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2 SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2012

Podczas XXIII sesji Rady Gminy Zgierz, która
odbyła się 30 sierpnia, radni podjęli uchwały
w sprawach:
q sprzedaży lokalu oraz oddania
w użytkowanie wieczyste udziału w
działce - w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców lokali:
l w Grotnikach – dotyczy lokalu o powierz-
chni użytkowej 36,62 m2, znajdującego się
w budynku mieszkalnym przy ul. Brzozowej,
na działce nr ewid. 102/4 o powierzchni
962 m2. Zgodnie z operatem szacunkowym
sporządzonym przez rzeczoznawcę majątko-
wego, wartość lokalu została określona na
25.916 zł, a wartość udziału w działce 16.600 zł. 
l w Słowiku – dotyczy lokalu mieszkalnego
o powierzchni użytkowej 44,57 m2 wraz
z przynależną komórką w piwnicy o powierz-
chni 14,31 m2 (łącznie: 58,88 m2), znajdują-
cych się w budynku przy ul. Gdańskiej,
na działce nr ewid. 88/2 o powierzchni 1964 m2.
Zgodnie z operatem szacunkowym sporzą-
dzonym przez rzeczoznawcę majątkowego,
wartość lokalu wraz z komórką została okre-
ślona na 56.451 zł, a wartość udziału w działce
21.623 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 udzie-
lona zostanie 95 proc. bonifikata od pierwszej
opłaty z tytułu oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowej oraz
od sprzedaży lokalu mieszkalnego. Oznacza to,
że nabywca lokalu w Grotnikach wniesie
pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczys-
tego w wysokości 1.420,30 zł, a w Słowiku
- 2.984,72 zł.
Przebieg głosowania: lokal w Grotnikach
- 13 głosów za przyjęciem uchwały, 1 radny
wstrzymał się od głosu; lokal w Słowiku
- 10 głosów za przyjęciem uchwały.
q przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w gminie
Zgierz w części dotyczącej terenu wsi
Lućmierz-Wschód – w granicach określo-
nych: od północy - północna granica działki
nr ewid. 542, 258/7, 258/5, 258/4, 258/3,
258/1; od południa - południowa granica
działki nr ewid. 258/18, 258/3, 258/1;
od wschodu - wschodnia granica działki
nr ewid. 542, 258/19, 258/18; od zachodu -
wschodnia granica działki drogowej (droga
krajowa nr 1) nr ewid. 273/1. 
Obowiązujący miejscowy plan nie w pełni
przyczynia się do jak najbardziej racjonalnego
zagospodarowania terenu w zakresie infra-

struktury technicznej i komunikacyjnej,
parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz ochrony środowiska. Sytuacja
ta utrudnia w znacznym stopniu inwestorom
realizację planowanych przez nich inwestycji.
Dla tego obszaru wykonane zostanie opraco-
wanie zmiany planu miejscowego z przezna-
czeniem pod tereny produkcyjne, magazynowe,
logistyczne i usługowe.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały.

q rozpatrzenia skarg:
l Skarga I – na działalność Wójta Gminy
Zgierz – zasadna – dotyczy nie załatwienia
sprawy w ustawowo określonym terminie.
Przebieg głosowania: 10 radnych uznało
skargę za zasadną, 3 wstrzymało się od głosu.
l Skarga II – na działalność Wójta Gminy
Zgierz – niezasadna – dotyczy nieobecności
organu wykonawczego gminy w trakcie
posiedzenia rady gminy. Zgodnie ze Statutem
Gminy Zgierz „w sesjach rady uczestniczą
- z głosem doradczym - wójt oraz sekretarz
i skarbnik gminy”; osoby te nie mają obo-
wiązku uczestnictwa w sesjach. Zadaniem
i obowiązkiem wójta jest wykonywanie
uchwał rady oraz przygotowywanie ich
projektów. Przebieg głosowania: 7 radnych
uznało skargę za niezasadną, 3 opowiedziało
się za jej zasadnością, a 3 radnych wstrzymało
się od głosu.
l Skarga III – na działalność Wójta Gminy
Zgierz – niezasadna – dotyczy nieobecności
organu wykonawczego gminy w trakcie sesji
rady. Przebieg głosowania: 9 radnych uznało
skargę za niezasadną, 4 opowiedziało się za
jej zasadnością.
l Skarga IV – na działalność Dyrektora
Gminnego Zakładu Komunalnego – niezasadna.
Przebieg głosowania: 13 radnych uznało
skargę za niezasadną.

q wyznaczenia przedstawiciela gminy
Zgierz do Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Gminę Zgierz w Powiatowej Radzie Zatrud-
nienia reprezentował będzie Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz.
Przebieg głosowania: 11 głosów za, 1 przeciw.
q przyjęcia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Zgierz na II półrocze
2012 r. 
We wrześniu, listopadzie i grudniu przedmio-
tem kontroli będzie działalność Urzędu
Gminy, w październiku - działalność Gmin-
nego Zakładu Komunalnego.
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
ustalenia poboru podatków w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wyso-
kości wynagrodzenia za inkaso w gminie
Zgierz. 
Zmieniony został wykaz inkasentów wykonu-
jących czynności poboru należności pienięż-
nych z tytułu podatków. Inkasentami są
sołtysi poszczególnych sołectw gminy Zgierz.
Zmiana wynika z wyboru nowego Sołtysa
Sołectwa Jedlicze B. Od 16 sierpnia funkcję
tę pełni Stanisław Wróblewski.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały.
q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie
gminy Zgierz.      
Zmiana dotyczy trybu wejścia uchwały
w życie.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały.
q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy Zgierz. 
Dokonano zmian w redakcji tekstu Statutu
Gminy Zgierz. Słowa „rozdział” zamieniono
na „dział” oraz „pkt” na „rozdział”.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały.
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Drodzy czytelnicy!
Gazeta samorządowa wydawana
przez gminę Zgierz ukazuje się
w tradycyjnym papierowym
wydaniu od grudnia 1993 r. 
W kwietniu 2007 r. zaczęliśmy
tworzyć elektroniczne archiwum

gazety na stronie www.gmina.zgierz.pl.
Przez wiele miesięcy skanowaliśmy najstarsze,
zachowane w naszych zbiorach numery czaso-
pisma. Sukcesywnie ukazywały się też numery
bieżące. 
Od października br. mogą Państwo czytać
aktualne wydania e-gazety również  na swojej
skrzynce e-mail. Zainteresowanych prosimy
o kontakt na adres mailowy redakcji:
gazeta@gmina.zgierz.pl.

7 sierpnia 2010 roku, po obfitych opadach
deszczu, niewielka na co dzień rzeka
Miedzianka zmieniła się w niszczycielski
żywioł pochłaniający domy, drogi, mosty.
Mieszkańcy Bogatyni zostali praktycznie
odcięci od świata. Wielka woda odebrała im
spokój i poczucie bezpieczeństwa. Na apel
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
odpowiedziało tysiące osób. Zorganizowano
transporty z żywnością, wodą, środkami
czystości oraz lekami. Z finansową pomocą
dla nich ruszyło wiele samorządów w Polsce,
wśród nich także gmina Zgierz. 
Po dwóch latach od dramatu, społeczeństwo
dolnośląskiego miasta podziękowało tym,
którzy nie opuścili go w potrzebie.
7 sierpnia br. władze Bogatyni uhonorowały
tytułem „Przyjaciel Gminy Bogatynia”
blisko 400 osób - parlamentarzystów, samo-
rządowców, przedsiębiorców, duchownych
oraz dziennikarzy, dzięki którym o tragedii
dowiedziała się cała Polska. Ogromnym
podziękowaniem dla darczyńców było również
nazwanie ważnych dla bogatynian miejsc
w centrum miasta imieniem „Darczyńców
Bogatyni” oraz odsłonięcie tam tablic pamiąt-
kowych.
– To dzięki wam udało się nam podnieść
i odbudować zniszczone domy, drogi, chodniki,
place zabaw – mówił Burmistrz Miasta
i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz.
– Nigdy nie zapomnimy Państwa dobroci
serca i szczodrości. Pragniemy w godny,
trwały sposób upamiętnić wrażliwość i ofiar-
ność naszych Darczyńców, aby o Państwa
szlachetności pamiętali nie tylko obecni
mieszkańcy Bogatyni, ale także następne
pokolenia bogatynian.

Ceremonia wręczenia honorowych tytułów
„Przyjaciel Gminy Bogatynia” oraz okolicz-
nościowych statuetek i pamiątkowych
albumów obrazujących tragizm powodzi
odbyła się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.
Przy wypełnionej po brzegi sali widowiskowej,
odbyła się również projekcja poruszającego
do głębi serca dokumentu ukazującego
rozmiar tragedii, z jaką musieli zmierzyć się
mieszkańcy Bogatyni. W filmie obok obrazów
zniszczonego miasta zaprezentowane zostały
wzruszające relacje świadków tamtych wyda-
rzeń, poszkodowanych w powodzi oraz osób
zaangażowanych w niesienie pomocy.
Później, przy akompaniamencie Orkiestry
Dętej, zebrani przeszli do parku, który

uchwałą Rady Miasta i Gminy w Bogatyni
nazwany został imieniem „Darczyńców
Bogatyni”. Tam nastąpiło odsłonięcie pamiąt-
kowej tablicy, na której widnieje lista ofiaro-
dawców. Dokonano również odsłonięcia
tablicy pamiątkowej na moście, który decyzją
Rady nosi również nazwę „Darczyńców
Bogatyni”. O przecięcie wstęgi i akt odsłonię-
cia poszczególnych elementów poproszeni
zostali zaproszeni goście. 
W trakcie uroczystości nie zabrakło programu
artystycznego w wykonaniu lokalnych artys-
tów, którzy zachwycali swoimi występami.
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Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz wręcza statuetkę „Przyjaciela Gminy Bogatynia”
dla Gminy Zgierz na ręce Wójta Zdzisława Rembisza. – To wyróżnienie przyznajemy jako nasze skromne 
podziękowanie za okazane nam serce i pomoc, jakiej doświadczyliśmy z Państwa strony w pamiętnym 
dla nas 2010 roku – powiedział Burmistrz.

Bogatynia podziękowała gminie Zgierz
za wsparcie finansowe w usuwaniu skutków powodzi

oprac. M.K.na podstawie www.bogatynia.pl

Na Ziemi Zgierskiej 
na twojej skrzynce e-mail

16 sierpnia, podczas zebrania wiejskiego,
mieszkańcy Sołectwa Jedlicze B wybrali
swojego nowego przedstawiciela.
Pan Stanisław Wróblewski ma 62 lata.
Od kilkunastu lat mieszkaniec gminy Zgierz,
jedliczanin zapatrzony w leśne, wiejskie
siedlisko. – Miasto jest dla mnie zbyt zatło-
czone. Tutaj jest cisza, przyroda. Zresztą, jeśli
ktoś urodził się na wsi, to zawsze wieś będzie
go przyciągała – mówi pan Stanisław. 
Mimo codziennych obowiązków zawodowych,
podjął się Pan pracy społecznej, wymagającej
poświęcenia czasu prywatnego, zaangażowania
i serca. Jaki ma Pan pomysł na sołtysowanie? 
– Sołtysem jestem od miesiąca. Zebrania
wiejskiego jeszcze nie zwoływałem, ale z Radą
Sołecką mam kontakt na co dzień, osobiście
lub telefonicznie. Chciałbym, aby jak najwięcej

mieszkańców 
naszego sołectwa
uczestniczyło 
w zebraniach. 
Tylko wtedy 
poznam dobrze 
potrzeby sołectwa 
i razem z Radą
Sołecką będziemy
mogli podjąć 
konkretne działania. 
Chciałbym również współpracować z sołtysami 
sąsiednich sołectw: Jedlicze A, Ustronie
i Grotniki, aby bardziej zjednać naszą
wspólnotę.

M.K.

Nowy Sołtys Sołectwa Jedlicze B

rozmawiała MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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Wraz z końcem sierpnia zakończono
generalny remont budynku po dawnej OSP
w Jedliczu A przy ul. Długiej 36. 
Gmina Zgierz pozyskała dofinansowanie
z funduszy Unii Europejskiej na stworzenie
tam świetlicy wiejskiej - miejsca zacieśniania
międzypokoleniowych, serdecznych relacji
mieszkańców i kultywowania tradycji lokal-
nych. To trzeci budynek wyremontowany
przez gminę dzięki funduszom europejskim,
po Centrum Kultury w Ustroniu oraz

Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej
w Giecznie.
Świetlica otwarta jest dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. W organizowanych tam spotka-
niach, imprezach integracyjnych oraz pikni-
kach mogą uczestniczyć nie tylko lokalni
społecznicy: panie z kół gospodyń wiejskich,
druhowie OSP, przedstawiciele organizacji
pozarządowych i sołectw, ale również pozos-
tali mieszkańcy gminy oraz letnicy i turyści
odwiedzający tę miejscowość.
Dzięki pozyskanym przez gminę pieniądzom,
w budynku byłej remizy przeprowadzone
zostały kompleksowe roboty budowlane
i instalacyjne. Projekt zakładał m.in. wyko-
nanie tynków, posadzek z płytek typu gres
wewnątrz budynku, reperację tynków

zewnętrznych, wymianę okien i drzwi.
Wykonana została instalacja wodno-kanali-
zacyjna oraz centralnego ogrzewania
z zamontowaniem kotła i grzejników.
Założona jest nowa wewnętrzna instalacja
elektryczna, oprawy oświetleniowe i tablica
rozdzielcza oraz nowa instalacja odgromowa
budynku.

Zakończono remont
świetlicy wiejskiej 
w Jedliczu A

Projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A  - w gminie Zgierz” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Trwają szkolenia uczestników 
projektu GOPS

fot. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu

MAŁGORZATA BIBELkoordynator projektu

Projekt pn „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą
na lepsze jutro”, współfinansowany przez
Europejski Fundusz Społeczny Program

Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jest już
na półmetku. Trwają intensywne szkolenia

zawodowe. Po ich zakończeniu, uczestnicy
projektu wezmą udział w wycieczce integra-
cyjnej do Warszawy.

11 września 27 uczestni-
czek projektu uzyskało 
zaświadczenie ukończenia
szkolenia zawodowego
„pomoc kucharza”. 
– Dużo nauczyłyśmy się 
z zakresu gastronomii,
przygotowywania
przeróżnych potraw 
i sposobów ich podawa-
nia, dekoracji potraw 
i stołu – mówią uczest-
niczki szkolenia. 5 kobiet zdobyło już umiejętności obsługi kas

fiskalnych. Po pozytywnym zdaniu egzaminu
uzyskały zaświadczenie ukończenia szkolenia.

14 września 
pięciu uczest-
ników uzyskało
uprawnienia
do obsługi
wózków
jezdniowych 
z napędem 
silnikowym. 

Pozostali uczestnicy
zdobywają jeszcze
wiedzę z zakresu
prawa drogowego, 
a po zapoznaniu się 
z przepisami kodeksu
drogowego, konty-
nuują praktyczną
naukę jazdy.

12 września zostało
zakończone szkole-
nie „opiekun osoby
starszej”. Zajęcia
teoretyczne i prak-
tyczne odbywały się
na terenie Specja-
listycznego Szpitala
Wojewódzkiego 
w Zgierzu. 



Gmina Zgierz pozyskała właśnie kolejne
środki z Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie
„Odnowa i rozwój wsi”. Unijne dofinanso-
wanie przeznaczone zostanie na realizację
projektu pt. „Budowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego w Grotnikach”. 
Boisko powstanie na terenie Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Grotnikach przy ul. Brzo-

zowej 4. Zgodnie z założeniami technicznymi,
arena boiska ma być o wymiarach 22 x 44 m, 
a nawierzchnia charakteryzować się wysoką
elastycznością i być jedną z najbezpieczniej-
szych nawierzchni sportowych pod względem
urazowości. Boisko będzie miało ogrodzenie
o wysokości 4 m, spełniające funkcje
piłkochwytów oraz wymagania wytrzymało-
ściowe i ochrony przed hałasem. Zostanie
również zamontowana furtka i brama wjazdowa
na boisko.
Profesjonalne boisko w pobliżu miejsca
zamieszkania zapewnieni dzieciom, młodzieży
i dorosłym mieszkańcom Grotnik, Jedlicza A
i B oraz Ustronia możliwości aktywnego
spędzania czasu i integrowania się dzięki

sportowi. Wspólna organizacja rozgrywek
sportowych, imprez propagujących aktywny
sposób spędzania czasu wolnego i zajęcia
ruchowe zintegrują społeczność lokalną.

Będzie kolejne boisko marzeń w gminie Zgierz

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Projekt „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grotnikach” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
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Nowa Orkiestra
Na bazie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczawinie, która powstała w 1975
roku, Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
zrealizował projekt „Kultywowanie lokalnych
tradycji poprzez warsztaty i doposażenie
Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Dzierżąznej”, finansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów w ramach PROW na lata
2007-2013.
Od stycznia do czerwca br. w ramach projektu
odbywała się reorganizacja orkiestry. Zatrud-
niono muzyka o odpowiednich kwalifikacjach
- kapelmistrza, który ma niezbędne doświad-
czenie w pracy z orkiestrami dętymi, posiada
umiejętności gry na instrumentach. Orkiestra
pracuje pod kierunkiem kapelmistrza Rado-
sława Szymczyka, który zarządzał próby
co najmniej raz w tygodniu. Ponadto, aby
nauczyć bądź douczyć gry na instrumentach
dętych, były przeprowadzone bardzo inten-
sywne warsztaty uzupełniające, odbywające
się raz w tygodniu indywidualnie dla każdej
z trzech sekcji instrumentów (dętej blaszanej,
dętej drewnianej, perkusyjnej). W wyniku
przeprowadzonych warsztatów, ćwiczeń
i prób podniesiono umiejętności gry na
instrumentach wśród instrumentalistów
oraz znacznie wzbogacił się repertuar Orkies-
try Dętej. 
Wzrastający artystyczny poziom wykonań
sprawił, że Orkiestra Dęta przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej uświetniła
swoimi występami liczne uroczystości:
lGminny Bal Ostatkowy i Obchody Dnia
Kobiet w Szczawinie, l rozdanie nagród
w Loterii „Twoje konto z prezentami” przed
Bankiem Spółdzielczym w Zgierzu, l mszę św.
rezurekcyjną w kościele pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Szczawinie
l obchody 221. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja w Białej, lmszę św. odpustową
w kościele w Szczawinie, lpiknik zorganizo-

wany przez Lokalną Grupę Działania Funda-
cję Rozwoju Gmin PRYM na terenie GOK
w Dzierżąznej, lNoc Świętojańską - otwartą
imprezę plenerową zorganizowaną przez GOK
w Dzierżąznej na własnym terenie, lDożynki
Gminne 2012 - otwartą imprezę plenerową
o charakterze obrzędowo-rozrywkowym
w Dzierżąznej, lwidowisko historyczne
w Jeżewie w ramach projektu „Wrześniowa
historia gminy Zgierz” realizowanego przez
Gminę Zgierz.
W ramach projektu „Kultywowanie lokalnych
tradycji...” przeprowadzono renowację instru-
mentów muzycznych, zakupiono pulpity oraz
książki do utworów marszowych i koncerto-
wych. Zakupiono także dla wszystkich
członków orkiestry jednolite stroje, w których
ostatnio mogliśmy podziwiać muzyków.
Mimo zakończenia projektu nadal trwają
intensywne warsztaty i próby orkiestry.
Zapraszamy wszystkich chcących wstąpić
w szeregi Orkiestry Dętej przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej do udziału
w warsztatach i próbach, w każdy piątek w
godz.: 16.30 - 19.30 - warsztaty douczające,
19.30 - 21.30 - próba orkiestry. Wszelkie
informacje można uzyskać pod nr tel. 42 717
84 66, bądź na stronie www.dzierzazna.pl. 

KATARZYNA LESZCZAKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej

Orkiestra Dęta przy GOK podczas występu 9 września w Jeżewie. 



6 SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2012

WYDARZENIA

Ostatnia niedziela sierpnia jest coroku wielkim świętem dla rolnikówz gminy Zgierz. W tym dniu świętująoni zakończenie żniw, zwane dożyn-kami. Święto plonów to pradawnysłowiański obyczaj, sięgający czasówprzedchrześcijańskich, poświęconyzbiorom zbóż. W jego trakciedziękuje się za plony i prosi o jeszczelepsze w przyszłym roku.

Mieszkańcy, goście i gospodarze gminy Zgierz
już po raz osiemnasty spotkali się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, aby wspólnie
świętować i odpoczywać podczas Dożynek
Gminnych. Uroczystości rozpoczęły się koro-
wodem dożynkowym, prowadzonym przez
Orkiestrę Dętą działającą przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej oraz poczty
sztandarowe gminnych Ochotniczych Straży
Pożarnych. Za nimi na specjalnie przygoto-
wanym pojeździe jechali Starostowie Dożynek
– Ewa Ptaszyńska z Dąbrówki Marianki
i Dariusz Sędzicki z Besiekierza Rudnego,
wioząc chleb i miód, Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady
Gminy Zgierz Mirosław Burzyński
oraz Zastępca Wójta Gminy Zgierz Marek
Kominiak. Dalej szli mieszkańcy gminy
wraz z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich
niosącymi wieńce dożynkowe, symbolizujące
zebrane plony i urodzaj.
Korowód zakończył się przemarszem przed
sceną i ustawieniem przed nią wieńców.
Po nim rozpoczęła się msza święta polowa,
którą koncelebrowali o. Mirosław Skrzydło,
Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Grotnikach oraz
o. Leszek Walendzik, Superior Klasztoru
Oblatów Maryi Niepokalanej w Grotnikach.
Podczas mszy dożynkowej złożone zostały
dary ołtarza. Starostowie Dożynek, przedsta-
wiciele Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotni-
czych Straży Pożarnych, dzieci i młodzieży
oraz mieszkańców gminy przynieśli chleb,
kwiaty, owoce i wino, miód oraz ampułki
z wodą i winem. Dary i wieńce dożynkowe
zostały poświęcone. Szczególna oprawa
mszy dożynkowej podkreślała jej podniosły
charakter – uczestniczył w niej Chór
Nauczycielski z Łodzi, Orkiestra Dęta
działającą przy GOK oraz poczty sztanda-

rowe gminnych OSP. Po mszy orkiestra
dała kilkunastominutowy koncert dla zgro-
madzonych na uroczystościach mieszkańców.
Trzygodzinną część obrzędową rozpoczęło
przekazanie przez Starostów Dożynek chleba
i miodu gospodarzom święta plonów - Wójtowi
i Przewodniczącemu Rady Gminy Zgierz.
Przekazując dary prosili ich, by je mądrze
i sprawiedliwie podzielili, zaś rolnikom życzyli
jeszcze lepszych przyszłorocznych zbiorów.
Następnie Starostowie Dożynek, Wójt i Prze-
wodniczący Rady wyszli do zgromadzonych,
częstując ich chlebem upieczonym z mąki ze
zboża z tegorocznych zbiorów.
Kolejnym punktem uroczystości było poda-
rowanie przez Koła Gospodyń Wiejskich
wykonanych przez siebie wieńców przedsta-
wicielom instytucji i organizacji obecnych
na uroczystościach, któremu towarzyszyły
dowcipne przyśpiewki oraz śpiewane życzenia
i oczekiwania na przyszłość. Wieńce otrzy-
mali: Samorząd Gminy Zgierz na ręce
Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza
i Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz
Mirosława Burzyńskiego od KGW z Lorenek;
Samorząd Województwa Łódzkiego
na ręce Członka Zarządu Województwa
Marcina Bugajskiego od KGW ze Szczawina;
Powiat Zgierski na ręce Wicestarosty
Zgierskiego Marcina Karpińskiego od KGW
z Białej; o. Mirosław Skrzydło, Proboszcz
Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Grotnikach oraz o. Leszek
Walendzik, Superior Klasztoru Oblatów
Maryi Niepokalanej w Grotnikach od KGW
z Jedlicza; Miasto Zgierz na ręce Prezydent
Miasta Iwony Wieczorek, Zastępcy Prezy-
denta Bohdana Bączaka oraz Wiceprzewodni-
czącego Rady Miasta Grzegorza Macińskiego
od KGW z Proboszczewic; Regionalny
Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Łodzi na ręce Przewodniczą-
cego Krzysztofa Banasiaka od KGW z Gieczna;
Bank Spółdzielczy w Zgierzu na ręce Prezes
Zarządu Elżbiety Zytek od KGW z Dzierżąznej
oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
na ręce Przewodniczącego Rady Powiatowej
Izby w Zgierzu Jerzego Kuzańskiego od KGW
z Dąbrówki.
Podczas części obrzędowej dożynek wręczono
odznaki honorowe „Zasłużony dla
Rolnictwa”, przyznawane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobom działającym
na rzecz społeczeństwa i rozwoju rolnictwa.
W tym roku odznaczeni zostali: Piotr Cha-
chaj z Besiekierza Nawojowego, Władysław
Chachaj z Władysławowa, Andrzej Jani-
szewski z Rogóźna, Józef Kleszczyński
ze Szczawina Kolonii oraz Ewa Majewska
z Jasionki.
Po raz czwarty w historii gminy, po czterolet-
niej przerwie, uhonorowano tytułem
„Przyjaciel Gminy Zgierz”. Przyznawany
jest on osobom i instytucjom, które przyczy-
niły się do rozwoju gminy, wsparły organizo-
wane przez nią przedsięwzięcia kulturalne,
rekreacyjne, czy też wybitnie zasłużyły się dla

jej mieszkańców. W tym roku tytuł otrzymało
Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy
Kaniowscy”, które poprzez wieloletnią
współpracę z gminą Zgierz przysłużyło się do
rozpowszechnienia historii gminy i zachowa-
nia pamięci o chwale oręża polskiego.
Statuetkę i pamiątkową uchwałę Rady Gminy
Zgierz nadającą tytuł odebrał Prezes Stowa-
rzyszenia Piotr Gilewski.
W międzyczasie pracowały również dwie
komisje konkursowe. Pierwsza oceniała
wieńce dożynkowe przygotowane w ramach
konkursu na „Współczesny wieniec
dożynkowy” przez osiem Kół Gospodyń
Wiejskich (Biała, Dąbrówka, Dzierżązna,
Gieczno, Jedlicze, Lorenki, Proboszczewice,
Szczawin). Pierwsze miejsce zajął wieniec
wykonany przez KGW w Dąbrówce, drugie
– KGW w Proboszczewicach, zaś trzecie – KGW
w Białej. Natomiast wieniec przygotowany
przez KGW w Lorenkach otrzymał wyróżnienie.
Wszystkie Koła uczestniczące w konkursie
na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”
otrzymały nagrody pieniężne.
Druga komisja oceniała stoiska biorące udział
w konkursie na „Najlepsze Stoisko
Promocyjne Sołectwa”. W tym roku swoje
stoiska przygotowali mieszkańcy sześciu
sołectw: Białej, Ciosen, Dzierżąznej, Łagiew-
nik Nowych, Rosanowa i Szczawina. Podobnie
jak w ubiegłym roku można było na nich
obejrzeć i zakupić wyroby miejscowych przed-
siębiorców i twórców, skosztować lokalnych
specjałów oraz poznać historię i specyfikę
każdego sołectwa. Zwyciężyło Sołectwo
Ciosny, drugie miejsce zajęło Sołectwo
Dzierżązna, zaś trzecie – Sołectwo Rosanów.
Wszystkie uczestniczące w konkursie sołectwa
otrzymały nagrody pieniężne.
Część obrzędową zakończyło wręczenie
dyplomów i podziękowań sponsorom
Dożynek Gminnych oraz przemówienia
zaproszonych gości.
Część rozrywkową święta plonów rozpoczął
występ Zespołu Śpiewaczego „Szczawi-
nianki”, który w tym roku obchodzi jubileusz
dziesięciolecia działalności artystycznej.
W związku z rocznicą panie otrzymały
życzenia i upominki z rąk Wójta i Przewod-
niczącego Rady Gminy Zgierz. Później
wystąpili: Zespół Śpiewaczy „Giecznianki”
z kapelą ludową Zenona Rudnickiego, Zespół
Tańca Nowoczesnego „Raindrops
-Junior” oraz Chór Nauczycielski z Łodzi.
Po artystach - amatorach scenę objęły we
władanie gwiazdy uroczystości: Krystyna
Giżowska, Andrzej Dyszak oraz zespół
Video, na koncerty których licznie przybyli
mieszkańcy gminy Zgierz i nie tylko. Dożynki
zakończyła dyskoteka z DJ-em.
Przez cały czas, oprócz stoisk sołeckich, goście
dożynkowi mogli odwiedzać liczne stoiska
gastronomiczne, wystawy płodów rolnych
i twórczości artystów ludowych oraz zapoznać
się z ofertą firm i instytucji.

Dożynki

MACIEJ WRZESIŃSKI

Fotoreportaż 
z Dożynek Gminnych 
na str. 20



Pani Ewa Ptaszyńska ma 39 lat.
Mieszka w Dąbrówce Mariance,
gdzie wraz z mężem Grzegorzem
prowadzi gospodarstwo rolne
o powierzchni 57 ha łącznie z grun-
tami dzierżawionymi. Państwo
Ptaszyńscy są hodowcami trzody
chlewnej oraz ptactwa ozdobnego.
Główną jednak działalnością jest
produkcja zbóż. Państwo Ptaszyńscy
mają trójkę dzieci, a pani Ewa drugą
kadencję jest przewodniczącą Rady
Rodziców w Szkole Podstawowej
im. Marii Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej.

Pan Dariusz Sędzicki ma 48 lat.
Mieszka w Besiekierzu Rudnym.
Obecnie wraz z żoną Małgorzatą
prowadzi 13 ha gospodarstwo rolne
specjalizujące się w hodowli krów
mlecznych oraz jałówek hodowla-
nych. Państwo Sędziccy mają czworo
dzieci. Pan Dariusz już drugą kaden-
cję jest Radnym Gminy Zgierz.
Od 2006 r. pełni funkcję Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Ozorkowie. Uhonorowany

odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” i „Zasłużony dla spółdziel-
czości mleczarskiej”.
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Starostowie Dożynek 2012 Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej 
składa serdeczne podziękowania 

sponsorom tegorocznych Dożynek:
q DALKIA ŁÓDŹ S.A. – Energetyka Łódzka q Grupa REX-BUD
z Łodzi – hale stalowe q BANK SPÓŁDZIELCZY w Zgierzu
q CEGIELNIA „DĄBRÓWKA” Zbigniew Zawadzki z Dąbrówki,
gmina Zgierz q Firma kurierska DPD POLSKA SP. Z O.O
(dawny Masterlink Express) q Firma „WALDI” usługi remontowo
- budowlane Tomasz Walczewski z Grotnik, gmina Zgierz q Przed-
siębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „CENTRO-BUD”
Niewiarowscy Spółka Jawna z Ozorkowa – hurtownia materiałów
budowlanych q Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane QBASEK
Jakub Czapliński z Parzyc, gmina Ozorków – producent mebli
ogrodowych q BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. –
Oddział w Zgierzu q Firma „UTMAR” Marian Włostek ze Zgierza
– sklep z artykułami metalowymi q MIEJSKIE PRZEDSIĘBIOR-
STWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Zgierzu
q TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW” –
Biuro Regionalne w Łodzi q GALART Spółka Cywilna Michał
Toma, Maciej Nowosiad - Agencja Reklamowa w Zgierzu q Sklep
spożywczo-przemysłowy „BRAUN” z Białej, gmina Zgierz q Firma
„AGJ” Sp. z o.o. w Zgierzu – dystrybutor węgla kamiennego
q „TOMEX” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz
Umiński w Zgierzu – sklep z artykułami pościelowymi q Firma
„STANDART” Renata i Tomasz Włostek Spółka jawna ze Zgierza –
wyposażenia łazienek oraz wnętrz q Firma Handlowo-Usługowa
„KWIATKOWSKI” Grzegorz Kwiatkowski z Ozorkowa – Autoryzowany
Dystrybutor Oleju Opałowego Ekoterm Plus q Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe „DORMET” Jarosław Jagusiak ze Zgierza
– sprzedaż łożysk, pasów i łańcuchów napędowych q „KDT”
Zakład Produkcji Drzewnej Krzysztof Smulewicz z Dzierżąznej,
gmina Zgierz q Firma „AGROL” Spółka Cywilna Tomasz i Rafał
Marchwiany z Białej, gmina Zgierz – importer maszyn rolniczych
q Firma „TJ energia” Tomasz Żujewski z Łodzi – systemy solarne
grzewcze i fotowoltaiczne q POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE-
CZEŃ S.A. – Oddział w Zgierzu q Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”
Sp. z o.o. – Oddział Zgierz – ogólnopolska sieć szkół policealnych
q JAWN-E Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta ze Zgierza
q Firma KORNUS-OGRODY Paweł Wojda ze Zgierza – projekto-
wanie, urządzanie i pielęgnacja ogrodów q Firma „MAKOM” Anna
i Piotr Wieczorek ze Zgierza – hurtownia artykułów biurowych
q Firma LIS z Łodzi – producent kołder i poduszek q Cukiernia
„Szarlotka” Tomasz Kałużny – ze Zgierza q Firma Piotr MALINOWSKI
i Spółka – sklep spożywczy z Białej, gmina Zgierz. 
Ranga tej uroczystości mogła mieć tak wspaniałą oprawę dzięki
wsparciu i hojności ofiarodawców. Państwa przychylność w dużej
mierze przyczynia się do coraz większej popularności tego święta.

Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co chcemy wyrazić.

DZIĘKUJEMY !!!
Barbara Polasińska 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej 
wraz z pracownikami 

Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim,

którzy przyczynili się 
do pięknego świętowania

zakończenia żniw w naszej
gminie, a w szczególności:
q kapłanom koncelebrującym dożynkową mszę świętą 
q Starostom Dożynek 
q paniom z Kół Gospodyń Wiejskich 
q druhom z gminnych jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych
q Orkiestrze Dętej działającej przy GOK 
q gminnym zespołom: „Szczawinianki”, „Giecznianki” 

z kapelą, „Raindrops” 
q Chórowi Nauczycielskiemu z Łodzi 
q Sołtysom, Radom Sołeckim i mieszkańcom sołectw, 

którzy wystawili swoje stoiska promocyjne
q firmie „Naturex” z Białej i pozostałym sponsorom. 
Dziękujemy również rolnikom za ich całoroczny trud pracy.
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Serdecznie dziekuję mieszkańcom Ciosen oraz pozostałym osobom
zaangażowanym w przygotowanie stoiska dożynkowego Sołectwa
Ciosny 2012. Sołtys Justyna Palmowska

Mirosław Burzyński
Przewodniczący

Rady Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz
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15 sierpnia w całym kraju obchodzono Święto WojskaPolskiego. Państwowe święto Sił Zbrojnych Rzeczypo-spolitej Polskiej nawiązuje do tradycji przedwojennegoŚwięta Żołnierza, ustanowionego w 1923 r. dla uczczeniachwały oręża polskiego i pamięci żołnierzy poległychw walkach o niepodległość Polski. Obchodzone jestw rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r.,stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Również w gminie Zgierz  odbyły się uroczystości patriotyczne z tej
okazji. Jak co roku pamięć poległych w obronie ojczyzny uczczono
składając kwiaty i zapalając znicze na mogile żołnierzy 28. pułku
Strzelców Kaniowskich na cmentarzu parafialnym w Białej. W połu-
dnie w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła rozpoczęła się
uroczysta msza świętą w intencji poległych na polu chwały, odpra-
wiona przez ks. proboszcza Stanisława Ochotnickiego, po której
uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego w pochodzie prowadzonym przez Orkiestrę Dętą
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej oraz poczty sztanda-
rowe gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Pod pomnikiem
parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz
samorządowych gminy, miasta i powiatu zgierskiego, reprezentanci
wojska, policji, zawodowej i ochotniczych straży pożarnych, delegacje
instytucji, stowarzyszeń i gminnych szkół oraz mieszkańcy gminy
złożyli wiązanki kwiatów.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili reprezentanci samorządu
gminnego i zaproszeni goście. – Musimy pamiętać o naszej historii,
dbać o nią i przekazywać z pokolenia na pokolenie. Już od najmłod-
szych lat musimy uczyć dzieci postaw patriotycznych i historii naszych
przodków, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce – podkreślił
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.

Obchody miały tradycyjnie uroczystą oprawę. Jednostki OSP z Białej,
Dąbrówki Wielkiej, Dzierżąznej, Kęblin, Rogóźna, Skotnik, Szczawina
i Wypychowa wystawiły poczty sztandarowe, zaś wartę honorową
pełnili członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”
z Łodzi.

Delegacje składające kwiaty w Białej: q w imieniu mieszkańców
gminy Zgierz: Zdzisław Rembisz – Wójt Gminy Zgierz, Ewa Kubiak
– Skarbnik Gminy Zgierz, Wioleta Głowacka – Kierownik Referatu
Rozwoju, Promocji i Kultury Urzędu Gminy Zgierz q w imieniu Rady
Gminy Zgierz: Mirosław Burzyński – Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz, Paweł Pietrzak – Radny Gminy Zgierz, Marek Telenda –
Radny Gminy Zgierz q Marek Matuszewski – Poseł na Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej q Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Wojewódzkiego
q Marcin Karpiński – Wicestarosta Zgierski q w imieniu mieszkań-
ców Miasta Zgierza: Bohdan Bączak – Zastępca Prezydenta Miasta
Zgierza, Grzegorz Maciński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Zgierza q w imieniu Związku Sybiraków Koło Zgierz: Edward Golański
- Sekretarz Koła, Franciszek Głowacz, Adam Szreder q w imieniu
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu: st. asp. Marek Włodarczyk –
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
q w imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Zgierzu: bryg. Zygmunt Kasprzyk – Dowódca Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w Zgierzu q w imieniu Związku Strzeleckiego „Strzelec”
znicze zapalili: kpt. Marek Piotr Kuciński – Dowódca, chor. Franciszek
Skarbek – Zastępca Dowódcy q Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
Blanka Hauke z uczniami q w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej:
Stanisław Dynek – Prezes Zarządu, Jan Wojciechowski – Zastępca
Prezesa, Andrzej Jóźwiak – Zastępca Prezesa q w imieniu Miejsko
-Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Zgierzu:
Romana Zając – członkini Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Zgierzu, Przewodnicząca KGW
w Białej, Jadwiga Leduchowska – członkini Zarządu KGW w Białej
q w imieniu Sołectwa Biała: Wacław Zając – Sołtys Sołectwa Biała,
Zbigniew Klubowski – członek Rady Sołeckiej, Bożena Zdrojewska
– członek Rady Sołeckiej q mieszkańcy gminy.

Święto Wojska Polskiego 

oprac. MACIEJ WRZESIŃSKIna podstawie informacji GOK

Więcej zdjęć w galerii na stronie internetowejwww.gmina.zgierz.pl
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28. pułk Strzelców Kaniowskich noszącyrównież nazwę „Dzieci Łodzi” został sfor-mowany w listopadzie 1918 r. w Łodzi,która stała się jego miastem garnizono-wym. Podczas wojny obronnej w 1939 r.28. pSK wraz z 30. i 31. pułkiem StrzelcówKaniowskich wchodził w skład 10. DywizjiPiechoty Armii „Łódź”. 
28. pSK w dniu 1 września przyjął na siebiepierwsze uderzenie wojsk niemieckichw rejonie Ostrzeszowa i Wieruszowa.Od 3 do 5 września w rejonie miasta Wartypułk walczył z 24. niemiecką DywizjąPancerną, z trzykrotnie silniejszą liczbążołnierzy, kilkakrotnie lepiej uzbrojonąw broń maszynową i przeciwpancernąoraz korzystającą ze wsparcia artyleriii lotnictwa. Po przełamaniu przez wojskaniemieckie frontu na linii Warty i WidawkiArmia „Łódź” rozpoczęła odwrót, abystawić opór na linii Wisły. 
Wykonując rozkaz odwrotu, 28. pSK7 września w godzinach rannych dotarł dowschodniego skraju lasu lućmierskiego,gdzie zajął pozycje obronne i odpoczywałpo trudach całonocnego marszu.

Podczas kampanii wrześniowej oddziałypolskie przemieszczały się zwykle nocą,odpoczywając w dzień i to przeważniew lasach. Jednak obawa przed odcięciemdrogi odwrotu i okrążeniem przez nieprzy-jaciela zmusiła 28. pSK do marszu w ciągudnia. 
W godzinach popołudniowych na drodzez Ozorkowa w kierunku Zgierza ukazał sięniemiecki zmotoryzowany oddział rozpo-znawczy. Oddział ten został wprawdzieostrzelany i zmuszony do odwrotu, ale jegopojawienie się pod Lućmierzem wskazy-wało, że nieprzyjaciel opanował już Ozor-ków i zagrażać może pułkowi od północy.
Pułk maszerował przez lasy lućmierskie,Rosanów do Dąbrówki, dalej Szczawinai Kęblin. 
Wieczorem 7 września żołnierze pułkuwkroczyli do lasu szczawińskiego. Zamie-rzając maszerować do Kęblin dowódca28. pSK, ppłk. Wincenty Kurek, wysłałoddział rozpoznawczy, który powróciłz meldunkiem, że do Kęblin dotarły już siłyniemieckie. W tej sytuacji dowódca posta-nowił ominąć Kębliny i ze skrzyżowaniaskierował pułk tzw. „szerokim duktem”

w kierunku Swędowa, żeby tam przepra-wić się przez mostek na Moszczenicy idalej przez Anielin, Koźle dotrzeć w pobliżeGłowna. W tym czasie przez Moszcze-nicę przeprawiała się przybyła wcześniejKresowa Brygada Kawalerii. Ppłk Kurekobawiając się, że przeprawa może prze-dłużyć się do rana, postanowił zawrócićdo skrzyżowania dróg, pomaszerować napółnoc i walką otworzyć sobie drogę przezKębliny.
Pierwszy ruszył do natarcia II batalionmjr. Jerzego Korczewskiego, lecz silnyogień z broni maszynowej prowadzony zzabudowań dworu dziesiątkował polskieszeregi. Podrywane parokrotnie do natar-cia tyraliery zalegały. Nie uzyskawszypowodzenia, ponosząc duże stratyw zabitych i rannych, II batalion zostajewycofany z pierwszej linii. 
Ppłk Kurek rzuca do ataku następnyw kolumnie III batalion mjr. Milana Kubal-skiego. Ten przy wsparciu plutonu artyleriiz impetem uderza na Kębliny, ale Niemcytrzymają się mocno na swoich pozycjach.Dopiero po parokrotnie wznawianychatakach i przy dużych stratach udało siępod koniec nocy wyprzeć nieprzyjacielaz zabudowań dworu i odrzucić z Kęblin,otwierając drogę na Głowno. 

Te pododdziały, które krwawym bojemwywalczyły drogę na Głowno pomasze-rowały na Besiekierz i Zagłobę. Inne niemogąc się doczekać otwarcia tego kie-runku, zawróciły do lasu szczawińskiego,żeby „szerokim duktem” pomaszerowaćna Swędów i dalej po przeprawie przezMoszczenicę, Koźle lub Wolę Błędowądo miejsca koncentracji 10. Dywizji Pie-choty. Inne jeszcze, a zwłaszcza taboryciągnące na końcu kolumny minęłyszerokim łukiem las szczawiński i przezSzczawin Kościelny, Szczawin Dużydotarły do Swędowa i stąd dalej w kierunkuGłowna. 
Wysiłek bojowy II i III batalionu, okupionytak krwawymi stratami, otworzył w końcudrogę nie tylko tym, którzy ją wywalczyli,ale zatrzymał czołowe elementy 24.niemieckiej DP umożliwiając przedarciesię przez szosę Ozorków - Strykówzarówno Kresowej Brygadzie Kawalerii,jak i pozostałym kolumnom 28. pSK oraztowarzyszącym im oddziałom. 

Fragmenty publikacji pt. „Szlaki turystyczno- historyczne Śladami Września 1939 r.w gminie Zgierz”, oprac. Stanisław Frątczak,wyd. Gmina Zgierz, 2006 r.

WYDARZENIA

Działania wojenne 28. pułku Strzelców Kaniowskich na ziemi zgierskiej
w wojnie obronnej 1939 r. - bitwa pod Kęblinami

Blisko 900 osób - mieszkańców gminyi okolic, pasjonatów wydarzeń z okresuII wojny światowej - uczestniczyło9 września w żywej lekcji historii.W ramach projektu unijnego zorga-nizowano w gminie Zgierz rajdpieszy i rowerowy oraz widowiskohistoryczne. 
Rajdy pieszy i rowerowy przebiegały wyzna-
czonymi w 2006 r. szlakami turystyczno
-historycznymi. Uczestnicy rajdów na swoich
trasach mijali: Lućmierz, Zimną Wodę, Emilię,
Rosanów, Leonów, Kolonię Głowę, Białą,
Dąbrówkę Strumiany, Rogóźno, Wolę Rogo-
zińską, Besiekierz Rudny, Kębliny i Michałów,
z metą na poligonie w Jeżewie, gdzie odbyło
się widowisko historyczne. Każdy otrzymał
pamiątkowy rajdowy znaczek. Kierownikiem
rajdu był Adam Zamojski z Urzędu Miasta
Zgierza, a piechurów i rowerzystów prowadzili
na poszczególnych trasach: Robert Starzyń-
ski z Muzeum Miasta Zgierza, Krzysztof
Wołowski - nauczyciel historii w ZSG w
Szczawinie oraz Stanisław Frątczak i Stani-
sław Szamałek z Sekcji Kolarskiej „Szwad-
ron” im.  2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
przy Oddziale PTTK w Ozorkowie. Podczas
krótkich postojów opowiadano o wydarze-
niach września 1939 r., które rozegrały się na
terenie gminy oraz oddawano hołd poległym

w boju żołnierzom w miejscach pamięci
w Kęblinach i Białej. 
Inscenizację bitwy, która rozegrała się we
wrześniu 1939 r. pod Kęblinami, przygotowali
członkowie Stowarzyszenia Historycz-
nego „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi, które
od wielu lat uczestniczy w uroczystościach
patriotycznych w gminie Zgierz, przyczyniając
się do kultywowania pamięci oraz krzewienia
wiedzy o spuściźnie, tradycji i historii 28. pułku
Strzelców Kaniowskich, walczącego na terenie
gminy Zgierz podczas wojny obronnej w 1939 r.
W postaci żołnierzy wcielili się również
członkowie Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Strzelcy 31. pułku piechoty”
z Mszczonowa  i  Sekcji Kolarskiej „Szwadron”
im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
przy Oddziale PTTK w Ozorkowie. Udział
w przygotowaniu widowiska mieli żołnierze
Wojskowego Centrum Kształcenia
Medycznego w Łodzi i 31. Wojskowego
Oddziału Gospodarczego w Zgierzu.
Ciężkie brzemię, jakim jest odtwarzanie
żołnierzy Wermachtu, wzięło na swoje barki
Stowarzyszenie Rekonstruktorów His-
torycznych „Żelazny Orzeł”, które w ten
sposób przyczynia się do ukazania zapomnia-
nego zwycięstwa polskiego żołnierza.
Celem ich rekonstrukcji mundurowej jest

30. Szwadron
Kolarzy, wcho-
dzący w skład 30.
dywizji piechoty
W e h r m a c h t u .
P o d o d d z i a ł
r o z p o z n a w c z y

30. dywizji piechoty stanowił szwadron
rowerowy.
Narratorem widowiska był kpt. Wojciech
Pinkier z Wojskowego Centrum Kształcenia
Medycznego w Łodzi.
Realizacja tak dużego przedsięwzięcia była
możliwa dzięki pozyskanym przez gminę
Zgierz pieniądzom unijnym, które posłużyły
sfinansowaniu technicznych aspektów pro-
jektu: wynajęto broń, zakupiono amunicję,
zlecono wykonanie pokazu pirotechnicznego
i nagłośnienia. Pokryto również koszty zwią-
zane z zapewnieniem ochrony przez firmę
ochroniarską, zaplecza sanitarnego, pomocy
medycznej i grochówki.
Wszystkie organizacje i osoby uczestniczące
w inscenizacji uczyniły to nieodpłatnie.
Jedyną i bezcenną nagrodą były dla nich
gromkie brawa publiczności oraz chęć
wstąpienia w ich szeregi.
Dodatkową atrakcją na poligonie były
namioty promocyjne i wystawy o tematyce
militarnej oraz występ Orkiestry Dętej działa-
jącej przy GOK i prezentacja wozów strażac-
kich przez jednostki OSP z Białej, Dąbrówki,
Kęblin i Szczawina. Strażacy pomagali też
w zabezpieczaniu terenu w Jeżewie.
Wniosek o przyznanie środków unijnych na
projekt „Wrześniowa historia gminy Zgierz
- rajd pieszy i rowerowy oraz widowisko
historyczne” przygotowali pracownicy Refe-
ratu Rozwoju, Promocji i Kultury w Urzędzie
Gminy Zgierz. Byli oni również zaangażowani
w poszczególne etapy jego realizacji.

Wrześniowa historia gminy Zgierz

Projekt „.Wrześniowa historia  gminy Zgierz - rajd pieszy i rowerowy oraz widowisko historyczne” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Fotoreportaż 
na str. 10-11
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Hołd ofiarom w Rogóźnie
10 września 1939 r. odcisnął szczególne piętno na mieszkańcach
Rogóźna. Tego dnia hitlerowski Wehrmacht bestialsko zamordował
dwudziestu jeden mieszkańców tej miejscowości. Niemieccy żołnierze,
chcąc zemścić się za śmierć jednego z nich i zastraszyć Polaków,
przemierzali Rogóźno od domu do domu, a napotykanych w nich
mężczyzn wyprowadzali na podwórza i rozstrzeliwali.
Te tragiczne wydarzenia
upamiętnia pomnik i tablica
pamiątkowa z nazwiskami
rozstrzelanych. Pomnik
wzniesiony przez społeczeń-
stwo Gromady Wypychów
odsłonięty został 9 maja
1970 r. Dwa lata temu został
odnowiony przy udziale
środków z budżetu gminy
oraz wkładzie pracy miesz-
kańców Rogóźna. 
Co roku rodziny pomordowanych i mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości uczestniczą w mszy św. w intencji ofiar, odprawianej w kościele
w Giecznie. Spotykają się również wraz z przedstawicielami władz
samorządowych oraz uczniami pobliskiej szkoły pod pomnikiem
w Rogoźnie, by oddać hołd zamordowanym cywilom.
W krótkiej, lecz przejmującej uroczystości, która odbyła się rankiem
10 września br., uczestniczyli potomkowie ofiar, przedstawiciele
władz samorządowych: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz
i Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska oraz gimnazja-
liści i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie.
Pod pomnikiem złożono kwiaty oraz zapalono znicze. 
Podczas corocz-
nych spotkań
w  R o g ó ź n i e
najcenniejsze są
zawsze relacje
mieszkańców -
rodzin zamor-
d o w a n y c h ,
świadków tej
zbrodni. Dzięki
nim młodzież
może wysłuchać
historii, których
nie ma w najlepszych nawet podręcznikach. – Wy, młodzi, musicie
pamiętać o tym, co się tu wydarzyło przed laty. Ta historia okrutna
i prawdziwa powinna kształtować również i waszą polską tożsamość
– mówili potomkowie ofiar. W oczach opowiadających pojawiły się
łzy. Wspomnienia pomimo upływu lat, nadal są bardzo żywe.

Hołd ofiarom w Białej
11 września 1939 r. żołnierze
Wermachtu zamordowali
16 mieszkańców Białej.
W dowód pamięci ofiar w
mury Szkoły Podstawowej
wmurowano w połowie lat
80. tablicę z ich nazwis-
kami. W każdą rocznicę
zbrodni miejsce to skupia
społeczność szkolną i wła-
dze gminy.
– We wrześniu 1939 r.,
aby zastraszyć ludność pol-
ską, Niemcy dokonywali
różnych aktów zemsty
i terroru. Takie zdarzenie miało miejsce również w miejscowości Biała.
To był straszny czas dla narodu Polskiego, ale pamięć o tych wyda-
rzeniach powinna przetrwać w młodych pokoleniach. Pamiętajmy,
że pamięć o historii jest naszą siłą – zwrócił się do uczniów Wójt
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej Magdalena Hauke, aby
przybliżyć tragedię, która rozegrała się tu 73 lata temu, odczytała
wspomnienie ówczesnego wójta na tym terenie - Józefa Klimkiewicza:
„Podczas egzekucji w Białej nie było mnie w domu. Opowiadał mi
o niej ocalały z pogromu Piotr Stopczyk. Z jego relacji wynika, że Niemcy
łapali Polaków z ulicy Kościelnej i zabrali ich na rynek. Kobietom
kazali siedzieć w przydrożnym rowie. Po kilku minutach zaprowadzili
mężczyzn do jednego z murowanych domów i wrzucili tam granaty.
Panu Stopczykowi życie ocalił ksiądz proboszcz, który raniony
upadając na łóżko, przewrócił go. Gdy Niemcy odeszli, Stopczyk
wyczołgał się z mieszkania. Na podwórzu zobaczył zabitych już ludzi.
Przedostał się szczęśliwie nad rzekę, gdzie ukrywał się całą noc
w krzakach. Rano poprosił o pomoc pasących w pobliżu krowy. Później
uciekł z Białej. Z pogromu żywym uszedł również kościelny. Jednak
po opatrzeniu przez ambulans niemiecki, zaprowadzony został przez
niemieckiego żołnierza za stodołę na plebanii i tam zastrzelony.
Za oborą u pana Pabjańczyka wykopano wielki dół, gdzie hakami
zawleczono ciała zamordowanych. Jako wójt udałem się do magistratu
w Zgierzu z prośbą o pozwolenie na pochowanie zabitych na cmentarzu
parafialnym. Zezwolenie otrzymałem, ale upłynęło już 10 dni
od egzekucji i odkopane zwłoki były trudne do rozpoznania. Poszcze-
gólne rodziny pochowały swoich pomordowanych bliskich w odręb-
nych grobach”.
Na zakończenie uroczystości, pod tablicą pamiątkową Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz wraz z Sekretarz Gminy Zgierz Bogu-
sławą Szczecińską złożyli kwiaty, a uczniowie i nauczyciele
zapalili znicze.

Pamięci ofiar Września 1939 roku
Wrzesień 1939 roku to nie tylko bohaterstwo polskichżołnierzy stawiających opór liczniejszemu i lepiej uzbro-jonemu niemieckiemu najeźdźcy. To także wstęp dotego, w jaki sposób okupant traktował ludność cywilnąw całej podbitej później Europie. Nigdy wcześniej,ani na szczęście później, zbrodnie wojenne dokonanena cywilach nie miały takiej skali i okrucieństwa,jak w czasie II wojny światowej. Już w pierwszych jejdniach zginęło wiele tysięcy obywateli naszego kraju- ludność zbombardowanego Wielunia, obrońcy PocztyPolskiej w Gdańsku, mieszkańcy Bydgoszczy... możnaby jeszcze długo wymieniać. Także na terenie naszejgminy Niemcy dokonali masakry ludności cywilnej.10 września w Rogóźnie i dzień później w Białej. 

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKAtekst i fot.
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3 września na szkolnych korytarzachznów zagościł gwar i śmiechuczniów. Wakacyjne wspomnieniaprzerwał pierwszy dzwonek,który zapraszał na apel. W ZespoleSzkolno-Gimnazjalnym w Słowikuapel miał szczególną oprawę zasprawą jubileuszu pracy zawodowejdyrektor szkoły. 
Ogromną niespodziankę sprawiły Ewie
Osówniak władze gminy oraz społeczność
szkolna. Z okazji 30-lecia pracy zawodowej
przygotowano dla pani dyrektor specjalny
program artystyczny, kalendarz prezentujący
jej przebieg pracy oraz tort w kształcie książki.
Były też serdeczne życzenia z okazałymi
bukietami kwiatów od Wójta Gminy Zgierz
Zdzisława Rembisza i Kierownika Refe-
ratu Edukacji i Spraw Społecznych UGZ
Cezarego Piotrowskiego oraz uczniów
i pracowników szkoły. 
– Pani Ewa Osówniak od 30 lat nieprzerwanie
związana jest ze szkołą w Słowiku. Tutaj roz-
poczynała swoją drogę zawodową. Przez te
lata doskonaliła swój warsztat zawodowy,
zdobywała kolejne uprawnienia. Osiągnęła
wszystkie możliwe szczeble kariery nauczy-
cielskiej. Dziś jest także ekspertem na liście
Ministra Edukacji Narodowej, zasiada w
komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyj-
nych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny
stopień awansu zawodowego – zaznaczył
Cezary Piotrowski. 
Dyrektor E. Osówniak nie kryła wzruszenia.
Dziękując za pamięć dodała, że nie tylko ona
obchodzi w tym roku okrągły jubileusz pracy
zawodowej, ale również Cezary Piotrowski
- od początku kariery zawodowej związany
z placówkami oświatowymi w gminie Zgierz,
dziś sprawujący stanowisko kierownicze
w Urzędzie Gminy, dbając o rozwój edukacji
na naszym terenie.
Na tym nie koniec jubileuszy w gminie Zgierz.
Także Krystyna Wojtczak - Dyrektor
Domu Dziecka w Dąbrówce Wielkiej w tym

samym czasie rozpoczynała swoją drogę
zawodową. – W przyszłym roku nasz Dom
Dziecka obchodzi 60-lecie istnienia. Ja pra-
cuję tu 30 lat. Niesamowite, jak ten czas
szybko mija – powiedziała K. Wojtczak przyj-
mując życzenia i kwiaty od władz samorzą-
dowych gminy, którzy odwiedzili 3 września
placówkę w Dąbrówce. 

qqq
Podczas apelu inaugurującego nowy rok
szkolny w ZSG w Słowiku Wójt Gminy Zgierz
oraz Kierownik Referatu
Edukacji i Spraw Spo-
łecznych pogratulowali
wybitnych osiągnięć
sportowych Mirosła-
wie Rajtar, nauczy-
cielce wychowania fizycz-
nego w ZSG w Słowiku.
Jest ona Mistrzynią
Polski w pływaniu nau-
czycieli i pracowników oświaty, zwyciężczynią
wielu zawodów sportowych i czołową sports-
menką świata w tej kategorii. 

Witaj szkoło!

Nowy rok szkolny pełen jubileuszy

OŚWIATA

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKAtekst i fot.

3 września w szkolnych ławkachzasiadło około 1.200 uczniówz gminy Zgierz.
Nowy rok szkolny niesie za sobąwiele wyzwań i obowiązków.Wszystkim uczniom życzymy zatem zapału do pracy w ciągunadchodzących 10 miesięcy oraz cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów. 

Więcej zdjęć w galerii na stronie internetowejwww.gmina.zgierz.pl



1 lipca odbył się festyn rodzinny z okazji
rozpoczęcia wakacji, jednak dwa miesiące
minęły bardzo szybko i nadszedł czas ich
pożegnania. 
Pierwszego dnia września na boisku LKS
w Smardzewie spotkali się ci, którzy nie prze-
straszyli się pogody i wzięli udział w kolejnym
rodzinnym pikniku. Na szczęście po południu
wypogodziło się i ponad 60 osób spędziło
wieczór w miłej atmosferze.
Podczas, gdy dorośli zostali przy ognisku,
dzieci i młodzież, w dwóch grupach, ruszyli
na trasy podchodów. Było spotkanie z leśni-
kiem, a następnie harcerze z VII Łódzkiej
Drużyny Harcerskiej z Hufca Łódź Bałuty
zorganizowali atrakcje w Lesie Smardzew-
skim - zjazd na linie, przejście po moście
linowym, strzelanie z łuku i broni pneuma-
tycznej, slalom w maskach gazowych oraz
zabawy. Po ich zakończeniu była okazja
posłuchania wędkarza pana S. Gajewskiego,
który bardzo ciekawie opowiadał o zasadach
przygotowania sprzętu i sposobach wędko-
wania. 
Wszyscy uczestnicy pikniku spotkali się przy
ognisku, gdzie przy akompaniamencie gitary,
na której grała pani Dorota, były wspólne
śpiewy i tańce. Z atrakcji kulinarnych były
własnoręcznie pieczone kiełbaski, tradycyjnie,

pyszne ciasta oraz kiszone ogórki z papryką
- specjalność jednego ze sponsorów. 
Po zapadnięciu zmroku, efektownym zakoń-
czeniem imprezy było puszczenie kilkudzie-
sięciu lampionów, które wzniosły się na
kilkaset metrów. Przy zapalaniu i wypuszczaniu
lampionu należało wypowiedzieć życzenie,
które powinno się spełnić. My życzymy
uczniom interesującego nowego roku szkol-
nego, a pani Dyrektor ZSG w Szczawinie
Irenie Konsowicz i pedagogom, satysfakcji
z pracy i wielu sukcesów. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji pikniku, a zwłaszcza

harcerzom, których zaprosimy znowu
z nadejściem wiosny. Paniom za upieczenie
ciast, sponsorom za kiełbasę, pieczywo,
pyszne ogórki, owoce, lampiony i pamiąt-
kowe zawieszki. Dziękujemy właścicielom
sklepu „U Andrzeja” za okazaną pomoc
i przekazane produkty. Wszystkim uczestni-
kom dziękujemy za stworzenie miłej i rados-
nej atmosfery. 
W planach jest plenerowe spotkanie sylwe-
strowe, już o nim myślimy. 
W imieniu organizatorów 

WYDARZENIA
Piknik rodzinny 
w Smardzewie

W dniach 2-5 sierpnia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dzierżąznej odbył się V Międzyna-
rodowy Zlot Motocykli Trójkołowych, Tury-
stycznych i Widlastych zorganizowany przez
„Trike Club Poland”. Zjechało tu ponad 100
nietypowych motocykli trójkołowych. 
W czasie zlotu uczestnicy odbyli wycieczkę
krajoznawczą do rodzinnego domu Fryderyka
Chopina w Żelazowej Woli. Podczas całej
podróży wzbudzali niemałe zainteresowanie
nietypowymi konstrukcjami. Odbył się także
wyjazd do Ozorkowa, gdzie podczas parady
i prezentacji na Placu Jana Pawła II miesz-
kańcy miasta mieli okazję podziwiać ciekawe
motocykle i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. 
Na terenie GOK w Dzierżąznej zorganizowano
otwartą wystawę dla wszystkich zaintereso-
wanych. Przybyli na zlot motocykliści brali
udział w konkurencjach, którym przyglądali
się odwiedzający goście. Na zlocie oczywiście
nie zabrakło kobiet, które zasiadały za kiero-
wnicą tych nietypowych pojazdów i wspaniale
sobie z nimi radziły. Wieczory umilały
występy zespołów. Warto nadmienić, że
najstarszym uczestnikiem był Andrzej Wyso-
ciński (75 lat), a najdłuższą drogę na zlot –

1250 km pokonał  Piotr Szymański z Rotter-
damu.
Na zakończenie zlotu wręczone zostały
puchary. Wójt Gminy Zgierz ufundował trzy
z nich: w kategorii mężczyzn za przejechanie
najdłuższej trasy w Polsce i najdłuższej trasy
z zagranicy na V Międzynarodowy Zlot Trajek
oraz dla najstarszego uczestnika tego zlotu.

Organizatorzy zlotu dziękują sponsorom
tegorocznej imprezy i zapraszają do udziału
w przyszłym roku.
Relacja ze zlotu do obejrzenia na stronie:
www.youtube.com.
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GRAŻYNA OJRZYŃSKA

Zlot motocykli
w Dzierżąznej
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oprac. GOKna podstawie informacji Bogdana Skonieczki - Komandora Zlotu
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Druhny i druhowie z terenu gminy Zgierz
uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe
studyjnym do Torunia i Golubia Dobrzynia
(31 sierpnia - 1 września). Dzięki uprzejmości
Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej przyjrzeliśmy się pracy w tej jedno-
stce i poznaliśmy profesjonalny sprzęt gaśni-
czo-ratowniczy. Mieliśmy możliwość m.in.

poznania  warunków pracy sztabu kryzyso-
wego czy monitoringu miasta. Nowoczesne
miejsca pracy budziły nasz zachwyt. Następ-
nie dokładnie obejrzeliśmy sprzęt gaśniczo
-ratowniczy, w skład którego oprócz wozów
bojowych wchodzą: podnośnik, wysięgniki,
pompy, motorówka, samochód terenowy.
Wizyta w komendzie była bardzo praktyczna
i pozwoliła na zapoznanie się z nowościami
w straży. Po dużej dawce wiedzy wszyscy
udaliśmy się na zwiedzanie Torunia. Pierwszą

atrakcja turystyczną był rejs statkiem.
Przewodnik pokazał nam wiele ciekawych
miejsc w mieście. Najbardziej urzekły nas:
Katedra, ruiny zamku, Starówka i Dom
Kopernika. Następnego dnia wyruszyliśmy
do Zamku w Golubiu Dobrzyniu i na Sta-
rówkę. Wyjazd był okazją do poznania się
druhów z OSP, wymiany doświadczeń oraz
integracji Rodziny Strażackiej.
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Wyjazd studyjny OSP

25 sierpnia na Stadionie Narodowym odbył się festyn strażacki
z okazji 20. rocznicy powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz
XIII Krajowego Zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Uczestników festynu powitali Wicepremier, Prezes Zarządu Głównego
Związku OSP RP Waldemar Pawlak oraz Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.
W Festynie udział wzięli przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Zgierzu: Jan Wojciechowski, Andrzej Jóźwiak,
Stanisław Szcześniak, Krzysztof Jarmusz, Przemysław
Lewandowski, Dariusz Pietrasiak oraz Katarzyna Cieślak -
pracownik Urzędu Gminy Zgierz.
Dla strażaków zawodowych i ochotników, którzy przyjechali do
Warszawy z całej Polski, przygotowano mnóstwo atrakcji. Na płycie
Stadionu Narodowego można było obejrzeć ciężkie i średnie samo-
chody ratownicze-gaśnicze, wozy operacyjne, podnośniki i drabiny
PSP. Można było zwiedzić wystawę Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych, sprawdzić jaka widoczność panuje w komorach dymowych
oraz zwiedzić trenażer symulacyjny umożliwiający szkolenie strażaków
w warunkach bardzo wysokich temperatur i dużego zadymienia.
Odbyły się widowiskowe pokazy tresury psów ratowniczych i ratow-

ników medycznych. Wspaniałe widowisko przygotowała grupa
ratownictwa wysokościowego, która pod dachem wielkiego stadionu
prezentowała zjazdy na linach. Ponadto na płycie stadionu odbyły się
ćwiczenia strażaków PSP na torze, na jakim odbywają się międzyna-
rodowe zawody w formule TFA i Mistrzostwach STHIL Timersport
Series. Jednocześnie odbywały się występy orkiestr dętych
z mażoretkami i wiele atrakcji dla dzieci. Pomiędzy pokazami wystąpił
m.in. zespół Blue Cafe, a festyn zakończył koncert zespołu Budka Suf-
lera, z którym gościnnie wystąpili Felicjan Andrzejczak i Izabela
Trojanowska.

Ocalić od zapomnienia... 
Zbieramy materiały do monografii 

o Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu 
W styczniu 1919 roku Ministerstwo Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego powierzyło dr Stefanii
Kuropatwińskiej zorganizowanie w Zgierzu semina-
rium nauczycielskiego. Tak też się stało przy dużym
wsparciu ówczesnych władz miasta. Już w roku 1919
rozpoczęto nauczanie w budynku przy ulicy Błotnej,
zaś w roku 1927 oddano do użytku nowoczesny
budynek nowej szkoły, w którym dziś mieści się
Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu. 

Chcąc zachować w pamięci bogate tradycje jednego
z największych w Polsce zakładów kształcenia
nauczycieli oraz podkreślić jego znaczenie dla
oświaty w naszym regionie, opracowywana będzie
monografia dotycząca seminarium, liceum, studium
i kolegium mieszczących się w tym budynku. 
W imieniu autorów wydawnictwa zwracam się
z prośbą do wszystkich nauczycieli i wychowanków
naszej uczelni o pomoc i wsparcie w opracowywaniu
tego materiału. Prosimy o kontakt osobisty,
telefoniczny lub listowny wszystkich, którzy chcieliby
udostępnić jakiekolwiek dokumenty lub zdjęcia

dotyczące uczelni (do skopiowania i opracowania).
Mile widziane są również własne wspomnienia
i uwagi z okresu pobytu w zgierskiej uczelni.
Równolegle z monografią realizowany będzie film
średniometrażowy, którego obrazy stworzą absol-
wenci i nauczyciele. 
Zapraszamy do współpracy i prosimy o pomoc ludzi,
którym bliska jest zgierska oświata. 
Kontakt: Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu,
95-100 Zgierz, ul. 3-go Maja 46, sekretariat –  tel.
42 716 24 72, Bronisław Matusz – tel. 694 405 056.

Festyn strażacki 
na Stadionie Narodowym

KATARZYNA CIEŚLAK

WIOLETA GŁOWACKA

Fotorelacja na stronie internetowej www.zosprp.pl

OGŁOSZENIE



Trzy kobiety. Jedna pasja. Trzypokolenia. Jedna rodzina. I wspólnygen wrażliwości na piękno. O zamiło-waniu do rękodzieła artystycznego,które łączy babcię, mamę i wnuczkęopowiadają panie: Halina, Klarai Gabrysia, uczestniczki Kółka hobby-stycznego „Szydełkowe cudeńka”w Gminnym Ośrodku Kultury wDzierżąznej.
Rzut oka na przepięknie haftowane
obrazy, pracowicie wydziergane dro-
biazgi oraz mieniącą się biżuterię
wystarczy, aby docenić ich kunszt
i precyzję wykonania. Trudno było
Paniom zacząć? 
Halina Albińska: – Moją specjalnością jest
haft krzyżykowy liczony. Kiedy przeszłam na
emeryturę, miałam więcej czasu, więc spo-
kojnie mogłam zająć się swoją pasją. I tak to
się zaczęło. Na początku haftowałam malutkie
obrazki, a z czasem większe i coraz bardziej
skomplikowane formy.
Jak wykonujemy taki haft krzyżykowy?
HA: – Kanwę (materiał – podstawę do haftu)
składamy na cztery części i zaczynamy hafto-
wać od środka odpowiednim kolorem według
wzoru.
Klara Roszkowska: – Zawsze pasjonowało
mnie szydełko. W szkole podstawowej uczy-
liśmy się, jak je trzymać i jak wykonać pod-
stawowe oczka. Zawsze jednak zazdrościłam
osobom, które umiały wykonać różne ciekawe
drobiazgi – począwszy od kurek, na bluzkach,
obrusach i firankach kończąc. Tak naprawdę
pierwsze spotkanie z szydełkiem to były
Warsztaty Bożonarodzeniowe albo Wielka-
nocne w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzie-
rżąznej. Uczyła nas pani Teresa Włodarek,
która pokazała, jak odpowiednio trzymać
szydełko, jak przeplatać włóczkę. A później
już jakoś poszło. Pamiętam, jakim zaskocze-
niem dla pani Teresy było to, że na kolejne
warsztaty przyniosłam własnoręcznie wy-
dzierganą firankę. Szydełkowanie tak mnie
wciągnęło, że robię coraz więcej, coraz ładniej
i szybciej. Sama widzę postępy. Wzory są
precyzyjniejsze, oczka równiejsze.
Gabrysia Roszkowska: – Na pomysł, żeby
robić biżuterię wpadłam, kiedy oglądałam
z mamą różne koraliki na stronie interneto-
wej. Znalazłam zestaw do robienia biżuterii
i od tamtego momentu zaczęłam tworzyć
własną. Trwa to już około roku. Koraliki

wyszukuję w różnych sklepach, w pasman-
terii, na stronach internetowych. Interesuję
się jednak też szydełkiem.
Drogie Panie, ile potrzeba czasu, żeby
wykonać tak pracowite dzieła?
HA: – Małe formy – obrazki, karty świą-
teczne, imieninowe itp. robi się bardzo
szybko. Często wykonuję je, jak chcę komuś
sprawić radość – podarować coś na imieniny
czy jakąś uroczystość. Wtedy wymyślam taki
drobiazg i wykonuję go w ciągu dwóch dni.
Efektem jest piękny haft. Natomiast coś więk-
szego robi się bardzo długo. Np. ten obraz
z tulipanami robiłam pół roku. Oczywiście nie
przez cały dzień, haftuję zwykle wieczorami.
KR: – Wydzierganie takiego kwiatka zajmuje
około 15 minut, jednak później znów mogę
coś z tym kwiatkiem zrobić – wkomponować
go w większy wzór. Ja również szydełkuję
wieczorami, zamiast oglądać telewizję, to jej
słucham, lub włączam radio i dziergam.
Bardzo często biorę szydełko również na
wakacje, wyjazdy, nawet do samochodu.
GR: – Zrobienie takich kolczyków trwa około
10 minut, natomiast naszyjnika czy perełko-
wej bransoletki trochę dłużej, bo trzeba ze
sobą łączyć dużo pojedynczych elementów.
KR: – Często pojawia się pytanie: kiedy wy
macie czas? Otóż mamy dokładnie taki sam
czas, jak wszyscy – wschodnioeuropejski,
potrafimy go tylko odpowiednio wygospoda-
rować.
Opowiadają Panie o różnych formach.
Które z nich najbardziej do Pań prze-
mawiają? 
HA: – Głównie haftuję kwiaty. Pociągają mnie
jednak większe formy. Te małe drobiazgi
sprawiają największą radość obdarowanym,
natomiast mnie pasjonuje wykonywanie
obrazów, które następnie trzeba odpowiednio
oprawić – passepartout, rama. Wtedy jest
piękny efekt.
KR: – Tak jak mówiła mama, takie różne
drobiazgi przynoszą wiele radości, natomiast
ja wolę coś bardziej użytkowego – firanki,
serwetki czy różnego rodzaju bluzki i bolerka.
Oraz obrusy patchworkowe. Zdecydowanie

płaskie formy, 3D jakoś do mnie nie przema-
wia. Nie opanowałam jeszcze główek i takich
różnych rzeczy. Moim największym marze-
niem jest zrobienie olbrzymiej firany do
salonu. 
Skąd Panie czerpią pomysły?
HA: – Korzystam z wzorów zamieszczonych
w „Hafcie Krzyżykowym” – jest to takie
czasopismo, które prenumeruję i z niego
wybieram to, co mi się najbardziej podoba.
KR: – Wyszukuję z różnych źródeł – gazety,
Internet i przede wszystkim czerpię inspirację
od pani Teresy. Dobieram odpowiednią
włóczkę i wzór adekwatny do moich umiejęt-
ności.
GR: – Z głowy przede wszystkim.
Efekty takiego artystycznego hobby
są imponujące. Wspominają Panie
o obdarowywaniu bliskich. Czy próbo-
wały Panie coś jeszcze z nimi robić?
Jakieś wystawy?
HA: – Co roku w Spółdzielczym Domu Kul-
tury w Zgierzu odbywa się wystawa dzieł
artystów amatorów i w niej właśnie uczestni-
czę. W tym roku również otrzymałam zapro-
szenie i chętnie skorzystam. Swoimi obrazami
ozdabiam również dom.
KR: – Wiele rzeczy robię dla dziecka, dla domu.
Swój dorobek artystyczny prezentuję jedynie
na warsztatach i wystawach Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Jest mi
bardzo ciężko rozstać się z moimi pracami.
W związku tym zaczyna ich przybywać bardzo
dużo. Dobrze, że niektóre rzeczy można
popruć i zrobić z nich coś nowego, ale na razie
jestem na etapie chomikowania. Zastanawiam
się nad wystawą w Spółdzielczym Domu Kul-
tury w Zgierzu i być może przełamię barierę
wyjścia.
GR: – Wystawy miałam tylko tutaj w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, czasem
obdarowuję rodzinę, przyjaciół, dużo zosta-
wiam sobie.
KR: – Nasza pasja przynosi przede wszystkim
olbrzymią satysfakcję, cieszy oczy nie tylko

KULTURA

Ludzie z pasją

Co nas łączy, co nas różni.
Wspólne hobby
trzech pokoleń
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KULTURA
nasze, ale i obdarowanych. Dla mnie dzień
bez szydełka jest stracony.
GR: – Można się przy tym zrelaksować.
HA: – Odpocząć, wyciszyć...
Wszystkie panie są szczególnie wraż-
liwe na sztukę, piękno. Czy znają Panie
nawzajem swoje pasje?
HA: – Uczęszczam na Kółko hobbystyczne
„Szydełkowe cudeńka” w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dzierżąznej, ale raczej tak towa-
rzysko z córką i wnuczką. Chociaż owszem
umiem dziergać. Otrzymałam też wiele pre-
zentów. Od córki dostałam np. piękną firankę
na Dzień Matki. Cieszę się też z prezentów
od wnuczki, które noszę do wielu kreacji.
Sprawia to radość Gabrysi.
KR: – Mnie również Gabriela zrobiła bardzo
ładną bransoletkę, którą noszę do odpowied-
niego stroju. Co do haftu krzyżykowego to

próbowałam już dużo wcześniej, zwłaszcza
małych form. Szczególnie, jak byłam w ciąży
z Gabrysią. Później to zarzuciłam, gdyż
wymaga to wiele cierpliwości. Przy szydełku
szybciej widać efekt. Podziwiam mamę za
precyzję, z jaką haftuje swoje obrazy. Próbo-
wałam też robić biżuterię, ale koraliki mi
uciekają i nie potrafię tego opanować. 
GR: – Podoba mi się na warsztatach, mogę
się dużo rzeczy nauczyć. Moje szydełkowanie
nie jest tak dobre jak mamy, jednak lubię to
robić. Spróbowałam też zrobić obrazek za
pomocą haftu krzyżykowego i jest to też
bardzo łatwe. Haft nawet bardziej mi się
podoba niż szydełkowanie.
Każda z Pań jest specjalistką w swojej
dziedzinie, a dokonania są imponujące.
Jakie są marzenia, plany Pań w zakre-
sie rozwijania swoich umiejętności
artystycznych?

KR: – Ja jestem na starcie. Chciałabym tak
szybko robić, jak pani Teresa, z taką precyzją
i dokładnością.
GR: – Moim marzeniem jest zrobić taką
biżuterię, aby była podobna do tej w sklepach
i żeby dużo ludzi ją zobaczyło.
HA: – Nie starcza mi już czasu. Cieszę się
z tego, co jest.
KR: – Poza tym czekamy jeszcze na inne
zajęcia, bo chcemy nauczyć się frywolitki,
filcowania i decoupagu. Z pewnością znów
każda z nas będzie się w czymś innym
specjalizować.
Życzę Paniom powodzenia we wszyst-
kich artystycznych dokonaniach
i dziękuję za rozmowę.

ANNA WOSIECKA - JASIŃSKAGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej
rozmawiała
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SPORT

W sezonie 2011/2012 Ludowy Klub Sportowy „Dąbrówka” awansował
do A-klasy rozgrywek piłki nożnej, natomiast LKS Rosanów do Ligi
Okręgowej. Obu klubom sukcesu pogratulował Wójt Gminy Zgierz,
wręczając puchary i składając słowa uznania. 
Gratulując awansów piłkarzom, trenerom i działaczom LKS-ów
z Dąbrówki i Rosanowa, Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz
podziękował za kontynuowanie wieloletnich tradycji w organizowaniu
rozgrywek piłkarskich. Zaznaczył też, że to właśnie dzięki ogromnemu
zaangażowaniu sportowemu i organizacyjnemu drużyny odniosły
sukces i mają możliwość gry na wyższym szczeblu współzawodnictwa
sportowego.
Do gratulacji przyłączył się również Kierownik Referatu Edukacji
i Spraw Społecznych Cezary Piotrowski. 

8 września LKS Rosanów otrzymał Puchar Wójta Gminy Zgierz za awans do Ligi Okręgowej. Rozegrany tego dnia mecz ze Stalą Głowno, 
rosanowianie zakończyli wygraną 4 : 0. Było to pierwsze zwycięstwo drużyny z Rosanowa w lidze.
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– Prowadzona od wielu lat zaangażowana działalność kierownictwa klubu, 
w szczególności Prezesa Marka Gortata oraz Wiceprezesów: Remigiusza 
Kaczmarka i Krzysztofa Kosiewicza jest przykładem dobrze wykonywanej 
pracy szkoleniowej i wychowawczej – powiedział Wójt Gminy Zgierz 
9 września podczas spotkania na boisku w Dąbrówce. 
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Awanse klubów sportowych 

oprac. M.K.



Choroba Aujeszkyego (pseu-
dowścieklizna) wywoływana jest
przez herpeswirus świń (SHV-1),
chorobotwórczy dla większości
ssaków. Objawy choroby to:
zaburzenia rozrodu, śmiertelność
u najmłodszych prosiąt sięga 100
proc., ronienia płodów u prośnych
loch, starsze świnie - objawy ze
strony układu oddechowego,
zmniejszone przyrosty masy ciała,
zwiększone zużycie paszy, duże
straty finansowe hodowców. 
Od 12 maja 2008 r. w stadach
trzody chlewnej na terenie
powiatu zgierskiego prowadzony
jest program zwalczania choroby

Aujeszkyego. Celem tych długo-
trwałych i pracochłonnych dzia-
łań, finansowanych z budżetu
państwa, jest uznanie terytorium
naszego kraju za wolny od wirusa
choroby Aujeszkyego u świń,
a tym samym: poprawa kon-
kurencyjności polskiego
żywca na unijnym rynku oraz
swobodny handel trzodą
chlewną i mięsem, czyli wielka
ekonomiczna szansa dla hodow-
ców i producentów trzody
chlewnej. 
Obecnie polskich rolników obo-
wiązują dodatkowe obostrzenia
przy przemieszczaniu świń poza
granice Polski oraz do 8 rejonów
województwa lubelskiego, 5 rejo-
nów województwa lubuskiego
oraz 2 rejonów województwa
kujawsko-pomorskiego (są to
rejony już wpisane przez  Głów-
nego Lekarza Weterynarii na listę
rejonów wolnych od wirusa
choroby Aujeszkyego). 
Na terenie powiatu zgierskiego
rozpoczęto procedurę uznawania
rejonu za wolny od tej choroby,

ponieważ jeżeli okoliczne regiony
zostaną uznane za wolne  od
choroby Aujeszkyego - przemiesz-
czanie świń poza teren powiatu
zgierskiego będzie utrudnione
(m.in.: świnie będą musiały
zostać poddane minimum 2
badaniom w odstępie min. 30
dni, przy czym drugie badanie
musi być wykonane w ciągu 15
dni przed wysyłką; koszty badań
ponosi właściciel). Najważniejsze
warunki niezbędne do uznania
rejonu za wolny od choroby
Aujeszkyego to: wszystkie stada
świń w powiecie zarejestrowano
w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, a zwie-
rzęta w nich przebywające zostały
przebadane w kierunku choroby
Aujeszkyego. Wniosek uznający
powiat zgierski za wolny od
wirusa choroby Aujeszkyego
zostanie złożony przez Powiato-
wego Lekarza Weterynarii w
Zgierzu dopiero po wydaniu osta-
tecznych decyzji administracyj-
nych nadających stadom trzody
chlewnej status stad urzędowo
wolnych oraz zakazujących szcze-

pienia świń przeciwko chorobie
Aujeszkyego. Wyżej wymienione
decyzje zostaną dostarczone
do hodowców trzody chlewnej
za pośrednictwem oraz dzięki
uprzejmości sołtysów. 
Właściciele świń muszą być
świadomi, iż prowadząc
nielegalne punkty krycia -
„dzikie knury”, hodując
świnie bez rejestracji, lekce-
ważąc zasady bezpiecznego
przemieszczania świń między
stadami i na targowiskach
(zakup świń bez wymaga-
nych świadectw zdrowia),
składając fałszywe oświad-
czenie o stanie pogłowia
trzody chlewnej w stadzie
oraz nie przestrzegając zasad
dotyczących znakowania
świń robią krzywdę sobie
i innym hodowcom!!!

Od 1 stycznia 2012 r. działalność gospodarcza
osób fizycznych rejestrowana jest w bazie
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej, zwanej CEIDG. Jest to
rejestr prowadzony w formie elektronicznej.
Organem ewidencyjnym jest Minister Gospo-
darki.
Jak informowaliśmy we wcześniejszych
publikacjach, dane osób zarejestrowanych
w ewidencji gminnej przekazane zostały
„z urzędu” do bazy CEIDG, a Wójt Gminy
przestał być organem ewidencyjnym dla
przedsiębiorców. Aktualnie rolą urzędu jest
jedynie przekazywanie danych zawartych we
wnioskach przedsiębiorców do bazy organu
właściwego, czyli Ministra Gospodarki. 
Praktycznie, po złożeniu wniosku CEIDG-1
w Biurze Obsługi Klienta (stanowisko 3),
odbywa się to drogą elektroniczną, najpóźniej
dnia następnego po przyjęciu wniosku.
Wnioski składać można w wersji papierowej
za pośrednictwem dowolnego urzędu admi-
nistracji samorządowej lub samodzielnie
wypełniając wniosek elektronicznie za pośred-
nictwem strony www.firma.gov.pl, gdzie znaj-
dują się formularze do pobrania, gdzie
zamieszczone są także wszelkie informacje
dotyczące sposobów wypełniania formularzy

i składania wniosków oraz przepisów obowią-
zujących w zakresie rejestracji działalności
gospodarczej, zgłaszania zmian, zawieszania
i wznawiania lub likwidacji działalności.
W Urzędzie Gminy dostępne są druki CEIDG-1
oraz papierowa wersja kodów PKD niezbęd-
nych do wypełnienia wniosku o wpis do
CEIDG.
Wnioski o wpis do CEIDG składane w urzę-
dzie, podpisywane są w obecności urzędnika,
który potwierdza dane wnioskodawcy
z dokumentem tożsamości. Dane przedsię-
biorcy zawarte we wpisie do CEIDG
są jawne z wyjątkiem adresu zamieszkania
(chyba, że stanowi on także adres głównego
miejsca wykonywania działalności) oraz
numeru PESEL.
Urzędy gmin nie wystawiają już zaświadczeń
o wpisie do ewidencji, przedsiębiorcy mogą
zaświadczenie samodzielnie wydrukować
z ww. strony internetowej jako dokument nie
wymagający podpisu. Organy administracji
publicznej nie mogą domagać się od przed-
siębiorców okazywania, przekazywania lub
załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie
w CEIDG. 
Ministerstwo Gospodarki informuje:
„Przypominamy, że wszelkie czynności
związane z wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyj-
nymi przesyłającymi osobom, które założyły
działalność gospodarczą, oferty dokonania
wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach
(katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie
upoważnia do wykonywania działalności
gospodarczej na terytorium Polski i nie jest
wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane
pisma, sugerujące konieczność uiszczenia
opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”,
są w istocie ofertami handlowymi, o czym
świadczą informacje zamieszczone drobnym
drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie
pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy,
która wysyłając pismo wprowadza adresatów
w błąd, sugerując publicznoprawny i obliga-
toryjny charakter tej opłaty. Ewidencje two-
rzone przez tego typu firmy stanowią próbę
powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych
informacji o przedsiębiorcach, zawartych
w publicznych rejestrach CEIDG https://
prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Se
arch.aspx czy też REGON http://www.
stat.gov.pl/regon/, w których rejestracja jest
całkowicie bezpłatna, o czym przypomina
również zamieszczony na stronie http://
www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat
Ministra Gospodarki. Do wszystkich przypad-
ków oferowania wpisu do rejestru przedsię-
biorców za opłatą należy podchodzić ze
szczególną ostrożnością.”

KOMUNIKATY

Rejestr działalności
gospodarczej

oprac. AGNIESZKA CIESIELSKA

Ekonomiczna szansa dla hodowców trzody chlewnej
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oprac. lek. wet. 
ALEKSANDRA SZYCHOWSKA- inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczaniachorób zakaźnych zwierząt
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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

październik

Harmonogram wywozu 
nieczystości stałych przez GZK

miejscowość listopad
8

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

tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53

12

2 6

3 7

10 14

4 2

11 8

19 16

12 9

Harmonogram dyżurów w punktach konsul-
tacyjnych na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej 
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6: 
l 3 października, godz. 13.00 - 17.00 
l 17 października, godz. 13.00 - 17.00 
l 7 listopada, godz. 13.00 - 17.00 
l 21 listopada, godz. 13.00 - 17.00 
q Centrum Aktywizacji Społeczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie,
ul. Sportowa 3: 
l 4 października, godz. 14.00 - 18.00 
l 11 października, godz. 9.00 - 13.00 
l 30 października, godz. 10.00 - 14.00 
l 8 listopada, godz. 14.00 - 18.00 

l 15 listopada, godz. 9.00 - 13.00 
l 22 listopada, godz. 10.00 - 14.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Grotnikach, 
ul. Brzozowa 23a:
l 4 października, godz. 9.00 - 13.00 
l 11 października , godz. 14.00 - 18.00 
l 8 listopada, godz. 9.00 - 13.00 
l 15 listopada, godz. 14.00 - 18.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42:
l 23 października, godz. 15.00 - 19.00 
l 30 października, godz. 15.00 - 19.00
l 22 listopada, godz. 15.00 - 19.00 
l 29 listopada, godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1:
l 10 października, godz. 13.00 - 17.00 
l 31 października, godz. 13.00 - 17.00
l 14 listopada, godz. 13.00 - 17.00 
l 28 listopada, godz. 13.00 - 17.00 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejz/s w Zgierzu
informacja:

Bezpłatna
pomoc 
psychologa
i terapeuty 

Wyrazy współczucia
Koleżance

KRYSTYNIE CZERWIŃSKIEJ
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Rosanowie 

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
Pani

URSZULI KUPIS
z powodu śmierci 

MATKI
składają 

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczawinie
oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
RODZINIE

ś.p. Wacława Szczepaniaka
wieloletniego Sołtysa Sołectwa Warszyce

składają 
Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
oraz pracownicy Urzędu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia
RODZINIE

ś.p. Wacława Szczepaniaka
wieloletniego Sołtysa Sołectwa Warszyce

składają 
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy

Sołectwa Warszyce

Wyrazy współczucia
Pani

BARBARZE RAKSZEWSKIEJ
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu A i B
oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
Panu

ZBIGNIEWOWI DRACZYŃSKIEMU
Radnemu Rady Gminy Zgierz

z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ

składają 
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Ustronie

Wyrazy współczucia
Pani

WIESŁAWIE BARGIEL
z powodu śmierci 

SIOSTRY
składają 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Grotnikach-Ustroniu

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

KONDOLENCJE
Wyrazy współczucia

Pani
MARZENIE KUPIS - KNYSZCE

z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ

składają 
Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
oraz pracownicy Urzędu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

KOMUNIKATY

Wyrazy współczucia
Panu

ZDZISŁAWOWI LISKA
z powodu śmierci 

SIOSTRY
składają 

Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego
oraz pracownicy Urzędu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy




