym) za książkę pt.: „Spełnione marzenie
Klary”, lmiejsce III - Dagmara Olczak
(ZSG w Grotnikach) za książkę pt.: „Tajem-
niczy sen i … Smerfy”; q w kategorii

gimnazjum: lmiejsce I - Zuzanna
Sobczak (ZSG w Szczawinie) za książkę
pt.: „Lustrzany świat”, miejsce II - Patrycja
Stawska (ZSG w Szczawinie) za książkę
pt.: „Jak złapać Pana Boga za nogi”. 
Niestety jedna praca nie została oceniona
z uwagi na jej dwóch autorów, co jest
niezgodne z regulaminem konkursu. Pamię-
tajcie na przyszłość, aby dokładnie zapoznać
się z wytycznymi regulaminu.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród,
ufundowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej, odbyło się podczas
Nocy Świętojańskiej 23 czerwca. Tego dnia
na pamiątkę jubileuszu konkursu dzieci
wypuściły do nieba balony napełnione
helem. Do każdego z nich przeczepiły swoje
marzenia. Oby wszystkie się spełniły!
Wszystkim małym twórcom, pisarzom, ilust-
ratorom i wydawcom serdecznie dziękujemy.

Ach dzieckiem być...
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ANNA WOSIECKA - JASIŃSKAGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej

www.dzierzazna.pl

Rozstrzygnięto X edycję konkursu 
„Wydajemy własną książkę”

ANNA WOSIECKA - JASIŃSKAGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej
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3 czerwca na rynku Manufaktury w Łodzi
odbyła się trzecia już edycja imprezy
Smaki Ziemi Łódzkiej. Na 26 stoiskach
wystawienniczych można było posma-
kować specjałów oraz podziwiać wyroby
rękodzielnicze artystów z całego woje-
wództwa łódzkiego. Na stoisku Fundacji
„PRYM” panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Proboszczewicach serwowały
pierogi z mięsem, kapustę z koperkiem
i smalec z jabłkami. Można było również
podziwiać wyroby szydełkowe Teresy
Lewandowskiej, Władysławy Chłodziń-
skiej i Teresy Włodarek oraz anioły
Bogny Stępień. 

Głównymi punktami imprezy były
konkursy - „Smaczne łódzkie” oraz
„Folk-nuta”. W tym pierwszym do rywa-
lizacji przystąpiły 24 zespoły Kół
Gospodyń Wiejskich. Do konkursu
zgłoszono m.in. „Proboszczewickie
pierogi z mięsem”.
W strefie gotowania pod okiem znanego
kucharza Andrzeja Polana panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Szczawinie
(Barbara Majchrzak, Danuta Zatorska,
Maria Kacprzak) zaprezentowały
w pokazowym gotowaniu „Szczawiński
barszcz kapuściany”.

Smaki Ziemi Łódzkiej

Fundacja Rozwoju Gmin
„PRYM”

tekst i fot.
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VI Wielka Rodzinna Corrida Ortogra-
ficzna. Formuła imprezy jest prosta. Wcześniej
odbywają się szkolne eliminacje, w których
biorą udział wszyscy uczniowie szkoły w
Grotnikach, by wreszcie w wielkim finale
najlepsi mogli pisać to wielkie dyktando
przygotowane przez profesora Ortografic-
kiego - w jednej ławce z mamą i tatą,
nauczycielami oraz przyjaciółmi szkoły.
Tegoroczny finał Corridy odbył się pod
hasłami Rodzina, Ojczyzna, Patriotyzm.
Tekst, który pisali uczestnicy imprezy był
szczególny. Tym razem profesor Ortograficki
nie przygotował tekstu najeżonego trudnymi
wyrazami, tylko wybrał utwór Jana Pietrzaka
,,Żeby Polska”. Po zakończeniu dyktanda
była okazja, by prawie 100-osobowy chór
(bo prawie tyle osób pisało wspólne dyktando)
zaśpiewał pełną piersią słowa pieśni z tym
pięknym wzruszającym refrenem: Żeby
Polska była Polską. Wszyscy rodzice,
nauczyciele i przyjaciele szkoły spisali się
znakomicie, otrzymując dyplom Mistrza
Ortografii, zaś wśród uczniów mistrzami
zostali Patrycja Kujawa z klasy III Gim-
nazjum i Weronika Pietrzak z klasy V
Szkoły Podstawowej. Od dwóch lat przy-
znajemy też tytuł najlepiej piszącej rodzinie.
W tym roku bezbłędnie napisały mama i
córka Bogusława Kujawa i Patrycja Kujawa.
W tej wspaniałej patriotycznej uroczystości
wzięli udział szwoleżerowie 2 Pułku Szwo-
leżerów Rokitniańskich. W oficerskich
mundurach wyglądali naprawdę wspaniale.
A i pięknym polskim patriotycznym słowem
zachwycili uczestników Corridy, opowiada-
jąc barwnie o szwoleżerskich przygodach. 

