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Podczas XXIV sesji Rady Gminy Zgierz, która
odbyła się 27 września, radni podjęli uchwały
w sprawach:
q określenia stawek w podatku
od nieruchomości na terenie gminy
Zgierz.
Uchwalone stawki obowiązują od 1 stycznia
2013 r. (patrz: tabela poniżej).
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 przeciw.

q przeniesień w planie wydatków
budżetu gminy Zgierz na rok 2012
w zakresie zadań własnych:
l Zwiększono wydatki na lokalny transport
zbiorowy o 7.000 zł. Do planu wydatków
wprowadzono zadanie pn. „Urządzenie
przystanku komunikacyjnego w miejscowości
Smardzew”. 
Pieniądze pochodzą z nadwyżki środków
zabezpieczonych w budżecie gminy na reali-
zację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej
w Jedliczu A”.
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.
l Zwiększono wydatki na infrastrukturę
wodociągową i sanitacyjną wsi o 5.000 zł.
Do planu wydatków wprowadzono zadanie
pn. „Budowa studni na terenie stacji wodo-
ciągowej w Skotnikach”. Stacja wodociągowa
w Skotnikach zasilana jest w wodę z jednej
studni głębinowej, nie ma studni awaryjnej.
Obecnie obserwuje się znaczny spadek wydaj-
ności ujęcia, co powoduje przerwy w dostawie
wody. Konieczne jest więc wykonanie drugiego
otworu studziennego wraz z obudową na
ujęciu wody w Skotnikach. 5.000 zł przezna-
czone zostanie na opracowanie dokumentacji
projektowej obudowy studni.
Pieniądze pochodzą ze środków zabezpieczo-
nych w budżecie na realizację zadania pn.
„Budowa oświetlenia w ulicy Rzemieślniczej
w Skotnikach na odcinku od ul. Barowej do
Janowa”. Obecnie nie ma możliwości rozpo-
częcia tego zadania.
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.
q sprzedaży lokalu oraz oddania
w użytkowanie wieczyste udziału w
działce w Ustroniu - w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców
lokalu.
Uchwała dotyczy lokalu o powierzchni użyt-
kowej 30,4 m2, znajdującego się w budynku
mieszkalnym przy ul. Chopina w Ustroniu,
na działce nr ewid. 809 o powierzchni 763 m2.
Zgodnie z operatem szacunkowym sporzą-
dzonym przez rzeczoznawcę majątkowego,
wartość lokalu została określona na 9.462 zł,
a wartość udziału w gruncie i częściach wspól-
nych 7.458 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 nabywcy lokalu wniosą pierwszą opłatę
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Stawki w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zgierz

od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków - od 1 m2 powierzchni
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych
- od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - od 1 m2 powierzchni
od budynków lub ich części:
mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni
użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni
użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej
pozostałych, w tym:
–  letniskowe lub użytkowe na te cele 

- od 1 m2 powierzchni użytkowej
–  inne, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 
- od 1 m2 powierzchni użytkowej

od budowli

0,64

2 proc. ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

*Górne granice stawek podatku od nieruchomości podlegają corocznie podwyższeniu na następny rok
podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.
Ogłasza je w obwieszczeniu Minister Finansów. Na rok 2013 wzrosły one o 4 proc.

2013 r.2012 r. maksymalne* uchwalone

stawki podatkowe [w zł]
l.p. przedmiot opodatkowania

0,88 0,67

4,10 4,51 4,26

0,20 0,45 0,21

0,58 0,73 0,60

18,00 22,82 18,00

9,40 10,65 9,78

4,20 4,63 4,37

6,50 7,66 6,76

4,30 7,66 4,40
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z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości
529 zł.
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały.
q sprzedaży działki w Białej - w drodze
przetargu.
Uchwała dotyczy działki oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 460, o powierzchni
0,4052 ha. Działka zapisana w KW 21660
stanowi własność gminy Zgierz.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.
q przyjęcia zmian Statutu Związku
Międzygminnego „Bzura” z siedzibą
w Łowiczu.
Uczestnikami Związku Międzygminnego
„Bzura” są obecnie 23 jednostki samorządu
terytorialnego: l miasta: Głowno, Łęczyca,
Łowicz; l Stryków; l gminy: Bielawy, Brzeziny,
Budziszewice, Chąśno, Dmosin, Domanie-
wice, Głowno, Jeżów, Kiernozia, Kocierzew
Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów,
Parzęczew, Piątek, Rogów, Ujazd, Zduny,
Zgierz.
Wprowadzone do Statutu Związku zmiany
głoszą m.in., że: l Zgromadzenie może zwol-
nić gminę w całości lub w części z obowiązku:
l wniesienia corocznej wpłaty członkowskiej
za dany rok budżetowy, l przekazania środ-
ków na realizację zadań Związku; l Związek
może udzielić gminie będącej uczestnikiem
związku pomocy, w tym pomocy finansowej
na inwestycje związane z realizacją celów
statutowych Związku.
Zmiany te podjęte zostały w formie uchwał
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Bzura” na posiedzeniu w dniu 18 czerwca br. 

Projekty dwóch uchwał w sprawie przyjęcia
przez Radę Gminy Zgierz zmian Statutu
Związku Międzygminnego „Bzura” wynikają
z uczestnictwa gminy Zgierz w Związku. 
Przebieg obu głosowań: 12 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.
q udzielenia pełnomocnictwa proce-
sowego do reprezentowania Rady
Gminy Zgierz w postępowaniu przed
Wojewódzkim Sądem Administracyj-
nym w Łodzi.
We wrześniu wpłynęło do Rady Gminy Zgierz
zawiadomienie o rozprawie przed Wojewódz-
kim Sądem Administracyjnym w Łodzi w
sprawie ze skargi Prokuratury Rejonowej
w Zgierzu na uchwałę Rady Gminy Zgierz
Nr XXXV/378/01 z dnia 6 września 2001 r.
w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie
z gminnej sieci wodociągowej. Radni udzielili
pełnomocnictwa procesowego w tym postę-
powaniu radcy prawnemu. 
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.
q apel o dokonanie regulacji ustawo-
wych zmieniających zasady realizacji
zadania własnego gminy „Zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywanie”.
Na wniosek Wójta Gminy Zgierz, radni
przyjęli w drodze uchwały apel skierowany
do posłów i senatorów RP o dokonanie
regulacji ustawowych zmieniających zasady
realizacji zadania własnego gminy „Zapew-
nienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywanie”. Z apelem o włączenie
w nurt działań zainicjowanych przez gminę
Zgierz zwrócono się również do innych
samorządów.

Apel podjęto ze względu na trudną sytuację
budżetową naszej gminy, związaną m.in.
z realizacją kolejnych zadań własnych, doda-
wanych przez ustawodawcę bez wskazania
źródła finansowania. Koszty realizacji zadania
pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwie-
rzętom oraz ich wyłapywanie” systematycznie
rosną. Szacuje się, iż w roku 2012 sięgną
w gminie Zgierz nawet 300 tys. zł.
Zadanie to obciążyło budżety wielu gmin,
ograniczając jednocześnie wpływ na sposób
realizacji oraz wprowadzanie rozwiązań
porządkujących problem bezdomności psów.
Zdaniem samorządowców takie ubezwłasno-
wolnienie gmin jest krzywdzące i ogranicza
swobodę w realizowaniu zadań własnych.
Sytuacja ta mogłaby ulec zmianie z chwilą
wprowadzenia obowiązku znakowania zwie-
rząt. Wprowadzenie, jednolitego na terenie
całego kraju, obowiązkowego systemu znako-
wania pomogłoby rozwiązać mnóstwo
problemów, jakie dziś mamy w kraju ze
zwierzętami, a zwłaszcza z ich bezdomnością.
System znakowania umożliwiłby prowadzenie
bazy danych, zawierającej zarówno informa-
cję o zwierzętach (numer - znak, wiek, płeć,
szczepienia), ale przede wszystkim dane
osobowe właścicieli. Pozwoliłoby to odnaleźć
zagubione zwierzę lub właściciela, który je
porzucił.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały. 

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Terminy obowiązujące w toku prac
nad projektem uchwały budżetowej:
q do 15 listopada – Wójt Gminy Zgierz
przedłoży projekt uchwały budżetowej Radzie
Gminy  Zgierz i Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej w Łodzi.
q do 1 grudnia – Przewodniczący Rady
Gminy Zgierz wyznaczy termin sesji budżeto-
wej, która musi odbyć się do 31 grudnia,
w szczególnie uzasadnionym przypadku
- nie później niż 31 stycznia.
q 21 dni przed terminem sesji budżetowej
– stałe komisje Rady Gminy Zgierz, z wyjąt-
kiem Komisji Budżetu i Infrastruktury
Gospodarczej, opiniują projekt uchwały
budżetowej i przesyłają swoje opinie i wnioski
na piśmie Przewodniczącemu Komisji Budżetu
i Infrastruktury Gospodarczej.

q 14 dni przed terminem sesji budżetowej
– Komisja Budżetu i Infrastruktury Gospo-
darczej, po zapoznaniu się z opiniami i wnios-
kami przedstawionymi przez stałe komisje
Rady Gminy Zgierz, formułuje na piśmie
opinie i wnioski dotyczące złożonego projektu
uchwały budżetowej oraz każdej propozycji
zmian projektu i przekazuje je Przewodniczą-
cemu Rady Gminy Zgierz i Wójtowi Gminy
Zgierz.
q 7 dni przed terminem sesji budżetowej
– Wójt Gminy Zgierz przekazuje Przewodni-
czącemu Rady Gminy Zgierz stanowisko
w sprawie proponowanych zmian projektu
uchwały budżetowej, zawartych w opinii
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodar-
czej, wraz z ewentualną autopoprawką do
projektu budżetu, obejmującą zmiany wyni-
kające z przyjętego stanowiska, z przepisów

prawa oraz ostatecznych kwot subwencji
i dotacji określonych w ustawie budżetowej.
q termin sesji budżetowej – Rada
Gminy Zgierz podejmuje uchwałę budżetową.
Wnioski dotyczące propozycji zmian projektu
uchwały budżetowej mogą być poddane pod
głosowanie w przypadku ich uprzedniego
zaopiniowania przez Komisję Budżetu i Infra-
struktury Gospodarczej.
Wyciąg z uchwały Nr LIV/589/10 Rady Gminy Zgierz
z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej gminy Zgierz.

Trwają prace nad projektem budżetu 
gminy Zgierz na 2013 r. 
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W grudniu br. zakończony zostanie projekt
pn. „Doskonalenie kompetencji kadr
samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”,
który realizowany jest w ramach działania
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej - Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Przypominamy, że założe-
niem projektu jest udoskonalenie jakości
usług świadczonych przez jednostki samorządu
terytorialnego biorące udział w projekcie,
w tym oczywiście przez Urząd Gminy Zgierz.
Projekt dodatkowo zakłada przeprowadzenie

badania efektywności wdrażanych uspraw-
nień i szkoleń.
We wstępnej fazie realizacji projektu,
przeprowadzone zostało badanie w zakresie
pomiaru poziomu satysfakcji klientów urzędu
z różnych aspektów wykonywanych usług.
Jego wyniki opublikowane zostały w czerwco-
wym wydaniu „Na Ziemi Zgierskiej” oraz na
stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl. 
W październiku br. rozpoczęło się drugie
badanie, którego celem jest sprawdzenie,
w jaki sposób i w jakim stopniu działania
podjęte po pierwszym badaniu przyczyniły
się do wyeliminowania problemów i poprawy

pracy urzędu. Badanie trwać będzie około
1-1,5 miesiąca. Formularze ankiet dostępne
są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy
Zgierz. Wypełnione ankiety można wrzucać
do urn wystawionych w urzędzie. Zapewniona
jest całkowita poufność i anonimowość
badania. Zachęcamy do podzielenia się
opiniami na temat funkcjonowania urzędu.

Kompetentna kadra
samorządowa

AGNIESZKA CHMIELESKA

SAMORZĄD

Wypełnij ankietę 
na temat pracy urzędu! 
Formularze ankiet
są do pobrania 
w Biurze Obsługi Kilenta
Urzędu Gminy Zgierz.

Spotkanie informacyjne 
Bezpłatne szkolenia dla rolników, uwolnienie regionu od choroby
Aujeszkyego świń, bieżące sprawy prowadzone przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz nowy system gospo-
darowania odpadami komunalnymi były tematami omawianymi
podczas spotkania informacyjnego dla sołtysów, które odbyło się
2 października w Urzędzie Gminy Zgierz. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych gminy, urzędnicy gminni,
pracownicy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Brato-
szewicach, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgierzu, Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zs. w Aleksandrowie Łódzkim, oraz kilkunastu sołtysów i członków
Rad Sołeckich.
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego planuje wiosną przyszłego
roku zorganizowanie cyklu bezpłatnych szkoleń dla rolników. Liczba
uczestników szkoleń będzie ograniczona (maksymalnie 20-30 osób
z gminy), warto więc już teraz sygnalizować chęć uczestniczenia w nich.
Pierwszy etap szkoleń dotyczyć będzie zagadnienia związanego z dosto-
sowaniem gospodarstwa rolnego do wymogów zasady wzajemnej
zgodności. Szkolenie to składać będzie się z dwóch części: teoretycznej
(omówione zostaną wszystkie zasady prawidłowego spełniania
wymogów, które stawiane są rolnikom korzystającym z różnego
rodzaju płatności) i wyjazdu studyjnego do modelowego gospodarstwa
rolnego, gdzie rolnicy zapoznawani zostaną z dokumentacją, którą
obowiązani są prowadzić i okazać podczas kontroli. – W trakcie kontroli
od rolników wymagany jest nie tylko zeszyt prowadzenia oprysków,
aktualny atest opryskiwacza, ale również świadectwo ukończenia
kursów chemizacyjnych. Świadectwo to ważne jest 5 lat. W przyszłym
roku, dla około 30 osób, które tracą uprawnienia do prowadzenia
oprysków planujemy również takie bezpłatne kursy – mówiła Grażyna
Wróblewska z Rejonowego Zespołu Doradców ŁODR. Temat
trzeciego szkolenia to prowadzenie rachunkowości rolnej. Od 2014 r.
zapowiadane jest w Polsce wprowadzeniem podatku dochodowego
od działalności rolniczej. Ważną decyzją, którą będą musieli podjąć
rolnicy, będzie wybór formy opodatkowania. – W przypadku ryczałtu
przychodów, rolnik wpłacać będzie rok rocznie ustalaną stałą kwotę,
niezależnie od tego czy uzyskał dochód czy nie, nie będzie mógł też
odliczać kosztów uzyskanych przychodów. Innym rozwiązaniem,
trudniejszym, będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych lub księgi
przychodów i rozchodów – mówiła G. Wróblewska.
Kwestie związane z chorobą Aujeszkyego świń omówiły lek. wet.
Julita Grande-Święchowicz i Aleksandra Szychowska
z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgierzu. Od kilku lat
prowadzony jest w Polsce program kontroli i zwalczania choroby
Aujeszkyego. Zakłada on podzielenie obszaru państwa na regiony
o powierzchni 2 tys. km2 (gmina Zgierz przypisana jest do regionu
Skierniewice-Łowicz-Łódź) i sukcesywne uwalnianie ich od choroby.
Istotnym powodem, dla którego należy jak najszybciej zwalczyć tę
chorobę w naszym regionie i całym kraju, jest powód ekonomiczny.
Choroba powoduje bowiem zaburzenia w rozrodzie świń (niepłodność,
martwe mioty, 100 proc. umieralność prosiąt) oraz zarażenia innych

zwierząt obecnych w gospodarstwie (psów, kotów, bydła, owiec, kóz),
które umierają w ciągu 2 dni od zachorowania (objawy to drgawki
i swąd). Z tego powodu blokowany jest obecnie eksport trzody chlewnej
z Polski do innych krajów UE, a niebawem zablokowane może zostać
nawet przemieszczanie świń pomiędzy poszczególnymi regionami
na terenie kraju. Czynniki, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się
choroby to nielegalne punkty krycia (zarażone knury), hodowla trzody
bez rejestracji, przemieszczanie świń między stadami bez świadectw
pochodzenia, składanie fałszywych oświadczeń o stanie pogłowia
trzody w stadzie oraz ignorowanie decyzji, zakazów i nakazów Powia-
towego Lekarza Weterynarii. Ostatnio wydana decyzja PLW dotyczy
zakazu szczepienia świń. 
Cezariusz Grabowicz, Kierownik Powiatowego Biura ARiMR
zs. w Aleksandrowie Łódzkim, przypomniał o obowiązkach ciążących
na posiadaczach zwierząt gospodarskich i związanych z tym restryk-
cjami. Mówił m.in. o konieczności przekazywania do ARiMR infor-
macji o siedzibie stada (zgłoszeń można dokonywać również przez
Internet), konieczności oznakowania zwierząt oraz prowadzenia księgi
rejestracji. Rolnicy nieprzestrzegający obowiązujących przepisów będą
karani grzywną.
Ważnym elementem spotkania było omówienie nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Z dniem 1 lipca 2013 r.
zadanie to automatycznie przejmą samorządy. Mieszkańcy będą
musieli wypowiedzieć umowy dotychczasowym odbiorcom odpadów
(by nie płacić podwójnych opłat) oraz zdecydować, w jakiej formie
chcą przekazywać odpady: selekcjonowane czy zmieszane. Postawa
proekologiczna nagradzana będzie niższymi opłatami. – To wielka
zmiana w uregulowaniach prawnych, ale i w naszej mentalności. Czeka
nas rewolucja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi i naszych
budżetach domowych – podkreślił Zdzisław Rembisz, Wójt Gminy
Zgierz.
– Na terenie gminy Zgierz mamy ponad 6 tysięcy gospodarstw
domowych. Tylko 2,5 tysiąca z nich ma obecnie zawartą umowę na
odbiór odpadów – zaznaczyła Bogusława Szczecińska, Sekretarz
Gminy Zgierz. – Jesteśmy na etapie zbierania danych niezbędnych
do oszacowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Im bardziej uszczelnimy budowaną przez nas bazę
potencjalnych płatników, tym stawka będzie niższa. 

W spotkaniu informacyjnym uczestniczyło kilkunastu sołtysów. 
Na zdjęciu: Anna Majchrzak - Sołtys Sołectwa Gieczno, Barbara Palmowska
- Sołtys Sołectwa Wola Branicka i Teresa Kacprzak - Sołtys Sołectwa Kwilno.

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA



Zgierz, dnia 7 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
SR.0004.81.2012

Redakcja „Expressu Ilustrowanego” 
Pan Włodzimierz Kupisz 

Szanowny Panie Redaktorze 
W nawiązaniu do publikacji „Expressu Ilustrowanego” pt. „Scania, co ognia
nie widziała” z dnia 4 września 2012 r. pragnę stwierdzić, że w tekście pojawiły się
pewne nieścisłości, które rzutują na obraz pracy samorządu gminy Zgierz,
a w szczególności Rady Gminy Zgierz, której mam zaszczyt przewodniczyć. 
Zawarta w tekście sugestia, że pomyślne rozwiązanie zaistniałego problemu zależy
od poparcia przez Radę „ewentualnego wniosku wójta o ugodę pozasądową”
nie uwzględnia faktycznego stanu rzeczy, a mianowicie Rada Gminy Zgierz
nie została dotąd w jakiejkolwiek mierze włączona w postępowania towarzyszące
realizacji zakupu opisywanego pojazdu oraz wynikające z nich konsekwencje prawne.
Wójt nigdy nie występował do Rady z wnioskiem o jakiekolwiek pełnomocnictwa czy
upoważnienia w zakresie, o którym mowa w artykule. 
Bezkrytyczne przytaczanie informacji „nieoficjalnych” zasługuje na refleksję,
iż być może pochodzą one ze źródeł niekompetentnych lub nieobiektywnych,
od osób, które usiłują zrzucić osobistą odpowiedzialność za błędne i kosztowne dla
podatników działania administracyjne na Radę Gminy Zgierz. Wyrażam ubolewanie,
iż Szanowany Pan Redaktor nie uznał za stosowne sprawdzić u wiarygodnych
źródeł – występujących oficjalnie pod własnym nazwiskiem – jak wygląda sprawa
zaangażowania Rady Gminy w rozwiązanie opisywanego problemu. Na obecnym
etapie faktyczne możliwości prawne Rady ograniczają się do interpelacji, jakie
można kierować pod adresem wójta, aby uzyskać wiedzę o aktualnym stanie sprawy.
Rada Gminy Zgierz bez wątpienia poprze każdy racjonalny wniosek, który służy
interesom lokalnej społeczności, jednak warunek jest taki, że ów wniosek w ogóle
musi zaistnieć. 

Współpraca między organami wykonawczym i stanowiącym samorządu gminy Zgierz
opiera się na przepisach prawa, regulujących zakres kompetencji i odpowiedzialności,
ale także na atmosferze wspólnej pracy dla dobra mieszkańców. Tymczasem
powszechnie odbierany wydźwięk artykułu jest taki, że Rada Gminy nic nie robi
lub wręcz utrudnia działania wójta. „Mieszanie” Rady Gminy Zgierz do – delikatnie
ujmując – trudnej dla wójta i podległych mu urzędników sprawy jest całkowicie
nieuprawomocnione i stwarza wrażenie manipulacji faktami, która ma na celu
rozproszenie faktycznej odpowiedzialności za niefortunny zakup i niekorzystne
rozstrzygnięcia sądowe oraz wywarciu presji na radnych, aby nieistniejący jeszcze
wniosek poparli. Rada Gminy nie jest bezkrytyczną „maszynką do głosowania”;
składa się z przedstawicieli mieszkańców, którzy są winni swoim wyborcom i całej
społeczności lokalnej rzetelną oceną sytuacji i należytą kontrolę nad działaniami
jednoosobowego organu wykonawczego – zgodnie z duchem demokracji. Każdy
wniosek musi spełniać wymogi formalne i merytoryczne, dlatego nie uprzedzajmy
faktów; raz jeszcze powtórzę – to nie Rada Gminy Zgierz uczestniczy w postępowaniu,
bo nie ma takich możliwości. 
Pomijam już pomniejsze nieścisłości, które znalazły się w tekście, takie jak informacja
o rzekomym postoju samochodu w garażu OSP Biała od 2010 r. – pojazd pojawił
się na krótko w 2010 r., a następnie dopiero przed trzema miesiącami ponownie
znalazł się na terenie wspomnianej jednostki gaśniczej. Z pozoru są to drobiazgi,
ale nie pozostają one bez wpływu na ocenę wiarygodności medium.
W pełni doceniam zaangażowanie Redakcji „Expressu Ilustrowanego” w życie
publiczne gminy Zgierz, jednak ośmielę się zauważyć, że ostatni akapit artykułu,
pochodzący od tajemniczego informatora, to swoiste przewidywanie przyszłości:
co się stanie, jeśli wójt złożył wniosek … Byłoby zręczniej informować o tym,
co naprawdę się dzieje oraz komentować rzeczywistość, a nie przyszłość. Nasuwa
się też pytanie, w artykule nie postawione: czy wyciągnięto wobec kogokolwiek
konsekwencje z tytułu błędnych decyzji lub niedopatrzeń przy finalizowaniu
zamówienia? Na kim spoczywa odpowiedzialność za niefortunne wydanie publicznych
pieniędzy? Do czasu ostatecznego zakończenia postępowań sądowych odpowiedzi
mogą być utrudnione, aczkolwiek perspektywa ugody, o jakiej mówi informator
Pana Redaktora, sugeruje odpowiedzialność po stronie Urzędu Gminy. 
Uprzejmie proszę o opublikowanie sprostowania, które wyjaśniłoby rolę Rady Gminy
Zgierz w całej sprawie. W razie jakichkolwiek wątpliwości chętnie służę dodatkowymi
wyjaśnieniami. 

Z poważaniem 
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz 

Mirosław Burzyński 

SAMORZĄD

Szanowni mieszkańcy Gminy Zgierz 
We wrześniu br. na łamach prasy lokalnej,
a także w doniesieniach mediów ogólnopol-
skich, relacjonowano kosztowny dla podat-
ników problem zakupionego przez Gminę
Zgierz pojazdu strażackiego, który dotąd

nie służy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Nieuzasadnione przywołanie w publikacjach,
Rady Gminy Zgierz w kontekście rzekomych
możliwości rozwiązania problemu wywołało
oburzenie radnych, którzy stanowczo
sprzeciwiają się nieprecyzyjnym informacjom
oraz stwarzaniu złudzeń, które nie mają

nic wspólnego z rzeczywistością. W ocenie
radnych, konieczne stało się rozwianie
wszelkich niedomówień i prób uwikłania
Rady Gminy w zaistniałą sytuację. W związku
z powyższym na wniosek radnych wystoso-
wałem pismo wyjaśniające o następującej
treści: 
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17 września w Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym ruszyła
kontynuacja projektu unijnego „Indywidualność siłą”. Uczniowie klasy
II i III uczestniczą w zajęciach z edukacji polonistycznej i matema-
tycznej oraz logopedycznych. Zajęcia te dają szansę uzupełnienia treści
edukacyjnych poprzez indywidualną pracę z uczniem oraz wydłużenie
czasu pracy potrzebnego na przyswojenie i utrwalenie aktualnych
treści programowych. 
Podczas zajęć z edukacji polonistycznej, w ciekawy sposób, często
w formie zabawy, dzieci utrwalają zasady ortografii, doskonalą formy
wypowiedzi, czytanie ze zrozumieniem oraz utrwalają poznane części
mowy. Na zajęciach z matematyki doskonalą natomiast sprawność
wykonywania działań arytmetycznych, umiejętność rozwiązywania
zadań tekstowych, wyrabiają nawyk sprawdzania uzyskanych rozwią-
zań oraz doskonalą umiejętności praktyczne, takie jak: mierzenie,
odczytywanie temperatur itp. Zajęcia logopedyczne usprawniają
narządy artykulacyjne, doskonalą poprawną wymowę, która wpływa
na rozwijanie podstawowych umiejętności językowych, m.in.: czytanie,
pisanie i komunikowanie się.   
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, podczas
zajęć nauczyciele wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne:
specjalistyczne podręczniki, indywidualne karty pracy, różnorodne
gry edukacyjne rozwijające umiejętności językowe i matematyczne
istotne w wieku wczesnoszkolnym, tangramy, kwadraty magiczne itp.

Wykorzystywane pomoce rozwijają: spostrzegawczość, myślenie,
pamięć, uwagę, wyobraźnię itp. Sprawiają, iż uczniowie chętnie uczest-
niczą w zajęciach. Podczas zajęć, zwłaszcza logopedycznych,
wykorzystywany jest również laptop zakupiony w ramach projektu.
Dzięki niemu, przy pomocy logopedycznych programów komputero-
wych, uczniowie utrwalają poznane głoski. Nauczyciele wykorzystują
różnorodne metody pracy, m.in.: słowne, praktycznego działania,
pedagogiki zabawy, gry i zabawy dydaktyczne oraz efektywną metodę
nauki czytania wspieraną nagraniem. Zajęcia przeplatane są ćwicze-
niami ruchowymi. Prowadzący zajęcia na bieżąco konsultują się
z nauczycielami uczącymi w danych klasach, co do treści programo-
wych przerabianych aktualnie i wymagających utrwalenia. Ponadto
współpracują z rodzicami uczniów udzielając rad i wskazówek doty-
czących pracy z dzieckiem w domu.
Miła i przyjazna atmosfera na zajęciach, częste chwalenie uczniów,
wzmacniają w nich wiarę we własne możliwości i wiarę w sukces.
Z tygodnia na tydzień uczniowie czynią wyraźne postępy, przejawiając
większą aktywność na obowiązkowych zajęciach. Mamy nadzieję,
że włożony wysiłek uczniów i nauczycieli zaprocentuje w przyszłości
sukcesami naszych absolwentów.

Indywidualność siłą
w Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym
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DOROTA MAKOWSKAKATARZYNA SIKORSKA - KNAPEKJULIA LASKOWSKA

Projekt systemowy pn. „Inwestycja w siebie
dzisiaj, szansą na lepsze jutro”, współfi-
nansowany przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zgierzu zgodnie z Działaniem
7.1.1, ma na celu rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji. Oprócz szkoleń rozwi-
jających osobowość uczestników, szkoleń
zawodowych dających odpowiednie kwalifi-
kacje zawodowe, są też formy wsparcia
promujące integrację mieszkańców gminy. 
20 września uczestnicy projektu wyjechali
na wycieczkę integracyjną do Warszawy.
Mogli zabrać na nią swoje dzieci, które
nie ukończyły jeszcze 14 lat, aby nie zostały
bez opieki w domu. Program wycieczki
obejmował zwiedzanie najpiękniejszych
i najbardziej znaczących miejsc w Warszawie:
Zamku Królewskiego, Łazienek Królewskich
oraz Starówki.

Uczestnicy projektu GOPS
zwiedzali Warszawę
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Projekt „Indywidualność siłą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu
informuje, iż zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie
wymagań weterynaryjnych przy produkcji
mięsa na użytek własny (Dz.U. Nr 207
poz. 1370 z 2010 r.), na terenie gospo-
darstwa dopuszcza się ubój zwierząt,
które były w nim utrzymywane lub
zwierząt wyhodowanych w innym
gospodarstwie w celu pozyskania mięsa
przeznaczonego na użytek własny. 
Ubój zwierząt gospodarskich na własny
użytek jest obwarowany następują-
cymi wymogami: 

1.
W swoim gospodarstwie można ubić
drób, zajęczaki oraz świnie, owce, kozy
i cielęta (cielęta do 6 miesiąca życia). 

2.
Ubojowi można poddać tylko zwierzęta
zdrowe, nie podlegające ograniczeniom
wynikającym ze zwalczania chorób
zakaźnych, po upływie okresów karencji
po stosowaniu środków leczniczych,
a także przy zachowaniu przepisów
dotyczących humanitarnego uboju
oraz przepisów o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt.

3.
Uboju może dokonać osoba przyuczona
do wykonywania uboju zwierząt po
pozbawieniu zwierzęcia świadomości.
Uboju nie wolno wykonywać w obecno-
ści dzieci.

4.
Zamierzony ubój musi być zgłoszony do
biura Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Zgierzu na 24 godziny przed jego
dokonaniem. Nie dotyczy to uboju drobiu
i zajęczaków.

5.
Ubój świń może być zgłaszany telefo-
nicznie, natomiast ubój cieląt do szóstego
miesiąca życia, owiec i kóz obowiązkowo
na piśmie wg określonego wzoru.

6.
Poddanie tusz zwierząt pełnemu badaniu
poubojowemu nie jest obowiązkowe
i może zostać przeprowadzone przez
urzędowego lekarza weterynarii na
wniosek posiadacza mięsa. 
Na terenie miasta i gminy Zgierz upraw-
nionymi do badania mięsa przeznaczo-
nego na użytek własny są: lek. wet. Marek
Sadok, 95-100 Zgierz, ul. Aleksandro-
wska 63, tel. 42 716 21 61, lek. wet.
Sylwester Chrzanowski, 95-100 Zgierz,
ul. Żytnia 82, tel. 42 716 09 04.

7.
Przy uboju świń i nutrii obowiązuje
jednak bezwzględny nakaz badania
w kierunku włośni. W przypadku rezyg-
nacji z badania poubojowego, próbki do
badania na obecność włośni pobiera
i dostarcza do urzędowego lekarza
weterynarii właściciel mięsa. 

8.
Przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 mie-
siąca życia obowiązuje nakaz zagospo-
darowania na własny koszt ubocznych
produktów (odpadów) szczególnego
ryzyka (SRM) poprzez przekazanie ich
do uprawnionego zakładu utylizacyjnego
za pokwitowaniem odbioru. 
Odpadami szczególnego ryzyka (SRM)
są: l z cieląt: jelita od dwunastnicy do
odbytu oraz krezka i migdałki, l z owiec
i kóz do 12 miesiąca: jelito biodrowe
(cienkie) i śledziona, l z owiec i kóz
powyżej 12 miesiąca: rdzeń kręgowy,
czaszka łącznie z mózgiem i gałkami

ocznymi, migdałki, jelito biodrowe
(cienkie) i śledziona. 
Ponadto owce w wieku ponad 18
miesięcy podlegają obowiązkowemu
badaniu laboratoryjnemu w kierunku
pasażowalnych encefalopatii (TSE).
Badanie to wykonywane jest na koszt
budżetu państwa. Próbkę mózgu pobiera
lekarz weterynarii. Bliższe informacje
udzielane są podczas zgłoszenia uboju
do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Obowiązek tego badania wynika z treści
Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady WE nr 999/2001 z dnia
22.05.2001 r. ustanawiającego zasady
dotyczące zapobiegania, kontroli i zwal-
czania niektórych przenośnych gąbcza-
stych encefalopatii.

9.
Podmiot prowadzący gospodarstwo,
w którym dokonywany jest ubój zwierząt
pochodzących z innych gospodarstw
prowadzi ewidencję przeprowadzonych
przez niego ubojów oraz przechowuje
ją przez okres trzech lat od daty doko-
nania uboju danego zwierzęcia. 
Ewidencja ta składa się z kolejno
ponumerowanych stron zawierających:
l imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
oraz adres posiadacza zwierząt podda-
nych ubojowi; l adres gospodarstwa,
z którego pochodziły zwierzęta, jeśli jest
inny niż adres posiadacza zwierzęcia;
l liczbę zwierząt poddanych ubojowi;
l numer identyfikacyjny zwierząt
poddanych ubojowi, jeżeli z przepisów
o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt wynika obowiązek oznakowania
zwierzęcia; l datę uboju; l imię i nazwisko,
adres oraz podpis osoby uprawnionej
do przeprowadzenia uboju; l podpis
posiadacza zwierzęcia.

10.
Posiadacz zwierzęcia ma również
obowiązek zgłoszenia faktu dokonania
uboju na potrzeby własne w ARiMR
w ciągu 30 dni w przypadku świń i 7 dni
w przypadku owiec, kóz i cieląt po jego
dokonaniu. 

11.
Mięso pozyskane na potrzeby własne
nie może być wprowadzone do obrotu
(nie może być odsprzedane), może
służyć do spożycia i przerobienia na
potrzeby własne. 

Więcej informacji, w tym:
q wzór pisemnego powiadomienia
o zamiarze przeprowadzenia uboju
cieląt do szóstego miesiąca życia,
owiec lub kóz w celu produkcji mięsa
przeznaczonego na użytek własny;
q opis sposobu pobierania próbek do
badania na włośnie (ubój świń i nutrii)
oraz zasady dostarczania próbek do
urzędowego lekarza weterynarii;
q wykaz urzędowych lekarzy wetery-
narii wyznaczonych przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Zgierzu do
badania mięsa pozyskiwanego na
użytek własny,

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Zgierzu

ul. A. Struga 23
tel. 42 714 03 67, 

42 719 08 03

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny 
KOMUNIKATY
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lek. wet. JULITA GRANDE- ŚWIĘCHOWICZPowiatowy Lekarz Weterynariiw Zgierzu

Trwa rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku. Roboty
rozpoczęte w lipcu 2010 r. są już na półmetku. Ich zakończenie
planowane jest na 30 czerwca 2013 r. Uczniowie i nauczyciele
będą więc mogli cieszyć się nowymi pomieszczeniami szkolnymi
we wrześniu przyszłego roku. 
Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej
poprzez rozbudowę i doposażenie ZSG w Słowiku” obejmuje: rozbu-
dowę budynku szkoły wraz z adaptacją i modernizacją pomieszczeń
na sale lekcyjne, budowę placu postojowego dla autobusu szkolnego
i parkingu dla samochodów osobowych (15 miejsc, w tym 2 dla
niepełnosprawnych) oraz budowę wjazdu od ul. Szkolnej. Stary
budynek szkoły rozbudowywany jest z trzech stron.
– Aktualnie trwają prace na zewnątrz dobudowanych budynków.
Wykonywane jest docieplenie ścian zewnętrznych w dobudowywanym
od strony północnej skrzydle dydaktycznym, gdzie następnie monto-
wana będzie stolarka okienna i drzwiowa. Ponadto wykonawca planuje

wykonanie tynków na elewacjach, instalacji wewnętrznych.
Od listopada  rozpocznie się remont łazienek w istniejącej części szkoły
– mówi Ewa Lewińska, Kierownik Referatu Infrastruktury
Technicznej.

Trwa rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku. 
Na zdjęciu efekt prac na dzień 15 października 2012 r.

INWESTYCJE

Rozbudowa szkoły w Słowiku
jest już na półmetku
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28 września, w rocznicę urodzin Króla Stefana
Batorego, odbyło się w Zespole Szkolno
-Gimnazjalnym w Szczawinie Święto Patrona
Szkoły. Przy dźwiękach werbli wprowadzono
sztandar szkoły, a po odśpiewaniu przez
zebranych hymnu państwowego zabrzmiały
fanfary oznajmujące przybycie Miłościwie
Patronującego Szkole Króla Stefana Batorego
z małżonką Anną Jagiellonką. W rolę króla
wcielił się Szymon Bratuszewski z klasy
IIIB, a Anny Jagiellonki Zuzanna Sobczak
z klasy IIIA. 
Oficjalną część uroczystości rozpoczęła
dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie Irena Konsowicz. – Uroczys-
tość ta jest przykładem systematycznych
oddziaływań wychowawczych szkoły. Podej-
mowanie wspólnych działań pozwala na
zacieśnianie więzów przyjaźni między
uczniami, rodzicami, pracownikami, miesz-
kańcami i przyjaciółmi szkoły. W ten sposób
kształtujemy lokalną tradycję, utrwalamy
znaczenie symboli narodowych, uczymy
patriotyzmu i świadomej dyscypliny (...)
Podtrzymywanie szkolnej tradycji służy
rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowie-
dzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowa-
nia dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
przy jednoczesnym otwarciu się na wartości
kultur Europy i świata (...) – zaznaczyla
dyrektor szkoły.
W dalszej części uroczystości uczniowie
I klasy Szkoły Podstawowej oraz uczniowie
IA i IB Gimnazjum złożyli uroczyste ślubo-
wanie na sztandar szkoły, a następnie
uczennice III klasy Gimnazjum: Karolina
Królikowska i Klaudia Kosik przypo-
mniały sylwetę Króla Stefana Batorego.
– Uczciwość, honor, patriotyzm, tolerancja,
a przy tym skromność, to zasady, których
przestrzegał, a które nie straciły na wartości
i aktualności także we współczesnym świecie.
Stanowi on wspaniały wzór do naśladowania
– mówiły uczennice. – Król Stefan Batory
to szczególna postać w historii Polski,
a legitymowanie się szkół jego imieniem jest
zaszczytem i zobowiązaniem dla działających
w porozumieni uczniów, pracowników szkoły
oraz rodziców. Należy pamiętać też o jego
związkach ze Szczawinem. W XVI wieku,
za jego panowania w Polsce, Szczawin należał
do dóbr królewskich. W tym czasie, w trosce
o bezpieczeństwo kraju, król utworzył tzw.
piechotę łanową, złożoną z chłopów „wybrań-
ców”, powoływanych ze wszystkich królew-
skich wsi. Wśród wybrańców królewskich
znalazł się Wojciech Napech, mieszkaniec
Szczawina, który wyruszył na wyprawę
moskiewską pod wodzą Batorego i już nie
powrócił do Szczawina, zginął w czasie oblę-
żenia Pskowa. Rodzinie Wojciecha Napecha
nadano później przywileje królewskie.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było
wręczenie „Batorów - przyjaciół szkoły”.
Kapituła przyznała wyróżnienia: Wójtowi
Gminy Zgierz Zdzisławowi Rembiszowi,
Konsulowi Honorowemu Republiki Węgier-
skiej w Łodzi Tadeuszowi Kaczorowi,
Jadwidze i Zygmuntowi Jędrzejcza-
kom, Barbarze Zielińskiej i Jolancie
Stępień. Wręczając nominowanym wyróż-
nienia, dyrektor ZSG w Szczawinie serdecznie
podziękowała za ofiarowany szkole prywatny
czas, wielkie serce i bezinteresowną pomoc
oraz za gotowość do podejmowania współ-
pracy i otwartość na potrzeby szkoły.
Odśpiewaniem hymnu szkoły i wyprowadze-
niem sztandaru zakończyła się część oficjalna. 
Część artystyczną rozpoczęło podsumowanie
konkursów: wiedzy o Stefanie Batorym,
plastycznego, warcabowego oraz na fraszkę.
Najciekawsze fraszki zostały zaprezentowane
publicznie. Uczniowie klasy III Szkoły Podsta-
wowej, w pięknych strojach z epoki, zaprezen-
towali „Piosenkę o Rycerzach” oraz węgierski
taniec ludowy. Jakub Czarnecki, Mateusz
Misztal w duecie z Mateuszem Adam-
czewskim oraz Zuzanna Wołowska
przedstawili wersje instrumentalne znanych
utworów muzyki poważnej. Mateusz Misztal

i Gabriel Rapacz wykazali się umiejętno-
ściami aktorskimi w scence opartej na faktach
historycznych pod tytułem „Z rodu Zborow-
skich”. Na zakończenie części artystycznej
wystąpił Szkolny Zespół Ludowy „Szczawi-
niacy” prezentując widowiskowego czardasza.
Następnie wszyscy udali się do „Zakątka
Batorego”, aby podziwiać towarzyszące
uroczystości wystawy oraz obejrzeć prezen-
tację multimedialną ukazującą poszczególne
etapy tworzenia współczesnej tradycji szkoły
związanej z Patronem Królem Stefanem
Batorym.
Dzięki pomocy rodziców naszych uczniów,
na wszystkich uczestników uroczystości
czekał słodki poczęstunek składający się
z pysznych ciast domowego wypieku. 
Organizatorom uroczystości oraz wszystkim
pracownikom zaangażowanym w jej
przebieg składam serdeczne podziękowania.

Więcej zdjęć oraz pełna relacja z uroczystościw galerii na stronie internetowejwww.gmina.zgierz.pl
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Święto Patrona 
Szkoły w Szczawinie

Uhonorowani tytułem „Bator - przyjaciel szkoły”: Jadwiga i Zygmunt Jędrzejczakowie, Barbara Zielińska
i Zdzisław Rembisz - Wójt Gminy Zgierz  w towarzystwie dyrektor ZSG w Szczawinie Ireny Konsowicz
oraz uczniów wcielających się w postaci Króla Stefana Batorego i Anny Jagiellonki. Na drugim planie poczet 
sztandarowy szkoły.

OŚWIATA

IRENA KONSOWICZDyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnegow Szczawinie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy Gronu Pedagogicznemu
i Pracownikom Oświaty za rzetelną pracę, pomysłowe zajęcia pozalekcyjne
i programy wychowawcze, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi oraz
poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Kształcenie młodych umysłów i charakterów jest trudnym, ale zarazem
pięknym i zaszczytnym zadaniem. Wymaga najwyższych kwalifikacji

i umiejętności, rzetelnej postawy moralnej, siły w realizacji wyznaczonych celów
oraz motywacji do podnoszenia własnych kwalifikacji. 

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzymy, aby niełatwa
praca przynosiła coraz lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budujecie Państwo
fundamenty pomyślnej przyszłości młodzieży.
Szczególne życzenia składamy emerytowanym nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy przez całe
swoje życie przyczyniali się do godnego wychowania i przysposobienia do życia kolejnych pokoleń.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz                                 Wójt Gminy Zgierz 
Mirosław Burzyński                                                 Zdzisław Rembisz
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Dzień Edukacji Narodowej to polskie
święto obchodzone 14 października
w rocznicę utworzenia Komisji Edu-
kacji Narodowej. Nie ma w Polsce
szkoły, w której nie odbywałyby się
z tej okazji uroczyste apele. To także
doskonała okazja do wyróżnienia
i uhonorowania najbardziej zasłużo-
nych nauczycieli i pracowników
oświaty. 
Najwyższe rangą odznaczenie, przyznane
w tym roku pracownikowi oświaty w gminie
Zgierz, odebrała Maria Teresa Socalska
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Grotnikach. Pani dyrektor znalazła się
bowiem w zaszczytnym gronie uhonorowa-
nych przez Prezydenta RP Złotym Medalem
za Długoletnią Służbę. Medal jest nagrodą za
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej
w służbie państwa. Medalami Komisji
Edukacji Narodowej uhonorowali zostali
natomiast nauczyciele z Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Szczawinie: Urszula
Cłapińska i Krzysztof Wołowski oraz
Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjal-
nego w Słowiku Anna Ślęzowska. Medal
KEN jest polskim odznaczeniem resortowym,
nadawany przez Ministra Edukacji Narodo-
wej za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania, w szczególności w zakresie
działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży
oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Uroczyste wręczenie medali odbyło się
25 października w gmachu Wydziału Prawa
i Administracji UŁ, podczas wojewódzkich
obchodów DEN.
W trakcie uroczystych apeli szkolnych, które
odbyły się 15 października, wyróżnionym
przez Ministra Edukacji Narodowej nauczy-
cielom pogratulowali: Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz oraz Kierownik Referatu
Edukacji i Spraw Społecznych Cezary
Piotrowski. 

Urszula Cłapińska jest
nauczycielką muzyki w
ZSG w Szczawinie oraz
w s p ó ł z a ł o ż y c i e l k ą
i kierownikiem muzycz-
nym Szkolnego Zespołu
Ludowego „Szczawiniacy”,
który reprezentuje szkołę,
gminę Zgierz i powiat
zgierski podczas wystę-
pów, koncertów i przeglą-
dów zespołów w kraju

i za granicą. Pani Urszula prowadzi ponadto chór
szkolny, jej uczniowie w 2007 r. brali udział w biciu
rekordu Guinessa w Łodzi w ramach ogólnopol-
skiego programu „Śpiewająca Polska”. Jest współor-
ganizatorką wielu szkolnych uroczystości i projektów
edukacyjnych.

Krzysztof Wołowski
jest nauczycielem historii
w ZSG w Szczawinie.
Pełni funkcję wiceprezesa
w działającym przy szkole
Stowarzyszeniu „Szkoła
Jutra”. Aktywnie współ-
pracuje z rodzicami
uczniów, lokalną społecz-
nością oraz wieloma
instytucjami, m.in. Insty-
tutem Pamięci Narodo-

wej w Łodzi, Polskim Towarzystwem Turystyczno
-Krajoznawczym w Łodzi, Muzeum Miasta Zgierza,
Towarzystwem Przyjaciół Zgierza, Stowarzyszeniem
Historycznym „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi, Gminą
Zgierz. Przygotowuje szkolne uroczystości patrio-
tyczne, krzewiąc takie wartości jak: honor, patrio-
tyzm, uczciwość, odwaga, skromność i tolerancja.
Jego uczniowie osiągają wysokie noty w konkursach
historycznych. Współorganizuje rajdy edukacyjne
odbywające się na terenie gminy Zgierz, tj.:
Rajd Edukacyjny Szlakiem Walk Wrześniowych,
Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. Wraz
z grupą młodzieży opiekuje się zbiorową mogiłą
żołnierzy na cmentarzu w Szczawinie. W 2011 r. zaini-
cjował w Szczawinie uroczystość sadzenia Katyńskich
Dębów Pamięci. Był zaangażowany w realizację
projektu „Ocalmy perły drewnianej architektury”. 

Anna Ślęzowska jest
wicedyrektorem w ZSG
w Słowiku i nauczycielką
matematyki. Jej ucznio-
wie osiągają wysokie noty
w ramach konkursów
matematyczno-przyrodni-
czych o zasięgu gminnym,
powiatowym i wojewódz-
kim oraz wysokie wyniki
z egzaminów gimnazjal-
nych. Pani Anna ciągle

wzbogaca swój warsztat pracy o nowoczesne pomoce
dydaktyczne, przeprowadza szkolenia doskonalące
umiejętności innych nauczycieli. Jest ekspertem do
spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz egzami-
natorem z przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych. Koordynuje projekt edukacyjny „Dajmy sobie
szansę”, realizowany dzięki pozyskanym przez szkołę
środkom z Unii Europejskiej.

Dzień Edukacji Narodowejw gminnych szkołach 

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

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKAtekst i fot.

W szkołach na terenie gminy Zgierz pracuje
obecnie 174 nauczycieli i 45 osób zajmujących
się administracją i obsługą. Co roku z okazji
święta edukacji Wójt Gminy Zgierz przyznaje
nagrody finansowe dla nauczycieli szczególnie
zasłużonych dla gminnego szkolnictwa.
Tym razem za duży wkład pracy dydaktycznej
wyróżnione zostały: 

Barbara 
Malinowska 
- nauczycielka 
matematyki 
i informatyki w Szkole
Podstawowej w Białej,
opiekun szkolnego
koła turystycznego
„Wszędobylscy” 

Elżbieta 
Sobczyńska
-Kaźmierczak
- dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
w Biesiekierzu Rudnym

Ewa Osówniak
- dyrektor Zespołu
Szkolno-Gimnazjal-
nego w Słowiku

Były również specjalne podziękowania
i nagrody przyznawane nauczycielom oraz
pracownikom szkolnym przez dyrektorów
szkół. 
Dzień Edukacji Narodowej to również czas,
kiedy uczniowie mogą podziękować swoim
mentorom za ich codzienny trud, serce oraz
wkład w wychowanie i nauczanie młodego
pokolenia. W każdej ze szkół, maluchy
i młodzież, przygotowali występy artystyczne. 

Maria Teresa Socalska
jest dyrektorem Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego
w Grotnikach. Z oświatą
związana jest od 36 lat,
placówką w Grotnikach
kieruje od września 1990 r.
Kierując szkołą zwraca
uwagę na poprawę warun-
ków nauki i unowocześ-
nianie infrastruktury
szkolnej. W ostatnich

latach szkoła w Grotnikach wzbogaciła się o pracow-
nię do nauki języków obcych i cztery tablice interak-
tywne. Od 2008 r. wykonano wiele prac remontowych.
Przeprowadzono kapitalny remont stołówki szkolnej,
szatni oraz pomieszczeń przedszkola. Zmodernizo-
wano plac zabaw oraz uruchomiono siłownię przy
sali gimnastycznej. Wykonano termomodernizację
budynku szkoły, elewację i nowe ogrodzenie. Szkoła
kierowana przez panią dyrektor jest organizatorem
wielu działań dydaktyczno-wychowawczych dla szkół
gminy i powiatu zgierskiego. W ofercie edukacyjnej
szkoły jest powołana z inicjatywy pani dyrektor
świetlica terapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunk-
cyjnych i zagrożonych patologiami oraz Wiejski
Uczniowski Klub Sportowy „Grot”.

Sylwetki pracowników oświaty opracowano na podstawie uzasadnień do wniosków o nadanie odznaczeń.
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Dzieje pokoleń spisane na kartach historii opowiadają
o życiu i dorobku mieszkańców lokalnych społeczności.
Pielęgnowane pieczołowicie przez kolejne osoby,
stanowią skarbnicę wiedzy o poczynaniach przodków.
Są świadectwem wydarzeń i chwil tak różnych, tych
radosnych i tych smutnych. Chronią od zapomnienia to,
co najcenniejsze: naszą tradycję i kulturę. Mowa
oczywiście o kronikach. Często nie wiemy, że takie
istnieją i są wciąż prowadzone. A przecież warto je
pokazywać. 
Pamięć o kronikach spisywanych przez mieszkańców naszego woje-
wództwa postanowił odświeżyć Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego wraz z Regionalnym
Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi organi-
zując „Konkurs Kronik 2012”. 
27 września br. odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca jego
wyniki. Do konkursu zgłoszono 82 kroniki prowadzone m.in. przez
Koła Gospodyń Wiejskich w Białej, Dzierżąznej, Grotnikach-Ustroniu,
Łagiewnikach Nowych, Rosanowie, Szczawinie, Wypychowie
i Proboszczewicach, Ochotniczą Straż Pożarną w Kęblinach oraz osoby
prywatne, które dokumentują dzieje swoich okolic. Jedne obszerne,
kilkutomowe, z pożółkłymi od starości kartkami, inne młodsze, bogato
zdobione i pełne fotografii. Każda z nich warta była przyznania
nagrody. Po długich i burzliwych obradach członkowie komisji ogłosili
werdykt. Wśród wyróżnionych (na 9. miejscu) znalazła się kronika
prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach Nowych.
Kronika KGW w Łagiewnikach Nowych ma kilka tomów.
Na jej kartach są zdjęcia, wycinki z prasy, różnorodne urzędowe
dokumenty i niepozbawione humoru opisy obrazujące historię Koła,
wsi i ludzi związanych z nią od pokoleń. Przeglądając Kronikę możemy
porównać architekturę wsi wczoraj i dziś, zobaczyć jak wyglądała
zagroda wiejska przed laty i jakimi narzędziami pracował ówczesny
rolnik, poznać dzieje krzyży i kapliczek, które stawiano przy drogach
i traktach w dowód wdzięczności za powrót z wojen mężów i synów
czy opanowania zarazy. Odnotowane są tu również ważne wydarzenia
związane z przemianami w Polsce i na świecie, a dotykające lokalną
społeczność. Wśród nich zapiski i fotografie na temat wyboru Polaka
na Papieża oraz jego ostatniej drogi. Kronikarki: Józefa Ledu-
chowska (do 2009 r.) oraz Jadwiga Kucińska udokumentowały
zdjęciami i precyzyjnymi, ręcznymi opisami udział KGW w cyklicznych
imprezach. Wiele miejsca zajmują informacje o wyplecionych
wieńcach dożynkowych i ceremonii ich wręczania przedstawicielom
ważnym instytucji z naszego regionu. Cenne dla kronikarek są wpisy

polityków, ludzi kultury i gości, którzy zapraszani są na spotkania
i imprezy integracyjne organizowane przez KGW.
Maria Kaczorowska, Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich wraz z Krzysztofem Banasiakiem, Przewod-
niczącym Rady Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Łodzi pogratulowali zwycięzcom dotychczasowych
efektów pracy. Życzyli dalszych sukcesów i wytrwałości w dokumen-
towaniu historii ich działań. 
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Sekretariat
Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego. Dodatkowo każdy
z uczestników otrzymał czystą kronikę, która jest zachętą do konty-
nuowania tradycji i zapełniania jej stron nowymi zapiskami. 

Pani Jadwiga Kucińska prezentuje wyróżnioną Kronikę Koła Gospodyń 
Wiejskich w Łagiewnikach Nowych.

oprac. M.K.na podstawie informacji KSOW oraz KGW Łagiewniki Nowe

Dzieje pokoleń na kartach kronik
KRONIKA KGW

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
jest realizatorem programu Narodo-
wego Centrum Kultury pt. Ogólnopol-
ski program rozwoju chórów
szkolnych „Śpiewająca Polska”. 
W ramach dofinansowania z Narodo-
wego Centrum Kultury godzin lekcyj-
nych oraz opieki metodycznej nad
pedagogami kierującymi chórami
odbywają się zajęcia chórów: 
q „Leśne nutki” z Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Grotnikach, prowa-
dzone przez Beatę Wojakowską;

q „Słowikowe trele” z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku,
prowadzone przez Wiktora Kaźmier-
czaka.
W ramach zajęć od 1 września do
10 grudnia 2012 roku chórzyści
odbywają próby, ćwiczenia emisyjne
i oddechowe, ćwiczenia dykcyjne
i artykulacyjne, ćwiczenia zmian
dynamiki i tempa.
Efekty pracy chórów będziemy mogli
podziwiać podczas występów i kon-
certów na terenie naszej gminy.

Gminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej

KULTURA

W 2012 roku, zgodnie z wymogami Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej szczególny nacisk położono na przeprowadzenie szkoleń
druhów ochotników, w pierwszej kolejności z OSP włączonych do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, przeprowadziła dla 48 druhów
z naszych OSP szkolenie podstawowe strażaka. Szkolenie takie
przeprowadzone jest w części teoretycznej z wykorzystaniem platformy
e-learningowej. Część praktyczna polega na przeprowadzeniu testów
w komorze dymowej z użyciem aparatów na sprężone powietrze. Całość
szkolenia zakończona jest egzaminem. Ponadto w 2012 r. przeszkolono
11 ochotników z zakresu ratownictwa technicznego, 10 - z zakresu
Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, 2 - z zakresu kierowców-konser-
watorów sprzętu ratowniczego OSP. W 2013 r. planowane jest przepro-
wadzenie ww. szkoleń dla kolejnych druhów oraz przeprowadzenie
kursów dowódców OSP, naczelników OSP i przeprowadzenie szkoleń
z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Szkolenia strażaków - ochotników

KATARZYNA CIEŚLAK

KRONIKA OSP



Nadeszła jesień, która oferuje nam cudownie
barwne krajobrazy, jest nie tylko źródłem
doznań wzrokowych, ale posiada specyficzny,
niepowtarzalny aromat, który wydzielają
opadłe liście drzew. Wreszcie możemy skosz-
tować dojrzałych w letnim słońcu owoców.
Trwają wykopki ziemniaków. Na wsi to zapach
ognisk palonych po wykopkach. To pora na
pieczenie ziemniaków w ogniskach i puszcza-
nie latawców. Czyż nie są to typowo jesienne
sceny? Tak więc uroki jesieni powinniśmy
chłonąć wszystkimi naszymi zmysłami. 
Tak też było 9 października w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, gdzie przybyły
dzieci spragnione jesiennych harców na
świeżym powietrzu. Imprezę Wiatrodzień
- Igraszki z Latawcem i Przyjemności
Pieczonego Ziemniaka rozpoczęliśmy od
pieczenia ziemniaków w specjalnie przygoto-
wanym palenisku. Trudno sobie wyobrazić
polską  spiżarnię bez ziemniaka, więc tu
przypomnieliśmy sobie historię „Jak to
z ziemniakiem bywało”. Następnie przyszedł
czas na udział w „Ziemniaczanej spartakia-
dzie” - zabawie na zasadzie biegu terenowego
z nagrodami. Zabawne gry i konkurencje
sportowe dostarczyły uczestnikom wiele

śmiechu i radości, zwłaszcza prosta z pozoru
konkurencja przenoszenia ziemniaków (pod
brodą, pachami i kolanami jednocześnie).
Dzieci otrzymali specjalnie wyprodukowane
na tę okazję ziemniaczane medale.
Jak sama nazwa imprezy mówi, Wiatrodzień
nie mógłby się odbyć bez barwnych latawców
na niebie. Jury wybierając „Najefektow-
niejszy latawiec” nie miało łatwego
zadania. Konstrukcje latawców i wzory na
nich były przeróżne, ale najważniejszy był lot.
Pierwsze miejsce przyznano Darii Barskiej ze
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej.
Drugie miejsce dla klasy VI ze Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrówce Wielkiej. Pozostali uczest-
nicy to: Wiktoria Wasilewska ze Szkoły

Podstawowej w Besiekierzu Rudnym, Jakub
Marciniak ze Szkoły Podstawowej w Besie-
kierzu Rudnym, klasa V ze Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrówce Wielkiej, Jakub Goszczyński
ze Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rud-
nym. Na wszystkich uczestników konkursu
czekały nagrody i słodycze oraz dyplomy.
Na koniec ze smakiem zajadaliśmy pieczone
ziemniaki. I tak radośnie i gwarnie powita-
liśmy jesień w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej. 

Podczas zawodów rywalizowano w pięciu konkursach, pokonując przeszkody
o wysokości od 60 do 120 cm.

13 października na terenie Klubu Jeździeckiego „Salio” w Besiekierzu
Rudnym odbyły się Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody.
Do startu w zawodach dopuszczono około 40 zawodników z łódzkiego
okręgu jeździeckiego oraz około 60 koni. 
Jeźdźcy rywalizowali w pięciu konkurencjach: mini LL (wysokość
przeszkody 60 cm) i LL (do 90 cm) - obie konkurencje z trafieniem
w normę czasu, L (100 cm) - z oceną stylu jeźdźca, P (110 cm)
- dwufazowy (linia mety pierwszej fazy jest jednocześnie linią startu
drugiej fazy; po zakończeniu pierwszej, przejazd kontynuują jedynie
ci zawodnicy, którzy pokonali pierwszą bezbłędnie i w normie czasu),
N (120 cm) - zwykły (zawodnicy z jednakową liczbą punktów karnych
klasyfikowani są według czasu przejazdu). 
Blisko 250 osób - zawodników, hodowców i miłośników koni - miało
okazję obejrzeć aż 150 przejazdów. Startujących zawodników żywo
dopingowano, a najlepsze przejazdy nagradzano brawami.
Uwieńczeniem zawodów była dekoracja zwycięzców i wręczenie im
pucharów oraz nagród rzeczowych i finansowych.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali : Piotr Szadkowski
- sędzia główny, Stanisław Marchwicki - sędzia stylu i gospodarz
toru, Krzysztof Lik - asystent sędziego.
– Nasz Klub Jeździecki założony został w ubiegłym roku. Czynimy
starania, by organizować tu nie tylko Towarzyskie, ale i Regionalne
Zawody w Skokach przez Przeszkody 5-6 razy w roku. Już dziś
zapraszamy mieszkańców gminy Zgierz - miłośników jeździectwa
na organizowane przez nas imprezy. Wstęp jest bezpłatny – mówi
Dariusz Wieczorek z Klubu Jeździeckiego „Salio” w Besiekierzu
Rudnym.
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Uwieńczeniem zawodów była dekoracja
zwycięzców i wręczenie im pucharów
oraz nagród rzeczowych i finansowych. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

KULTURA

KATARZYNA LESZCZAKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej
Więcej informacji na stronie internetowejwww.dzierzazna.pl

Wiatrodzień, czyli
Igraszki z Latawcem i Przyjemności
Pieczonego Ziemniaka 

Czas dla dzieci i młodzieży 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej

Podczas imprezy zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej, dzieci ze szkół podstawowych
w Dąbrówce Wielkiej i Besiekierzu Rudnym powitały jesień. W radosnej atmosferze pieczono ziemniaki 
i puszczano latawce.
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SPORT
Towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody
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Sześć trzyosobowych drużyn wzięło udział
w II Samorządowych Zawodach Pływackich
o Puchar Burmistrza Miasta Ozorkowa,
zorganizowanych 28 września z okazji
jubileuszu 13-lecia Miejskiej Krytej Pływalni
„Wodnik”. 
Zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności
i szybkość w pięciu sztafetach: z rzutką pn.
„ratunku”, na zjeżdżalni, z dużą piłką fitness,
z „makaronem” i w sztafecie tradycyjnej
w stylu dowolnym. 
Najlepsza okazała się ekipa z Urzędu Gminy
w Głownie, drugie miejsce zajęli radni Rady
Miejskiej w Ozorkowie, na trzeciej pozycji
uplasowali się reprezentanci Urzędu Miej-
skiego w Ozorkowie. Swoje drużyny wystawiły
do zawodów również: Starostwo Powiatowe
w Łęczycy, Starostwo Powiatowe w Zgierzu
i Urząd Gminy Zgierz. 
Medale dla najlepszych trzech drużyn oraz
puchar dla zwycięzców wręczyli Przewodni-

czący Rady Miejskiej w Ozorkowie oraz
asystent Burmistrza Miasta Ozorkowa. 
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 

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

10 października w Grotnikach odbył
się Sztafetowy Bieg na Przełaj
o Puchar Wójta Gminy Zgierz.
W mistrzostwach gminy wzięli udział
uczniowie szkół podstawowych
z Besiekierza Rudnego, Białej,
Gieczna, Grotnik i Szczawina oraz
gimnazjów z Gieczna, Grotnik
i Szczawina. 
Wytyczona leśnymi duktami trasa
o długości około 900 metrów wyma-
gała od uczestników dużego wysiłku.
Biegi zostały przeprowadzone w gru-
pach dziewcząt i chłopców, w dwóch
kategoriach wiekowych. Każda

drużyna składała się z sześciu
biegaczy. 
Młodym sportowcom gratulo-
wali: Cezary Piotrowski
- Kierownik Referatu Edukacji
i Spraw Społecznych UGZ,
Beata Lipiec - Wicedyrektor
Zespołu Szkolno-Gimnazjal-
nego w Grotnikach oraz
opiekunowie drużyn. 

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

Drużyna LKS Dąbrówka nieudanie rozpoczęła
rozgrywki w rundzie jesiennej sezonu 2012/
2013, po awansie do A-klasy. 
Cztery pierwsze spotkania zakończyły się
wysokimi porażkami, a zespół nie prezento-
wał poziomu z doskonałej rundy wiosennej,
rozgrywanej jeszcze w niższej klasie B. Złożyło
się na to szereg przyczyn: znacznie silniejsi
przeciwnicy, fatalna passa kontuzji podsta-
wowych zawodników oraz ogólnie trudności
adaptacyjne do rozgrywek w wyższej klasie. 
Mimo ogromnych ubytków kadrowych,
w kolejnych dwóch spotkaniach drużyna
zaprezentowała już znacznie lepszą grę,
zdecydowanie zasługując na remisy. Niestety
wysiłek piłkarzy z Dąbrówki poszedł na
marne, wobec bardzo kontrowersyjnych
decyzji arbitrów, którzy w obu przypadkach
podyktowali rzuty karne przeciwko LKS-owi,
a mecze zakończyły się przegranymi w
stosunku 2 : 3. 
W siódmej kolejce, skazany na porażkę
beniaminek z Dąbrówki, dokonał nie lada
wyczynu, remisując na wyjeździe z wicelide-
rem rozgrywek LKS Sarnów 0 : 0, grając bez
sześciu zawodników podstawowego składu.
Mecz był doskonałym widowiskiem, obfitu-
jącym w sytuacje podbramkowe z obu stron,
a odmłodzony zespół LKS Dąbrówka zapre-
zentował znakomitą, ambitną walkę od pierw-
szej do ostatniej minuty i był nawet bliski
zdobycia 3 punktów w końcówce zawodów.
To spotkanie, pierwszy zdobyty punkt, ale
przede wszystkim bardzo solidna i odważna
gra, pozwalają z dużym optymizmem patrzeć
na pozostałe do rozegrania cztery kolejki. 
Wszyscy piłkarze i działacze klubu mają
nadzieję, że limit pecha, kontuzji i kontro-
wersyjnych decyzji sędziowskich już się
wyczerpał i kolejne mecze przyniosą zdobycze
punktowe, a drużyna opuści ostatnie miejsce
w tabeli. 

SPORT

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Samorządowe 
Zawody Pływackie

Na II Samorządowych Zawodach Pływacki w Ozorkowie
Urząd Gminy Zgierz reprezentowali: Jacek Felczak
– Kierownik Referatu Informatyki, Waldemar 
Gorzak z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Dominika Stolarska z Biura Obsługi Rady.

Sztafetowy 
Bieg na Przełaj 
w Grotnikach 

Trudne początki 
LKS Dąbrówka 

REMIGIUSZ KACZMAREKWiceprezes Zarządu LKS Dąbrówka

Na podium drużyny dziewczęce z gimnazjów w Giecznie, 
Szczawinie i Grotnikach.

Organizatorzy biegu oraz opiekunowie drużyn.

GIMNAZJA

miejsce chłopcy
SZKOŁY PODSTAWOWE

I
II
III

Szczawin
Gieczno
Grotniki

Gieczno
Szczawin
Grotniki

Gieczno
Szczawin
Grotniki

I
II
III

miejsce

Gieczno
Szczawin
Grotniki

dziewczęta

chłopcy dziewczęta
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MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Wyniki 
Sztafetowego Biegu na Przełaj 
o Puchar Wójta Gminy Zgierz
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W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Słowiku cyklicznie odbywają się
już spotkania uczniów z mistrzami
sportu. Gościli tu olimpijczycy i złoci
medaliści w łucznictwie, zapasach
i boksie. Wraz z nowym rokiem
szkolnym zaproszenia przyjęli: 

Mariusz 
Lewandowski3 Dan - Mistrz Świataw karate tradycyjnym 

Piotr Kędzialekkoatleta

18 września gościem szkoły był Mariusz
Lewandowski, 3 Dan - Mistrz Świata w karate
tradycyjnym. Wraz z nim przybyli uczniowie
z klubu karate. Z tej okazji cała społeczność
szkolna zebrała się na sali gimnastycznej, aby

obejrzeć niecodzienny pokaz sztuk walki
wyjątkowej dyscypliny sportu. Trener zaprosił
również uczniów i rodziców na XVI Mistrzo-
stwa Świata w Karate Tradycyjnym ITKF
i II Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyj-
nym w Łodzi w dniach 6-7 października.
Uczniowie zainteresowani treningami karate
mogą zgłaszać się do Ozorkowskiego lub
Zgierskiego Klubu Karate (www.klubkarate.pl).
W październiku, z inicjatywy działacza
sportowego i przyjaciela szkoły Piotra Patory,
uczniowie ZSG w Słowiku mogli spotkać się
z kolejnym wybitnym sportowcem, wielokrot-
nym zdobywcą medali na zawodach juniorów
i seniorów. Tym razem gościem był Piotr
Kędzia - lekkoatleta, sprinter, który zajął
siódme miejsce w sztafecie na Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. Spotkanie
przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.
Piotr Kędzia relacjonował uczniom przebieg
swojej kariery sportowej, a następnie odpo-
wiadał na wiele pytań dotyczących uprawiania
tej dyscypliny sportu. Uczniowie otrzymali od

mistrza w prezencie książki i pocztówki
z autografami. Drobne upominiki wręczył
również Piotr Patora.

SPORT

Spotkania 
z mistrzami sportu 
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MARIETTA MACIAKZSG w Słowiku

468 zawodników wzięło udział w IV memo-
riale Władysława Lisieckiego, który odbył się
15 września w Parku Miejskim w Zgierzu. 
Biegi na dystansie do 2 kilometrów zostały
podzielone na kategorie: przedszkolak, szkoły
podstawowe, gimnazja, licea. Dorośli starto-
wali w kategorii „Open” na dystansie 5 km. 
Zawodnikom z gminy Zgierz dopingował
m.in. Cezary Piotrowski - Kierownik
Referatu Edukacji i Spraw Społecznych
w UGZ. 

Wyniki Memoriału 
(uczestnicy z gminy Zgierz):

q przedszkolaki dziewczynki: 
I miejsce - Natalia Pietruszewska
(SP w Białej)
q szkoły podstawowe kl. I-III dziewczynki:
I miejsce - Wiktoria Weiss (SP w Białej)
drużynowo: III miejsce - SP Biała
q szkoły podstawowe kl. IV-VI dziewczynki:
III miejsce - Wiktoria Pakuła
(ZSG w Szczawinie)
q gimnazja chłopcy: 
I miejsce - Wojciech Piekutowski 
(ZSG w Szczawinie)
drużynowo: III miejsce - Gim Szczawin

q szkoły ponadgimnazjalne mężczyźni:
II miejsce - Adrian Zawisza (Gieczno)
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz był
fundatorem pucharów dla szkół podstawo-
wych kl. IV-VI.
Władysław Lisiecki był przed laty dyrekto-
rem naczelnym zakładów Boruta, dzięki
któremu powstał obiekt Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zgierzu. Biegi ku jego
pamięci organizowane są z inicjatywy
Stowarzyszenia Byłych Działaczy, Zawod-
ników i Sympatyków klubu „Boruta Zgierz”
na czele z prezesem Piotrem Patorą.

oprac. M.K.

Bieg memoriałowy
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Uczestnicy biegu memoriałowego z ZSG w Szczawinie w towarzystwie Cezarego
Piotrowskiego - Kierownika Referatu Edukacji i Spraw Społecznych UGZ.

Uczestnicy biegu memoriałowego ze Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce Wielkiej.



„Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”
- pod takim hasłem odbyła się w Polsce
w dniach 14-16 września 19. edycja akcji
„Sprzątanie świata”, koordynowana i organi-
zowana przez Fundację Nasza Ziemia
i Fundację „Sprzątanie Świata - Polska”. 

Celem akcji, zapoczątkowanej ponad 20 lat
temu w Australii, jest budowanie świadomo-
ści ekologicznej społeczeństw, modelowanie
wzorców zachowań oraz zachęcanie do działań
lokalnych - pokazanie, że nawet małe lokalne
inicjatywy mają ogromny wpływ na globalny
stan środowiska. Dlatego też od wielu lat
w akcję włącza się również samorząd gminy
Zgierz, który zapewnia wolontariuszom worki
na śmieci, rękawice oraz wywóz zebranych
odpadów ze wskazanych miejsc ich składo-
wania.
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa UGZ
rozdał w tym roku ponad tysiąc dużych wor-
ków na śmieci oraz około 2 tysięcy rękawic.
Zgłosili się po nie pracownicy wszystkich
gminnych placówek oświatowych, organizacje
pozarządowe oraz przedstawiciele sołectw,
którym bliskie są postawy proekologiczne.
Szacuje się, że w jesiennym sprzątaniu gminy
Zgierz wzięło udział około tysiąca osób, którzy
zebrali łącznie 3.410 kg śmieci upchanych
w 213 workach. Wywozem odpadów zajął się
Gminny Zakład Komunalny.
Najwięcej odpadów zebrano w kompleksie
Grotniki - Jedlicze - Ustronie. Z siedmiu
usytuowanych tam miejsc składowania
Gminny Zakład Komunalny odebrał aż
82 worki śmieci. W akcji wzięło udział około
350 osób - uczniowie Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Grotnikach, wychowan-
kowie Domu Dziecka zs. w Jedliczu A i dzieci
z Ośrodka dla Uchodźców w Ustroniu wraz
z opiekunami, osoby zrzeszone w Stowarzy-
szeniu Proekologicznym Grotniki-Jedlicze
-Ustronie „PINIA” i Kole Wędkarskim nr 57,
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Grotni-
kach-Ustroniu, niezrzeszeni mieszkańcy
Grotnik, Jedlicza, Ustronia oraz… kilkunastu
mieszkańców Zgierza i Łodzi, których z tymi
miejscowościami łączą związki sentymen-
talne. Wśród wolontariuszy byli również
pracownicy Urzędu Gminy Zgierz. – Na sprzą-
tanie Grotnik, miejscowości w której mieszkam,
wybraliśmy się razem z moim sąsiadem
Pawłem Szymczakiem i naszymi rodzinami
– mówi Marek Kominiak, Zastępca Wójta
Gminy Zgierz. – Sprzątaliśmy ul. Sosnową,
Nad Lindą oraz Graniczną i wzdłuż torów
kolejowych do ul. Sosnowej. Zebraliśmy
2 duże pojemniki śmieci. 

W gminnych placówkach oświatowych przed
rozpoczęciem akcji odbyły się lekcje, podczas
których rozmawiano na temat postaw
proekologicznych. 14 września uczniowie pod
opieką nauczycieli z dużym zaangażowaniem
i świadomością porządkowali miejscowości,
w których siedziby mają ich szkoły. 
W Białej z trzech miejsc składowania,
GZK odebrał łącznie 42 worki śmieci. To efekt
kilkugodzinnej pracy około 90 uczniów Szkoły
Podstawowej wraz z 10 opiekunami (wycho-
wawcami i nauczycielami). W Dąbrówce
Wielkiej odebrano 28 worków. W akcji brało
około 60 dzieci ze Szkoły Podstawowej wraz
z opiekunami. W Besiekierzu Rudnym
odebrano 25 worków. To efekt pracy uczniów
Szkoły Podstawowej. 17 worków zebrano
w Szczawinie. Okolicę sprzątało około 300
uczniów wraz z nauczycielami. W Słowiku
odebrano 11 worków śmieci, które zebrali
uczniowie uprzątający teren wokół szkoły.
Ponadto GZK odebrał pięć worków pozosta-
wionych na parkingu przy cmentarzu w Giecz-
nie, dwa worki śmieci z boiska sportowego
w Smardzewie oraz jeden worek z ul. Stry-
kowskiej przy Akacjowej w Kęblinach.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
jesiennego sprzątania gminy!
Tegoroczne hasło akcji „Kocham, lubię,
szanuję... nie śmiecę”, nawiązywało do ludo-
wej wyliczanki, miało zwrócić uwagę przede
wszystkim na potrzebę ograniczania produk-
cji odpadów. Jest to najważniejszy krok
do rozwiązania problemu wciąż rosnącej
w Polsce góry śmieci, nie tylko na składowis-
kach odpadów, ale i na dzikich wysypiskach. 
Wspaniale jest kochać przyrodę, pięknie
- lubić, ale to szacunek nie pozwala nam
wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg.
Dzikie wysypisko śmieci to nie tyko problem
estetyczny, ale ogromne niebezpieczeństwo
dla dziko żyjących zwierząt, gleby, środowiska
i nas - ludzi. Dzikie wysypisko śmieci często
zaczyna się od jednego porzuconego worka
czy butelki. Pamiętajmy o tym!

W jesiennym sprzątaniu gminy wzięli udział dzieci i dorośli. W ciągu trzech dni akcji zebrano 213 worków śmieci o łącznej wadze 3 tony 410 kg. 
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SPOŁECZEŃSTWO

KOMUNIKATY

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

listopad

Harmonogram wywozu 
nieczystości stałych przez GZK

miejscowość grudzień
12

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

tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53
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14 12

2 6

8 13

16 21

9 14

Jesienne sprzątanie
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Harmonogram dyżurów w punktach konsul-
tacyjnych na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej 
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6: 
l 7 listopada, godz. 13.00 - 17.00 
l 21 listopada, godz. 13.00 - 17.00 
l 5 grudnia, godz. 13.00 - 17.00 
l 19 grudnia, godz. 13.00 - 17.00 
q Centrum Aktywizacji Społeczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie,
ul. Sportowa 3: 
l 8 listopada, godz. 14.00 - 18.00 
l 15 listopada, godz. 9.00 - 13.00 
l 22 listopada, godz. 10.00 - 14.00
l 6 grudnia, godz. 14.00 - 18.00 
l 13 grudnia, godz. 9.00 - 13.00 
l 20 grudnia, godz. 10.00 - 14.00 

q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Grotnikach, 
ul. Brzozowa 23a:
l 8 listopada, godz. 9.00 - 13.00 
l 15 listopada, godz. 14.00 - 18.00
l 6 grudnia, godz. 9.00 - 13.00 
l 13 grudnia, godz. 14.00 - 18.00 
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42:
l 22 listopada, godz. 15.00 - 19.00 
l 29 listopada, godz. 15.00 - 19.00
l 18 grudnia, godz. 15.00 - 19.00 
l 20 grudnia, godz. 15.00 - 19.00 
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1:
l 14 listopada, godz. 13.00 - 17.00 
l 28 listopada, godz. 13.00 - 17.00 
l 12 grudnia, godz. 13.00 - 17.00 
l 17 grudnia, godz. 8.00 - 12.00 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejz/s w Zgierzu
informacja:

Bezpłatna
pomoc 
psychologa
i terapeuty 
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Listopad to czas, kiedy pełni zadumy
i refleksji, tłumnie odwiedzamy cmentarze.
Na grobach naszych najbliższych składamy
kwiaty i zapalamy znicze. Stoimy skupieni,
z pochylonymi głowami, by jeszcze raz
przywołać do naszej pamięci ich obraz. Choć
nie ma już ich wśród nas, ciągle żyją
w naszych sercach. Jak co roku, 1 listopada
niebo rozjaśnia się płomieniami tysięcy
zniczy. 
W ten jesienny, refleksyjny czas, pamiętajmy
też o żołnierzach i partyzantach, którzy
oddali życie w obronie naszej Ojczyzny.
Nie wszyscy z nich mają swoje groby. Wielu
leży gdzieś pod brzozą, w głębokim cichym
lesie lub w zbiorowej mogile na cmentarzach
całego świata. Jeżeli gdzieś spotkamy taki

grób, pochylmy przed nim głowę, uporząd-
kujmy go. Zapalmy chociaż jeden mały
znicz.

Wyrazy współczucia
Panu

ZBIGNIEWOWI DRACZYŃSKIEMU
Radnemu Rady Gminy Zgierz

z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ

składają 
Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia
Panu

ZBIGNIEWOWI DRACZYŃSKIEMU
Radnemu Rady Gminy Zgierz

z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ

składają 
Przewodniczący i Radni 

Rady Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia
Państwu

ZBIGNIEWOWI i ANNIE 
DRATKOWICZOM

z powodu śmierci 
OJCA i TEŚCIA

składają 
Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminie Zgierz
oraz pracownicy Urzędu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia
RODZINIE

ś.p. Stanisławy Majewskiej
długoletniej członkini KGW w Giecznie

składają 
Koło Gospodyń Wiejskich w Giecznie

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

KOMUNIKATY
KONDOLENCJE

PAMIĘTAMY...

Pamiętajmy o bezimiennych 
grobach tych, którzy polegli 
za wolność Ojczyzny

Na cmentarzu w Białej, w zbiorowej mogile spoczywają 
żołnierze 28. pułku Strzelców Kaniowskich polegli w boju
pod Kęblinami we wrześniu 1939 r. 

M.K.