qqq

W teatrze życia szkolnego. 1 czerwca
w Gimnazjum w Szczawinie odbył się X
Szkolny Przegląd Małych Form Teatralnych.
Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem:
Literatura na wesoło. Jak się okazało,
literatura to nie tylko (co często się zdarza)
źródło „cierpień” wielu gimnazjalistów,
ale także katalizator aktywności, kreatyw-
nego myślenia i oczywiście dobrej zabawy.
Uczniowie z niebywałą fantazją zaprezen-
towali własnoręcznie napisane parodie

tekstów literackich, które od lat mieszczą się
w kanonie literatury polskiej i światowej.
Samodzielnie je wyreżyserowali, zadbali
o kostiumy i scenografię, wykonali afisze
teatralne reklamujące inscenizacje i co najważ-
niejsze - wcielili się w role niekiedy kulto-
wych już postaci literackich, ukazując
je tym samym w zupełnie nowym świetle.
Uwieńczeniem uroczystości było ogłoszenie
wyników. Jolanta Chojecka-Stępniewska,
Agata Kupis-Piestrzeniewicz, Ewa Stępniak
I miejsce przyznały kl IIIa za przedstawienie
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Miejsce
II przypadło uczniom z klasy IIa, którzy
zaprezentowali inscenizację o przewrotnym
tytule Bez tytułu. III miejsce na podium
wywalczyli gimnazjaliści z klasy IIb,
wystawiając sztukę pod tytułem Nie tak
dawno w Weronie. Wielu emocji dostarczyła
też uczniom walka o tytuł Najlepszego
Aktora, którą bezkonkurencyjnie wygrał
Maciej Pietrzak z klasy IIa. Tuż za nim
znaleźli się Artur Zieliński z klasy IIb i
Maciej Przechodzeń, uczeń klasy IIIa.

qqq

Najbardziej Zgrana Klasa. 1 czerwca w
Szkole Podstawowej w Giecznie rozstrzyg-
nięto II edycję konkursu na „Najbardziej
Zgraną Klasę” o przechodni Puchar Dyrek-
tora Szkoły. Były również nagrody (m.in.
aparat fotograficzny, piłki nożne, zestawy
do karaoke, gry planszowe), o które rywalizo-
wały wszystkie klasy wraz z wychowawcami
biorąc udział w zabawach, konkursach
i realizując zadania, które w ciągu całego
roku szkolnego organizował i proponował
Samorząd Uczniowski. Tytuł „Najbardziej
Zgranej Klasy” zdobyły ex aequo dwie klasy.
Laureaci sprawiedliwie podzielili się tortem,
a puchar będzie przez pierwsze pół roku stał
w klasie III/IVa, w drugim półroczu w klasie
V/VI.

qqq
Piknik Rodzinny. 10 czerwca na terenie
Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym
odbył się Piknik Rodzinny, którego motywem
przewodnim były uroczystości związane
z „Dniem Mamy i Taty”. Piknik rozpoczął
się o godz. 14.00. Mimo coraz większego

zachmurzenia i pesymistycznych prognoz,
frekwencja dopisała. Wśród przybyłych
gości można było dostrzec rodziców, babcie
i dziadków, byłych absolwentów, mieszkań-
ców, przyjaciół szkoły, bliskich nauczycieli.
Nasi uczniowie przygotowali przedstawienie
w języku angielskim ,,Onion´s hotel” oraz
program artystyczny z okazji Dnia Matki
i Dnia Ojca. Na pikniku nie zabrakło spor-
towych akcentów. Zaciętą walką o prestiż
był konkurs sprawnościowy ,,na skakance”
i ,,żonglerka piłki przez tatusiów”. Zawod-
nicy rywalizowali także w innych konkuren-
cjach. Emocji nie brakowało. Poza tym
w tle dało się słyszeć dźwięki muzyki w
wykonaniu kapeli, która co roku stara się
umilić czas naszym gościom, a fachowych
porad o skutkach nadciśnienia i otyłości
udzielała wykwalifikowana kadra medyczna.

qqq
Majówka. Niedzielne popołudnie 17 czerwca
upłynęło w Szkole Podstawowej w Białej
pod znakiem konkursów, występów i roz-
rywki. Szkolna majówka zgromadziła uczniów,
rodziców, absolwentów, pracowników szkoły,
znajomych i przyjaciół. Atrakcji nie brako-
wało. Podziwialiśmy pokaz taekwondo olim-
pijskiego w wykonaniu grupy ze Szczawina
oraz występ dziecięcego zespołu tanecznego
z GOK. W obu grupach ćwiczą uczniowie
naszej szkoły. Wspaniałą niespodziankę
strażacką z konkursami przygotowali
druhowie z OSP w Białej. Powodzeniem
cieszyło się malowanie twarzy. Barwne
przedstawienie szkolnego teatrzyku ujawniło
wiele aktorskich talentów. Duże zaintereso-
wanie wzbudził turniej rodzin z atrakcyjnymi
nagrodami. Działał punkt konsultacji logo-
pedycznych, można było przejechać się
bryczką, a sportowcy rozegrali mecz z kole-
gami ze Szczawina. Ważnym elementem
towarzyszącym atrakcjom podczas pikniku
były warsztaty udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Dopisywał humor, sprzy-
jała pogoda, smakowało ciasto, lody i kieł-
baski, zwłaszcza te upieczone na ognisku
kończącym spotkanie zorganizowane
z dużym zaangażowaniem przez rodziców,
nauczycieli i pozostałych pracowników
szkoły.

Więcej wieści z gminnych szkół na stronie 
internetowej www.gmina.zgierz.pl

Wieści z gminnych szkół

ALICJA MATUSZ - RŻEWSKA- organizator przegląduZSG w Szczawinie

MAGDALENA HAUKEDyrektor SP w Białej

PIOTR KOWALEWSKIZSG w Giecznie

ELŻBIETA SOBCZYŃSKA-KAźMIERCZAKDyrektor SP w Besiekierzu Rudnym

PROFESOR ORTOGRAFICKI - nauczyciel języka polskiego ZSG w Grotnikach
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10 czerwca zakończył się sezon piłkarski,
w którym drużyna LKS Dąbrówka zdobyła
mistrzostwo swojej grupy B-klasy, awansu-
jąc tym samym do wyższej klasy rozgryw-
kowej. To wydarzenie zyskuje dodatkowy
wymiar historyczny, zbiegając się kalenda-
rzowo z rozpoczęciem turnieju EURO 2012.
Miniony sezon będzie zapamiętany jako
najlepszy dla klubu LKS Dąbrówka w ciągu
ostatnich kilku lat. Statystyka rozgrywek
mówi sama za siebie - 14 na 18 spotkań
zespół zakończył zwycięstwem, zremisował
1 mecz, zaledwie 3 razy przegrywając. Nieco
słabsza była runda jesienna, kiedy miały
miejsce porażki spowodowane kontuzjami
kilku zawodników i koniecznością modyfi-
kacji założeń personalno-taktycznych. Runda
wiosenna to już jednak doskonałe występy,
bez straty choćby punktu, we wszystkich
9 meczach. Podsumowując całe rozgrywki
- drużyna zdobyła 43 punkty, wygrywając
również kategorię największej liczby strze-
lonych bramek, których było 63.
Zwycięską kadrę zespołu stanowili w sezonie
2011/2012 następujący zawodnicy, wymie-
nieni w kolejności od największej liczby
rozegranych minut: Łukasz Kornacki,
Kamil Kozicki, Radosław Sokół, Rafał
Pawlak, Kamil Bartosiak, Robert Kulesza,
Piotr Bekrycht, Robert Karolak, Kamil
Gortat, Arkadiusz Majchrzak, Adam Ryniec,
Jarosław Franczak, Jan Adamczyk, Robert
Michalak, Łukasz Józefiak, Kamil Domań-
ski, Karol Osiecki, Jakub Kosiewicz,
Remigiusz Ziółkowski, Michał Zakrzewski,
Paweł Jaskólski, Damian Majchrzak.
Należy podkreślić, że głównym architektem
sukcesu sportowo-organizacyjnego LKS
Dąbrówka jest prezes Marek Gortat, pełniący
obowiązki trzecią kadencję. Jego działania
wspierają wiceprezesi - Remigiusz Kacz-
marek i Krzysztof Kosiewicz. Cała trójka
to byli piłkarze klubu, dla których obecny
sukces jest wielkim powodem do dumy
i satysfakcji. Kilkuletnia praca szkoleniowa,
ale i personalno-wychowawcza przyniosła
doskonałe efekty zadowalające kibiców
i całe otoczenie drużyny. Zespół budowany

konsekwentnie przez 5 lat robił szybkie
postępy, osiągając w tym roku upragniony
awans i zdecydowanie wygrywając swoją
grupę rozgrywkową.
Dzięki staraniom zarządu, a w szczególności
prezesa Marka Gortata, obiekt LKS jest
jednym z najlepszych i najładniej położo-
nych w okolicy, wyposażony w szatnie
-kontenery, ławki dla kibiców, zadaszone
boksy dla zawodników rezerwowych i nowo-
czesne łapacze piłek za bramkami.
16 czerwca na boisku LKS Dąbrówka odbyła
się doroczna impreza podsumowująca
zakończony sezon. Omówione zostały
statystyki zespołu oraz osiągnięcia indywi-
dualne poszczególnych zawodników. Wrę-
czono statuetkę dla najlepszego strzelca oraz
medale okolicznościowe z tytułu awansu,
dla wszystkich zawodników i działaczy klubu.
Królem strzelców zespołu został kolejny rok
z rzędu Robert Karolak - kapitan drużyny,
zdobywca 20 bramek. 100 proc. czasu gry
we wszystkich 18 meczach zanotował
Łukasz Kornacki, doskonały lewy obrońca
młodszego pokolenia.
W drugiej części imprezy toczyły się gorące
dyskusje na temat najciekawszych momen-
tów minionego sezonu oraz planów sporto-
wych na przyszłość. Punktem kulminacyj-
nym spotkania było wspólne kibicowanie
reprezentacji Polski, podczas rozgrywania
meczu o awans z drużyną Czech, w ramach
EURO 2012. Nie zabrakło oczywiście głoś-
nych, boiskowych przyśpiewek piłkarskich.

Klubowi z Dąbrówki życzyć należy dalszego
rozwoju sportowego oraz powodzenia
w rozgrywkach A-klasy !!!

REMIGIUSZ KACZMAREKWiceprezes Zarządu LKS Dąbrówka

Zwycięski sezon
LKS Dąbrówka

podsumowanie sezonu 2011/2012

Tradycyjnie ogromne podziękowania należą się
władzom gminy Zgierz, na czele z Panem
Wójtem Zdzisławem Rembiszem i Radą Gminy,
które od lat w ramach zadania publicznego
zapewniają finansowe funkcjonowanie klubu.
Wielkie słowa uznania skierować trzeba również
pod adresem Kierownika Referatu Edukacji
i Spraw Społecznych Pana Cezarego Piotrow-
skiego oraz Pani Bożeny Frank, za życzliwe
doradztwo i dbanie o stronę merytoryczną działań
podejmowanych przez zarząd LKS Dąbrówka.
Wśród przyjaciół klubu znajdują się bez wątpienia
Pani Jadwiga Stopczyk, która jako mieszkanka
Dąbrówki z niezwykłą sympatią służy pomocą
w sprawach księgowych oraz Pani Doktor
Małgorzata Kotkowska, której życzliwość
i profesjonalna opieka medyczna są nieocenione.
W trudnych momentach klub z Dąbrówki zawsze
liczyć może na wsparcie firm DELIA COSMETICS
i JUNIKOST, a także Rady Sołeckiej Dąbrówki
Wielkiej, jak i mieszkańców tej miejscowości.

W dniach 1 - 3 czerwca 2012 r. w Ustroniu
- Jaszowcu odbył się XIV Krajowy Zjazd
Delegatów Polskiego Towarzystwa Schro-
nisk Młodzieżowych. PTSM to organizacja
turystyczna, która organizuje różne formy
krajoznawstwa w oparciu o sieć schronisk
młodzieżowych. Aktualnie w Polsce działa
167 schronisk całorocznych oraz około
100 placówek sezonowych. Działacze tej
organizacji w pierwszych dniach czerwca
podsumowali 5-letnią kadencję i dokonali
wyboru władz. Prezesem Zarządu Głównego
PTSM został wybrany ponownie Henryk
Gołębiewski z województwa dolnośląskiego,
a w skład Zarządu Głównego wybrano m.in.
delegata z oddziału łódzkiego Cezarego
Piotrowskiego - kierownika Referatu Edu-
kacji i Spraw Społecznych UGZ.

Drużyna LKS Dąbrówka chwilę po wygranym 1 : 0 meczu z Hetmanem Łódź i wywalczeniu awansu do A-klasy.
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CEZARY PIOTROWSKI

W dniach 27-28 maja
na torach MOSiR w Zgierzu
odbyły się „Mistrzostwa
Okręgu Łódzkiego 2012”
i „Otwarte Mistrzostwa Miasta
Zgierza”. W zawodach uczest-

niczyło 84 zawodników z województwa
łódzkiego we wszystkich kategoriach
wiekowych. Uzdolniony młody wychowa-
nek LUKS „Czerniawka” Łagiewniki Nowe
Jędrzej Gutbier zdobył tytuł I v-ce Mistrza

Okręgu Łódzkiego oraz I v-ce Mistrza Miasta
Zgierza, drugi zawodnik Jakub Rękoski
w końcowej klasyfikacji zajął 13 miejsce
(na 21 startujących młodzików). 
LUKS „Czerniawka” Łagiewniki Nowe
organizuje w  lipcu obóz sportowo-wypo-
czynkowy w Długopolu Dolnym, w którym
udział będzie brało trzech zawodników.
Zawodnicy będą się przygotowywać do
Mistrzostw Polski Młodzików oraz Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików we
wrześniu.

EWA SIEMOŃSKALUKS „Czerniawka” Łagiewniki Nowe
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Emilia, Słowik, Dębniak,
Kania Góra, Lućmierz,
Lućmierz Las
Rosanów, 
Dąbrówka Wielka
Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole,
Jeżewo, Palestyna,
Dąbrówka Strumiany, 
Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Marianka, 
Łagiewniki, Wołyń, 
Józefów, Janów, Glinnik
Kolonia Głowa, Biała,
Cyprianów
Warszyce, Rogóźno,
Gieczno, Władysławów,
Kwilno, Brachowice,
Wypychów, Grabiszew,
Śladków Górny, Wola
Rogozińska, Bądków,
Lorenki, Kotowice,
Zdzisławów
Wola Branicka,
Moszczenica, Michałów,
Besiekierz Nawojowy,
Besiekierz Rudny,
Kębliny
Dzierżązna, Ostrów,
Swoboda, Ciosny,
Leonów, Adolfów
Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, Wiktorów,
Jedlicze A, Jedlicze B

lipiec

Harmonogram wywozu 
nieczystości stałych przez GZK

miejscowość sierpień
9

Gminny Zakład Komunalny
Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8

tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53

13

3 7

4 1

11 8

5 2

12 9

20 17

13 10

27 czerwca uczniowie gminnych
szkół pobiegli w XVI Biegu
Jednorożca o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy Zgierz.
Bieg tradycyjnie odbywa się
w Dzierżąznej w Dniu Dziecka,
w tym roku plany te jednak
pokrzyżowały silne opadu deszczu. 
W zawodach każda z gminnych
szkół wystawiła jedną drużynę
składającą się z pięciu uczniów.
Zawodnicy mieli do pokonania
3-kilometrową trasę spod pom-
nika poświęconego pamięci mę-
czeńskiej pracy dzieci polskich
więzionych przez hitlerowców
w Dzierżąznej do siedziby
Gminnego Ośrodka Kultury.
Wśród szkół podstawowych
najlepsi okazali się reprezen-
tanci z Białej, II miejsce zajęli
uczniowie ze Szczawina, a na
III uplasowała się drużyna
z Gieczna.

W kategorii gimnazjów zwycię-
żyła, tak samo jak w ubiegłych
latach, ekipa z Gieczna. Jako
druga linię mety osiągnęła szta-
feta ze Szczawina, a III miejsce
zdobyła piątka ze Słowika.
Zwycięzcy odebrali puchary
i medale, a wszyscy uczestnicy
zawodów słodycze. 
Uczestnikom biegu rywalizacji
fair play gratulowali: Wójt
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz,
Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz Mirosław Burzyński,
Kierownik Referatu Edukacji
i Spraw Społecznych Cezary
Piotrowski oraz opiekunowie
drużyn i zgierscy policjanci,
którzy zabezpieczali trasę biegu.

SPORT

KOMUNIKATY

Bieg Jednorożca

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Więcej zdjęć w galerii na:
www.gmina.zgierz.pl fot
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20 czerwca odbył się XXI Grotnicki Bieg
Leśny o Puchar Kuratora Oświaty. Zawody
organizowane przez Zespół Szkolno-Gimna-
zjalny są jednocześnie Otwartymi Indywidu-
alnymi Mistrzostwami Szkoły Podstawowej
w Grotnikach i Otwartymi Indywidualnymi
Mistrzostwami Gimnazjum w Grotnikach.
W biegu uczestniczyli uczniowie ze szkół
gminy Zgierz, a także z Ozorkowa, Modlnej,
Solcy Wielkiej, Aleksandrowa Łódzkiego
i Zgierza. W tym roku wystartowało 12 drużyn
w kategorii szkół podstawowych i 8 drużyn
w kategorii gimnazjów. W skład każdej
drużyny wchodziły 3 dziewczyny i 3 chłop-
ców. Biegi, w których startowali uczniowie
kl. IV-VI szkół podstawowych oraz kl. I-III
gimnazjów, przeprowadzono na dystansie
około 700 m. 
W kategorii szkół podstawowych I miejsce
zajęła SP nr 4 w Zgierzu, II - SP w Solcy
Wielkiej, a III - SP w Modlnej. 
W kategorii gimnazjów najlepsza była
drużyna z Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie,

II miejsce zajęło Gimnazjum w Giecznie,
a na III pozycji znalazło się gimnazjum
sportowe z Aleksandrowa Łódzkiego. 
Uczniowie szkół z terenu gminy Zgierz, którzy stanęli
na podium (odrębne klasyfikacje dla dziewcząt
i chłopców) na podstawie wyników indywidualnych
w poszczególnych kategoriach wiekowych: lRocznik
2001: Jan Kubacki (Grotniki) - II miejsce. lRocznik
2000: Weronika Dobrocińska (Besiekierz Rudny)
- II miejsce, Dawid Tomczak (Słowik) - I miejsce,Bartłomiej Jaszczak (Szczawin) - III miejsce.
lRocznik 1999: Natalia Wiśniewska (Besiekierz
Rudny) - II miejsce, Patrycja Groszkowska (Biała)
- III miejsce, Konrad Olejniczak (Gieczno) -
III miejsce. lRocznik 1998: Adrianna Zawisza
(Gieczno) - II miejsce, Kamil Andrysiak (Gieczno)
- I miejsce, Paweł Łuba (Szczawin) - II miejsce.
lRocznik 1997: Małgorzata Mamińska (Gieczno)
- I miejsce, Wojciech Piekutowski (Szczawin) -
III miejsce. lRocznik 1996: Malwina Cieniak
(Szczawin) - II miejsce, Klaudia Piotrowska
(Gieczno) - III miejsce, Adrian Zawisza (Gieczno)
- II miejsce, Marcin Kacela (Szczawin) - III miejsce.
Zwycięskie drużyny otrzymały Puchary
Kuratora Oświaty, a zdobywcy trzech pierw-
szych miejsc w klasyfikacji indywidualnej
w swoich kategoriach wiekowych otrzymali
medale i dyplomy.

Bieg Grotnicki

ZSG w GrotnikachNa podstawie
informacji:




