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Podczas XXIX sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 31 stycznia, radni
podjęli uchwały w sprawach:
q upoważnienia Wójta Gminy Zgierz
do:
l zaciągnięcia krótkoterminowego
kredytu na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu 
Radni upoważnili Wójta Gminy Zgierz do
podjęcia czynności formalno-prawnych oraz
składania oświadczeń woli w imieniu gminy
w zakresie zaciągnięcia krótkoterminowego
kredytu na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
1.000.000 zł. Kredyt ma zostać spłacony
z dochodów własnych gminy najpóźniej do
30 grudnia 2013 r.
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 6 radnych wstrzymało się od głosu. 
l zaciągnięcia długoterminowego
kredytu na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek
Radni upoważnili Wójta Gminy Zgierz do
podjęcia czynności formalno-prawnych oraz

składania oświadczeń woli w imieniu gminy
w zakresie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie 1.272.360 zł. Kredyt ma zostać
spłacony z dochodów własnych gminy
w latach 2014-2021.
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
l zawarcia umowy partnerstwa dla
realizacji projektu pn. „Strategia
Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropo-
litarnego” 
Zgodnie z Listem Intencyjnym w sprawie
rozwijania współpracy partnerskiej pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego oraz
podjęcia działań zmierzających do efektyw-
nego wykorzystania środków europejskich
w perspektywie 2014-2020 na terenie Łódz-
kiego Obszaru Metropolitarnego, podpisanym
14 grudnia 2012 r. przez Wójta Gminy Zgierz,
29 jednostek samorządu terytorialnego
z terenu 5 powiatów tworzących Łódzki
Obszar Metropolitarny wspólnie z Marszał-
kiem Województwa Łódzkiego i Wojewodą
Łódzkim postanowiło podjąć działania w celu
zdiagnozowania, wypracowania i realizacji
projektów przyczyniających się do rozwiązy-

wania wspólnych problemów oraz rozwoju
samorządów z ŁOM. Wyrażono również wolę
podjęcia wspólnych działań zmierzających do
opracowania i przyjęcia Strategii Rozwoju
Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.
Strategia Rozwoju  Łódzkiego Obszaru
Metropolitarnego wyznaczy kierunki współ-
pracy jednostek samorządu terytorialnego,
przez co ułatwi pozyskiwanie funduszy
europejskich w przyszłym okresie programo-
wania.
Gmina Zgierz dzięki wspólnej strategii będzie
mogła z innymi gminami realizować projekty
współfinansowane przez Unię Europejską
w latach 2014-2020.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.
q podziału gminy Zgierz na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych
(patrz: tabela)
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
q uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Zgierz dla części obrębu wsi
Lućmierz-Południe
Granice planu wyznaczają: l od zachodu
– wschodnia granica działki o nr ewid. 273/1
(działka drogi krajowej nr 91), l od północy
– północna granica działki o nr ewid. 274
(działka drogi gminnej - ul. Sadowa),
l od wschodu – granica obrębu wiejskiego
Lućmierz i granica miasta Zgierza, l od południa
– południowa granica działek o nr ewid.
260/47, 260/48, 260/42.
W planie wyodrębnione zostały tereny:
l zabudowy usługowej - usługi turystyki
i gastronomii, l zabudowy usługowej, bazy,
składy, l infrastruktury technicznej elektro-
energetycznej, l drogi głównej ruchu przyspie-
szonego, l drogi głównej.
Uchwała była już przedmiotem głosowania
radnych podczas sesji w dniu 29 listopada
2012 r. i przyjęta jednogłośnie. Konieczność
ponownego procedowania uchwały wynika
z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Łódzkiego, który stwierdził jej nieważność
ze względu na niewłaściwy zapis dotyczący
wejścia w życie uchwały.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.
q sprzedaży działki w Rosanowie
-  w drodze przetargu nieograniczonego
Uchwała dotyczy działki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 456, o powierzchni 871 m2.

Uchwały Rady Gminy Zgierz
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Podział gminy Zgierz na stałe obwody głosowania

Ustronie, Jedlicze A, Jedlicze B, Grotniki,
Zimna Woda, Wiktorów
Lućmierz, Lućmierz Las, Emilia, Słowik, 
Kania Góra, Adolfów, Dębniak
Rosanów
Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany,
Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice
Łagiewniki Nowe, Skotniki, Józefów, Janów,
Ukraina, Leonardów, Samotnik, Palestyna,
Glinnik, Wołyń, Siedlisko, Maciejów,
Smardzew, Rozalinów
Szczawin Duży, Szczawin Mały, 
Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny,
Czaplinek, Marcjanka, Podole
Biała, Cyprianów, Jeżewo, Kolonia Głowia,
Leonów, Bądków, Warszyce, Ciosny, Jasionka,
Dzierżązna, Swoboda, Ostrów
Wola Branicka, Michałów, Kębliny,
Moszczenica, Besiekierz Rudny, 
Besiekierz Nawojowy
Władysławów, Kwilno, Lorenki, Gieczno,
Rogóźno, Wypychów, Śladków Górny,
Brachowice, Grabiszew, Astachowice, 
Kotowice, Wola Rogozińska

numer 
obwodu

głosowania
granice obwodu głosowania

adres siedziby 
Obwodowej 

Komisji Wyborczej
Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Grotnikach, ul. Brzozowa 4
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Słowiku, ul. Gdańska 42
Rosanów, ul. Źródlana 8
Szkoła Podstawowa 
w Dąbrówce Wielkiej, 
ul. Główna 49
Świetlica gminna 
w Łagiewnikach Nowych,
ul. Smardzewska 59
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Szczawinie
Szczawin Kościelny, 
ul. Kościelna 21
Szkoła Podstawowa w Białej, 
ul. Kościelna 4
Szkoła Podstawowa 
w Besiekierzu Rudnym,
Besiekierz Rudny 20
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Giecznie, ul. Szkolna 2
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Działka zapisana w KW 26393 stanowi
własność gminy Zgierz. 
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.
q przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz na
I półrocze 2013 roku
W lutym i kwietniu przedmiotem kontroli
będzie działalność Urzędu Gminy, w marcu
i maju - działalność Gminnego Zakładu
Komunalnego, w czerwcu członkowie Komisji
Rewizyjnej będą analizować wykonanie
budżetu gminy za 2012 r.
Przebieg głosowania: 8 głosów za przyjęciem
uchwały, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
q przyjęcia rezygnacji członka Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Gminy Zgierz

Rezygnację z członkostwa w Komisji Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Zgierz złożył radny Piotr Gadomski. 
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi
Uchwała ustala nowy termin płatności.
§ 1 pkt. 1 otrzymał brzmienie: „Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
płatna jest za każdy miesiąc - bez wezwania -
w terminie do 5 dnia następnego miesiąca”. 
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q q q

Radni odrzucili projekt uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata 2013
-2026, uchwalonej 28 grudnia 2012 r.
Proponowane zmiany dotyczyły realizacji
przedsięwzięcia pn. gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, m.in. udzielenia
upoważnienia Wójtowi Gminy Zgierz do
zaciągania zobowiązań w tej sprawie.
Przebieg głosowania: 8 radnych opowiedziało
się za odrzuceniem projektu uchwały,
2 za przyjęciem, 5 radnych wstrzymało się
od głosu.
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W roku 2013 upływa termin ważności
dowodów osobistych wydanych w 2003 r.
na okres 10 lat. W roku bieżącym tracą
również ważność dowody osobiste wydane
osobom niepełnoletnim, które o wydanie
dowodu osobistego zgłosiły się w 2008 roku.
Termin ważności dowodu osobistego można
sprawdzić samemu. Data, do kiedy dokument
pozostaje ważny, jest określona na dowodzie
osobistym (pod informacją o numerze
dowodu osobistego na awersie, w prawym
dolnym rogu).
Wniosek o wydanie nowego dokumentu
należy złożyć osobiście w Referacie Samorzą-
dowo-Administracyjnym Urzędu Gminy
Zgierz (bud. A, I piętro, pok. 26) co najmniej
30 dni przed upływem terminu ważności
obecnie posiadanego dowodu osobistego.
Wydanie nowego dokumentu jest bezpłatne,
a szczegółowe informacje na temat procedury
wydania dowodu można znaleźć na stronie
www.gmina.zgierz (zakładka: BIP - Załatw
sprawę - Ewidencja Ludności - Wydanie
dowodu osobistego osobie pełnoletniej)
lub uzyskać pod nr tel. 42 716 25 15 wew. 226.

Sprawdź 
termin ważności 
dowodu osobistego

SPOŁECZEŃSTWO

Zgodnie z przyjętym regulaminem świetlice
mogą być udostępniane nieodpłatnie
na zebrania wiejskie organizowane przez
gminę Zgierz, zebrania i spotkania organizo-
wane przez sołtysów, rady sołeckie, szkoły,
organizacje społeczne działające w środo-
wisku wiejskim (Koła Gospodyń Wiejskich,
Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia),
a także wynajmowane odpłatnie na imprezy
rodzinne, wiejskie, prezentacje, szkolenia
i inne uroczystości okolicznościowe.
Wszystkie planowane przedsięwzięcia należy
zgłaszać do harmonogramu, prowadzonego
przez Gospodarza Świetlicy z dwutygodnio-
wym wyprzedzeniem, jednak w szczególnych
przypadkach okres ten może ulec skróceniu.
Po ustaleniu terminu zainteresowane pod-
mioty, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne,
muszą złożyć u Gospodarza Świetlicy wniosek
o wynajem świetlicy (nie później niż 7 dni
przed datą wynajęcia). Złożony wniosek
Gospodarz przekaże do Urzędu Gminy Zgierz,
gdzie na jego podstawie zostanie sporządzona
umowa najmu i wystawiona faktura. 
Wysokości stawek za najem świetlic wiejskich
zostały ustalone przez Wójta Gminy Zgierz
Zarządzeniem nr VI/9/13 z dnia 15 lutego
2013 r. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic
zostaną w całości przeznaczone na pokrycie
kosztów ich utrzymania.

Opłaty kształtują się następująco: stawka za
najem świetlic wynosi 30 zł netto za 1 godz.
lub 200 zł netto za dobę w Giecznie i 300 zł
netto za dobę w Jedliczu A i Ustroniu;
natomiast kaucja zwrotna, stanowiącą zabez-
pieczenie roszczenia wynajmującego z tytułu
najmu i szkód powstałych podczas najmu,
wynosi 300 zł brutto. Do wszystkich stawek
najmu należy doliczyć obowiązujący podatek
VAT.
Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich
w miejscowościach: Gieczno, Jedlicze A
i Ustronie oraz zarządzenie w sprawie usta-
lenia wysokości stawek za najem i kwot kaucji
wraz z załącznikami są dostępne na stronie
internetowej www.gmina.zgierz.pl oraz
w Referacie Rozwoju, Promocji i Kultury
Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, bud. A,
II p., pok. 31.
Adresy świetlic wiejskich:
q Centrum Aktywizacji Społeczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie,
ul. Sportowa 3
q Świetlica Wiejska w Jedliczu A,
ul. Długa 36
q Centrum Kultury w Ustroniu, 
ul. Ustronie 10

Nowe zasady korzystania ze świetlic wiejskich
w Giecznie, Jedliczu A i Ustroniu
Uchwałą nr XXVII/264/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. Rada Gminy Zgierz ustaliła
regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Gieczno,
Jedlicze A i Ustronie. Oprócz wprowadzenia jednolitych zasad użytkowania
gminnych obiektów umożliwiono odpłatne wynajmowanie ich na imprezy
rodzinne, wiejskie, prezentacje, szkolenia i inne uroczystości okoliczno-
ściowe. Dzięki temu utworzone przy udziale środków unijnych świetlice
będą służyć mieszkańcom w jeszcze większym niż dotychczas zakresie.

MACIEJ WRZESIŃSKI
M.K.
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30 stycznia odbyło się formalne przekazanie
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z elementami ratownictwa drogowego marki
Scania P360 do jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dzierżaznej. Jest to
samochód fabrycznie nowy, rok produkcji
2009, z napędem 4 x 2, pojemność zbiornika
wodnego 5.000 litrów, wyposażony w maszt
oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej
min. 2.000 W, z przodu zamontowana

wyciągarka o sile uciągu 5.000 kg. Ponadto
samochód wyposażony jest m.in. w sprzęt
hydrauliczny z przeznaczeniem do ratow-
nictwa drogowego, aparaty powietrzne
z maskami i butlami, agregat prądotwórczy
4,4 kW, zestaw pierwszej pomocy PSP R1
z deską i szynami Kramera, piłę spalinową do
stali i betonu.
Jednostka należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Jest jedną z najlepiej
wyszkolonych i najczęściej wyjeżdżających
do akcji jednostek. Wyjeżdżała do zdarzeń
w latach: 2009 - 12 razy, 2010 - 18 razy, 2011

- 18 razy, 2012 - 31 razy. Wzrost wyjazdowości
potwierdza więc potrzebę pozyskania nowego
samochodu, w celu podniesienia efektywności
i bezpieczeństwa działań ratowniczo-gaśni-
czych i miejscowych zagrożeń.
Do tej pory jednostka posiadała w użytkowa-
niu samochód pożarniczy marki Jelcz 004,
rok produkcji 1987, z nadwoziem po karosacji
w roku 2001. Samochód ten został przekazany
w dniu 14 lutego do jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wypychowie, gdzie
zastąpi użytkowanego do tej pory Jelcza 004,
rok produkcji 1988. 

Samochód pożarniczy
dla OSP Dzierżązna

KATARZYNA CIEŚLAK

Dotychczas użytkowany przez OSP Dzierżązna 
samochód pożarniczy marki Jelcz 004 

przekazany został do jednostki w Wypychowie.
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30 stycznia odbyło się 
formalne przekazanie 
ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 
z elementami ratownictwa
drogowego marki Scania
P360 do jednostki 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dzierżaznej. 
W przekazaniu uczestniczyli 
m.in.: Marek Kominiak
- Zastępca Wójta Gminy
Zgierz, bryg. Zygmunt
Kasprzyk - Dowódca 
Jednostki Ratowniczo
-Gaśniczej w Zgierzu, 
Stanisław Stańczyk
- Komendant Gminny OSP,
Andrzej Jóźwiak - Prezes
OSP w Dzierżąznej, Marian
Mamiński - Naczelnik 
OSP w Dzierżąznej 
oraz Katarzyna Cieślak
- inspektor w UGZ.fot
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Niech nam żyje 200 lat!

18 lutego wspomnień Pani Julianny Rembisz mogły wysłuchać
delegacje pracowników Urzędu Gminy Zgierz oraz Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, którzy odwiedzili Jubilatkę w jej rodzin-
nym domu w Śladkowie Górnym. Każde większe wydarzenie z jej
życia było oddzielną opowieścią.
Rodzina Pani Julianny sprowadziła się do Śladkowa Górnego
w 1911 roku. Była pierwszym dzieckiem, które urodziło się tym
wielopokoleniowym domu. Miała dwóch mężów, pierwszy zginął
w 1939 roku w okolicach Sochaczewa podczas powszechnej mobilizacji.
W trudnym czasie wojny mieszkała i pracowała w Łodzi. – Ja zawsze
mówię: kto z Bogiem, Pan Bóg z nim. Ten kto wierzy w Boga
nie zginie i włos mu z głowy nie spadnie. Na mojej drodze spotkałam
szczęśliwie też i dobrych Niemców – wspominała. Wychowała troje
dzieci, ma pięcioro wnucząt i troje prawnucząt. Najważniejsze wartości
jakim hołduje to wiara i rodzina. Energii, poczucia humoru i jasności
umysłu mógłby pozazdrościć jej niejeden osiemdziesięciolatek.
Szacownej Jubilatce życzenia, kwiaty i drobne upominki składali:
Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska, Skarbnik Gminy
Zgierz Ewa Kubiak, Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury
Wioleta Głowacka, redaktor naczelna „Na Ziemi Zgierskiej”
Małgorzata Klauzińska, pracownik Referatu Samorządowo
-Administracyjnego Jarosław Brański oraz Grażyna Wojcie-
chowska - Zastępca Kierownika Wydziału Świadczeń w Oddziale
Regionalnym KRUS w Łodzi i Sławomira Wojciechowska
z Placówki Terenowej KRUS w Zgierzu.

Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, syn Jubilatki, miał zaszczyt
przekazać na jej ręce list gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, w którym napisał m.in.:
„Dane było Pani przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, doświadczyć
trudów i radości z nią związanych. Tak długie życie jest skarbnicą
doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu
ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pani sędziwy wiek jest naszym
wspólnym, drogocennym dziedzictwem”.
Jak na urodziny przystało nie zabrakło głośnego „Dwieście lat!”
oraz tortu urodzinowego i toastu za zdrowie i pogodę ducha na kolejne
lata dla Szacownej Jubilatki.

16 lutego mieszkanka gminy Zgierz, Pani Julianna
Rembisz, obchodziła wspaniały jubileusz 100. urodzin.
Sto lat to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na
początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia.
To czas, w którym można zebrać mnóstwo doświadczeń
i mądrości. 

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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Gmina Zgierz uzyskała wsparcie finansowe
w kwocie 19.823 zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, na realizację projektu „Lokalny lider
w Ekomuzeum – wyjazd studyjny do
LGD Fundacja Biebrzańska”.
Celem projektu jest zachowanie specyfiki
regionu obszarów wiejskich, zwłaszcza ziemi
łęczyckiej, poprzez propagowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego, a także zapoznanie
się z dobrymi praktykami oraz wymiana
doświadczeń w zakresie zadań związanych
z rozwojem obszarów wiejskich poprzez
wizytę mieszkańców gminy Zgierz na terenie
działalności Lokalnej Grupy Działania
Fundacja Biebrzańska.

Projekt skierowany jest do sołtysów
i członków rad sołeckich z terenu gminy
Zgierz. Zostanie on zrealizowany w okresie
maj - lipiec 2013 r. W ramach projektu
zaplanowano szkolenie na temat zasad funk-
cjonowania sołectwa i jego zadań, możliwości
pozyskiwania środków finansowych oraz
zasad tworzenia i realizacji budżetu gminy,
które przeprowadzoną pracownicy Urzędu
Gminy Zgierz. Z kolei podczas wyjazdu jego
uczestnicy wezmą udział w szkoleniach dla
lokalnych liderów i animatorów społecznych
z tematyki związanej z budowaniem
ekomuzeów, tworzeniem zielonych szlaków
i questingu oraz w warsztatach pisankarskich.
Spotkają się również z laureatem tytułu Sołtys
Roku 2010.

Podczas wyjazdu mieszkańcy gminy będą
promować dziedzictwo kulturowe i walory
ziemi łęczyckiej. Z kolei po powrocie, podczas
konferencji podsumowującej projekt i pro-
mującej jego efekty, podzielą się swoimi
spostrzeżeniami i przemyśleniami z pobytu
na terenie działalności Lokalnej Grupy
Działania Fundacja Biebrzańska. Spróbują też
przedstawić wstępne założenia rozwoju
swoich sołectw oraz możliwości przeniesienia
podpatrzonych rozwiązań na grunt lokalny.
Konferencja będzie otwarta dla mieszkańców
gminy, przedstawicieli organizacji i podmio-
tów działających na terenie gminy i innych
zainteresowanych.

MACIEJ WRZESIŃSKI

UNIA EUROPEJSKA

MAŁGORZATA BIBELkoordynator projektu

Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe
Trwa nabór do kolejnej edycji projektu GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zs.
w Zgierzu prowadzi rekrutację do projektu
pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą
na lepsze jutro” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie
VII Promocja integracji społecznej, Działanie
7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Projekt jest realizowany od 2008 r.
Dotychczas wzięły w nim udział 143 osoby.
W tym roku GOPS zaplanował udział
35 nowych uczestników. 15 osób objętych
będzie kompleksowym wsparciem wraz ze
szkoleniami zawodowymi, w celu umożliwie-
nia im jak największych możliwości powrotu

na rynek pracy. Natomiast 20 osób objętych
zostanie Programem Aktywności Lokalnej
w celu zapobiegania marginalizacji i zagro-
żeniu wykluczeniem społecznym.
W ramach zajęć dla 15 uczestników odbędą
się warsztaty grupowe z psychologiem
i doradcą zawodowym w celu zdobycia
umiejętności poruszania się po aktualnym
rynku pracy oraz określenia przydatności
i predyspozycji do odbycia szkoleń zawodo-
wych. Natomiast w ramach PAL działania
skierowane będą na zdobycie umiejętności
interpersonalnych, zwiększenie motywacji
i integracji społecznej mieszkańców gminy
poprzez zdobycie wiedzy ekonomiczno
-społecznej, prawnej, zdrowotnej i z wielu
innych dziedzin życia społecznego.

W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie
osoby zamieszkałe na terenie gminy Zgierz,
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
w przedziale wiekowym 18 - 60 lat , które są
bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
rolnicy, bez względu na płeć i wykształcenie.
Deklaracje do udziału w projekcie posiadają
pracownicy socjalni w punktach pomocy
społecznej, którzy wytypują wstępnie osoby
do udziału w projekcie. Odmowa udziału
w projekcie będzie traktowana jako brak
współpracy z pracownikiem socjalnym
w rozwiązywaniu trudnej sytuacji rodziny,
co może skutkować odmową udzielenia
pomocy finansowej z funduszu pomocy
społecznej. 

Wyjazd studyjny
dla sołtysów i członków Rad Sołeckich

PODZIĘKOWANIA

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej serdecznie dziękuje: l Urzędowi
Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4 w Zgierzu l Pizzeri Fiero, „ASTRA” Luiza
Ciesielska-Janik, Joanna Grabowicz-Okrasa, ul 1-go Maja w Zgierzu   l Fir-
mie Inter Bankiet ul. Cyprysowa 13b w Łodzi, za pomoc finansową i rzeczową
niezbędną w przygotowaniu atrakcyjnej oferty dla dzieci i młodzieży podczas
ferii zimowych 2013. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,  
lecz przez to, kim jest 

i nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”                                                                        

Jan Paweł II

Składamy podziękowanie za pomoc w modernizacji strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dzierżąznej firmie Junikost T.A.A. Juźwiccy, firmie
budowlanej JAR-BUD Jarosław Przeganiała, F.H.U. Wojciech Bugajski
oraz druhom z OSP Dzierżązna.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżąznej 

ŻYCZENIA

Z okazji 100. urodzin 
Pani Juliannie Rembisz

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności 

oraz błogosławieństwa i wielu łask bożych 
składają

Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy
Sołectwa Śladków Górny
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Od wiosny 2012 roku w Szkole Podstawowej w Giecznie realizowany
jest projekt edukacyjny „Indywidualność siłą”. Przeznaczony jest dla
dzieci młodszych. W projekcie biorą udział uczniowie z klas I-III.
Uczęszczają oni na dodatkowe zajęcia z terapii pedagogicznej
prowadzone przez Małgorzatę Turczyńską, na których usprawniają
zaburzone funkcje biorące udział w procesie nauki czytania i pisania
oraz w opanowaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia rozwi-
jające zdolności matematyczno-przyrodnicze dla uczniów
klasy II prowadzi Jolanta Wolniak. Wśród zajęć rozwijających
znalazły się też ćwiczenia logopedyczne. Prowadzi je Alina
Kurzdym. 
Zajęcia logopedyczne
Istotą terapii wad mowy jest dążenie do usunięcia wszelkich wadliwych
dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych. Zajęcia
logopedyczne umożliwiają rozwój zdolności komunikacyjnych. Praca
z doświadczonym logopedą pozwala na likwidowanie pierwotnych
przyczyn i skutków zaburzeń mowy, wyrobienie właściwych nawyków.
Specjalnie dobrane do indywidualnych potrzeb 13 chłopców i 7 dziew-
czynek ćwiczenia, usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych,
ich właściwą koordynację. Logopeda prowadzący ćwiczenia w Giecznie
to także wiele lat pracujący z dziećmi nauczyciel polonista, wycho-
wawca wielu roczników. Dodatkowe studia z zakresu pedagogiki
i terapii pedagogicznej poparte długoletnim doświadczeniem owocują
oczywiście w terapii logopedycznej. 
Ciekawie prowadzone zajęcia to jednocześnie tworzenie sytuacji sprzy-
jających spontanicznemu wypowiadaniu się, graniu różnych ról.
Drama, gry i zabawy językowe poszerzają zakres słownictwa. Poprzez
rozmowę kierowaną terapeuta stwarza okazję do reedukacji grama-
tycznej, aby język naszych dzieci rozwijał się prawidłowo i żywo. Dzieci
mają bowiem przed sobą długą drogę w szkole. Przezwyciężanie
trudności artykulacyjnych pod kierunkiem doświadczonego i pomy-
słowego nauczyciela jest kluczem do sukcesu życiowego. Usprawnia
proces czytania, prawidłowego pisania i rozumienia tekstu. Ostatecznie
każda zabawa podejmowana w czasie zajęć logopedycznych prowadzi
do wszechstronnego rozwoju i polepszenia społecznego funkcjono-
wania wychowanka. W tym celu przecież powstał w naszej gminie
projekt „Indywidualność siłą”! Z takim zamiarem także logopeda
z naszej szkoły napisał program terapii logopedycznej ukierunkowany
na konkretne potrzeby naszych uczniów. Celem rodziców i nauczycieli
zawsze jest dobro dziecka. 
Przy współpracy z rodzicami i wychowawcami przeprowadziliśmy
przesiewowe badania profilaktyczne klas I-III oraz oddziału przed-
szkolnego przy naszej szkole. Zgłosiliśmy akces do projektu gminnego.

Jest to niewątpliwie wielka pomoc dla rodziców, że dzieci mogą
uzyskać wsparcie terapeutyczne na terenie szkoły. Nie potrzeba wtedy
dodatkowych środków finansowych, dodatkowego czasu rodziców na
wyjazdy do gabinetu logopedycznego odległego od miejsca zamiesz-
kania. Dziecko najchętniej poddaje się terapii w miejscu mu bliskim,
w środowisku kolegów, u boku opiekuna, którego zna ze szkolnego
korytarza. Tu dzieci czują się bezpiecznie i swojsko. Zajęcia logope-
dyczne obywają się w sali pełnej zabawek i gier. Maluchy same mają
wpływ na charakter zabaw edukacyjnych i ćwiczeń. Nawet żmudne
ze swej natury ćwiczenia przed lustrem stają się przyjemne, jak się do
nich podejdzie z pomysłem.
Terapia pedagogiczna
Na zajęcia z terapii pedagogicznej uczęszczają uczniowie z klasy I
- 4 osoby, z klasy II - 5 osób oraz z klasy III - 5 osób. Miła atmosfera,
życzliwość, terapia zabawą, odpowiednio dobrane do możliwości dzieci
metody pracy, interesujące pomoce dydaktyczne sprzyjają osiągnięciu
głównego celu, którym jest przede wszystkim umożliwienie opano-
wania podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia,
przywrócenie wiary we własne możliwości oraz systematyczne uspraw-
nianie zaburzonych procesów psychomotorycznych. Dzieci bardzo
chętnie przychodzą na zajęcia, podejmują proponowane zadania,
są aktywne, nie boją się zadawać pytań, zabierać głosu, wspólnie
dyskutują w celu rozwiązania problemu, a dla nas -  nauczycieli
największym sukcesem i nagrodą jest ich coraz większa pewność
siebie i śmiało patrzące oczy , które zdają się mówić: WIEM, UMIEM,
POTRAFIĘ!
Zajęcia matematyczno-przyrodnicze
W zajęciach rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze
uczestniczy 6 uczniów z klasy II. Dzieciaki mają okazję pobudzić
w sobie pasję odkrywcy i wnikliwego obserwatora. Uczą się również
szukania analogii w rozumowaniu oraz rozwijają swoje umiejętności
dodawania i odejmowania liczb. Rozwiązując rożne łamigłówki, gry,
układanki matematyczne, klocki, puzzle i zadania, mogą rozwijać
umiejętność logicznego myślenia. Często po żmudnych obliczeniach
uczniowie wykonują jakąś pracę plastyczną, kolorowankę z hasłem.
Zadania w takiej formie cieszą się dużą popularnością. Dzieci mają
też możliwość prowadzenia prostych obserwacji przyrodniczych.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia, na których ucznio-
wie mogą samodzielnie wykonywać doświadczenia. Wychodzą
z opiekunem w teren i „badają” najbliższe środowisko. Poznają świat
roślin i zwierząt. Zainteresowane są ciekawostkami ze świata flory
i fauny oraz zjawiskami przyrodniczymi.

Indywidualność siłą
w Szkole Podstawowej w Giecznie

UNIA EUROPEJSKA

fot
. A

lin
a K

urz
dym

Specjalnie dobrane do indywidualnych potrzeb uczniów ćwiczenia logopedyczne usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych i ich właściwą koordynację. 

Projekt „Indywidualność siłą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Zajęcia projektowe w Szkole Podstawowej w Giecznie są tak umiesz-
czone w harmonogramie szkoły, by uczniowie skorzystali z nich
w jak najszerszym zakresie. Nabywane umiejętności korelują ze sobą
dla dobra dziecka. Na przykładzie terapii logopedycznej można
wyznaczyć trzy obszary działań zawartych w projekcie „Indywidual-
ność siłą”: 
1. Profilaktyka - czuwanie nad prawidłowym rozwojem dziecka:
l stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności
warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej,
l zapobieganie dysharmonii rozwojowych, 
l stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego.
2. Diagnostyka - rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń.

3. Terapia - usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń
komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieci
mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czyta-
niem, stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego, umiejętności
czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania, usprawnianie
procesów wzrokowo-ruchowo-słuchowych, wyrównywanie dyshar-
monii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją artykulacyjną.
Dzięki realizacji projektu „Indywidualność siłą” rodzice i nauczyciele
mogą liczyć na uzyskanie porad i wskazówek, jak pracować z dziec-
kiem, jak je wspierać w zdobywaniu nowych doświadczeń werbalnych
i społecznych. Szkoda, że projekt kończy się wiosną tego roku. Mamy
jeszcze tyle do zrobienia!

ALINA KURZDYMlogopeda w Szkole Podstawowej w Giecznie 

Uczniowe podczas zajęć rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze oraz terapii pedagogicznej.
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OŚWIATA

Ekologicznie i zdrowo w Białej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansuje na
wniosek Urzędu Gminy Zgierz realizację
zadania pn. „Zagraj w zielone, czyli
ekologicznie i zdrowo w Szkole Podsta-
wowej w Białej”. Projekt został napisany
przez zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Białej. Całkowity koszt jego realizacji
wynosi 10.600 zł, z tego 9.000 zł będzie
dofinansowane z WFOŚiGW.
Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły
Podstawowej w Białej, poszerza jej ofertę
edukacyjną i będzie realizowany podczas zajęć
kół zainteresowań: koła przyrodniczego, Ligi
Ochrony Przyrody, teatralnego, literackiego
i turystycznego.
Celem projektu jest pogłębianie wiedzy
o środowisku przyrodniczym, potrzebie
i sposobach jego ochrony, wyrabianie

codziennych nawyków proekologicznych,
kształtowanie umiejętności właściwego
reagowania na niszczenie środowiska przez
rówieśników i dorosłych, wdrażanie do
zdrowego i aktywnego stylu życia na łonie
przyrody.
Koszty zadania obejmują wyjazdy na
warsztaty ekologiczne do Łodzi, ścieżkę
edukacyjną do Sokolnik, wycieczkę do
Palmiarni i do Rogowa, zakup książek
i czasopism ekologicznych do biblioteki,
zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły,
organizację konkursów ekologicznych,
ukwiecenie skwerku przed szkołą.
Termin zakończenia realizacji zadania
przewidziany jest w czerwcu 2013 roku.

Ekologia w Słowiku
Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Słowiku przystąpili do realizacji projektu
ekologicznego „ Ekologia w nas - żyje cały
czas” finansowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. 

Projekt realizowany będzie od stycznia
do grudnia 2013 roku. Pozyskana kwota
22.740 zł zostanie wykorzystana na wyjazdy
i wycieczki ekologiczne oraz zakup środków
trwałych (kamery, wizualizera, projektora
multimedialnego) i pomocy dydaktycznych. 
Głównym celem projektu jest zwiększenie
oferty edukacyjnej podnoszącej świadomość
ekologiczną wśród uczniów, kreowanie
postaw proekologicznych, minimalizacja
powstawania odpadów i właściwego postępo-
wania z nimi oraz objęcie mieszkańców
zorganizowanym systemem zbierania surow-
ców wtórnych. Cel główny zostanie zrealizo-
wany poprzez warsztaty i zajęcia pozalekcyjne,
na których uczniowie wykonają m.in. prezen-
tacje multimedialne, foldery informacyjne,
reportaże, tabliczki, kalendarze, przedsta-
wienia. Przygotują również akcje ekologiczne
z okazji Światowego Dnia Ochrony Wód,
Światowego Dnia Ziemi i Piknik Ekologiczny.
W okresie realizacji projektu na terenie szkoły
będzie przeprowadzona selektywna zbiórka
odpadów wtórnych (makulatury, nakrętek,
tonerów, butelek PET oraz elektroodpadów).
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Ekologiczne projekty szkół w Białej i Słowiku

MAGDALENA HAUKEDyrektor Szkoły Podstawowej w Białej

ANNA SOKALSKAkoordynator projektu



SPOŁECZEŃSTWO

oznaczenie 
pojemnika / worka

kolor 
pojemnika / worka

rodzaj 
odpadów gromadzonych 

w pojemniku / worku
odpady, 

których wrzucanie 
jest zabronione

uwagi

PAPIER NIEBIESKI

gazety, książki, katalogi,
zeszyty; papierowe torby
i worki; papier szkolny,
biurowy; kartony i tektura
oraz zrobione z nich
opakowania

kartony i tektura pokryta
folią aluminiową 
(np. opakowania typu
tetra pak po mleku,
napojach); tłusty 
i zabrudzony papier 
(np. papierowe 
opakowania po maśle,
margarynie, twarogu,
kartony po mleku czy 
po napojach); 
kalki; papier termiczny
faksowy; tapety; odpady
higieniczne (np. waciki,
podpaski, pieluchy)

Przed wrzuceniem 
papieru do pojemnika
usuń wszystkie zszywki,
klamerki czy inne 
elementy metalowe 
lub plastikowe.

ZIELONY

kolorowe butelki i słoiki 
po napojach i żywności;
kolorowe butelki po
napojach alkoholowych;
szklane kolorowe opako-
wania po kosmetykach

porcelana i ceramika,
doniczki, żarówki, 
lampy neonowe, fluores-
cencyjne i rtęciowe, 
reflektory, izolatory;
szkło stołowe, 
szkło okularowe, 
szkło żaroodporne, 
fajans, ekrany i lampy
telewizyjne, lustra, 
szyby samochodowe

Zadbaj o czystość szkła 
i nie tłucz go przed
wrzuceniem do pojem-
nika. Szkło można
przetworzyć w całości 
i nie potrzeba
dodatkowych elementów,
by powstał z niego 
kolejny produkt. Istnieje
oczywiście też inny 
pojemnik na szkło - biały
- gdzie wyrzuca się
artykuły szklane 
bezbarwne.

BIAŁY

bezbarwne butelki 
i słoiki po napojach 
i żywności; bezbarwne
butelki po napojach 
alkoholowych; 
szklane bezbarwne
opakowania 
po kosmetykach

porcelana i ceramika,
szkło stołowe, żarówki,
lampy neonowe, fluores-
cencyjne i rtęciowe, 
fajans, żarówki, 
reflektory, izolatory,
szkło żaroodporne, 
szkło okularowe, 
szyby samochodowe
i okienne, doniczki,
lustra, ekrany i lampy
telewizyjne

Zadbaj o czystość szkła 
i nie tłucz go przed
wrzuceniem do pojem-
nika. Szkło można
przetworzyć w całości 
i nie potrzeba
dodatkowych elementów,
by powstał z niego 
kolejny produkt. Istnieje
oczywiście też inny 
pojemnik na szkło -
zielony - gdzie wyrzuca
się artykuły 
szklane kolorowe.

SZKŁO KOLOROWE

SZKŁO BEZBARWNE
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Jak segregować odpady?
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oznaczenie 
pojemnika / worka

kolor 
pojemnika / worka

rodzaj 
odpadów gromadzonych 

w pojemniku / worku
odpady, 

których wrzucanie 
jest zabronione

uwagi

ŻÓŁTY

puste, odkręcone 
i zgniecione butelki 
plastikowe po napojach
(np. typu PET), puste
butelki plastikowe po
kosmetykach i środkach
czystości, plastikowe
opakowania po żywności 
(np. po jogurtach,
serkach, kefirach, 
margarynach); 
plastikowe zakrętki; 
folia i torebki z tworzyw
sztucznych, puszki po
napojach, konserwach;
drobny złom żelazny
oraz drobny złom metali
kolorowych (np. zabawki,
narzędzia)

butelki po olejach
spożywczych i samo-
chodowych; opakowania
po olejach spożywczych
czy silnikowych, smarach;
styropian, guma, butelki
z jakąkolwiek zawar-
tością, puszki po farbach,
baterie, opakowania 
po aerozolach, lekach,
opakowania po środkach
chwastobójczych czy
owadobójczych, sprzęt
AGD

Umyj i zgnieć butelki
przed włożeniem ich 
do pojemnika. Korki
które powinniśmy
odkręcić przed wyrzuce-
niem plastikowej butelki
są dobrze wyceniane 
w punktach skupu, warto
zainteresować się tą
sprawą i osobno zbierać
nakrętki od butelek.

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

kości zwierząt, olej
jadalny, mięso i padlina
zwierząt, drewno, leki,
piasek i kamienie, 
odchody zwierząt, popiół
z systemów grzewczych,
papier i karton, inne
odpady komunalne

ODPADY KOMUNALNE
ZMIESZANE CZARNY

niesegregowane odpady
zmieszane

odpady ulegające 
biodegradacji, inne
odpady niebezpieczne, 
odpady budowlane 
i rozbiórkowe

ODPADY ZIELONE
liście, kwiaty i skoszona
trawa, drobne gałęzie
drzew i krzewów, trociny
i kora drzew

BRĄZOWY

TWORZYWA SZTUCZNE
PLASTIK
METALE

organiczne odpady
kuchenne, nienadające
się do spożycia warzywa
i owoce, resztki produk-
tów mlecznych i skorupki
jaj, stary chleb, odpady
opakowaniowe ulegające
biodegradacji: torebki
(saszetki) po herbacie

SPOŁECZEŃSTWO
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Na pierwszym spotkaniu EKOdzień
– ekologia co to takiego? odwiedziliśmy
Ośrodek Ekologiczny w Lesie Łagiewnickim,
gdzie młodzi ekolodzy w praktyce uczyli się,
czym różnią się tropy od śladów, jakie
zwierzęta zamieszkują nasze lasy, obserwo-
wali z bliska otaczającą nas przyrodę - poznali
buchtowisko i inne pojęcia ekologiczne.
Atrakcji pierwszego dnia było więcej - aby
zapoznać się z działaniami proekologicznymi
w naszej gminie pojechaliśmy do Urzędu
Gminy Zgierz w Zgierzu. Poznaliśmy pracę
urzędu i referaty znajdujące się w nim,
a w szczególności zagadnienia Referatu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Jednak
najciekawszy i tak był gabinet Pana Wójta,
a w szczególności jego fotel, na którym każdy
chętny uczestnik ferii mógł 
na parę chwil zasiąść.

Drugie spotkanie to Coś
z niczego - zajęcia plastyczne
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej. Niby to papier
przeznaczony na makulaturę,
zwykła sól i mąka, a można
wyczarować ciekawe dekoracje
do domu, zaprojektować strój. 
Trzecie spotkanie to EKOkuli-
naria, czyli ekologiczny
piknik ze zdrową żywnością.
Młodzi adepci sztuki kulinarnej,
jak na prawdziwych ekologów przystało,
wszystkie potrawy wykonywali z ekologicz-
nych produktów. Zaserwowano iście zdrowe menu: zupę gołąbkową, makaron ze szpina-

kiem, jajka faszerowane, zapiekane kanapki,
a na deser gofry z bitą śmietaną i sałatkę

owocową.
Na kolejnym spotkaniu

przyszedł czas na
zmagania ze śmie-

ciami - czyli turniej
sportowy. Cztery

drużyny: makulatura,
szkło, plastik, alumi-

nium, zmierzyły się w
ekologicznych konkuren-

cjach sportowych: ekolo-
giczne kręgle, segregacja

odpadów itp. Po wysiłku
fizycznym przyszedł czas na

rozdanie medali w Ekoolim-
piadzie, a następnie świętowa-

nie przy ognisku. I nadszedł
czas na Śmieciosztukę. Sztukę

przez małe i duże „S”. Nie lada
pomysły i sporo pracy włożyli
młodzi ludzie, aby niepozorne
przedmioty stały się czymś wyjąt-
kowym.
Ostatni dzień naszych ekologicz-
nych ferii to poszukiwania ekologii
w Warszawie, ale o tym
w następnym numerze. 

Ferie z GOK

KATARZYNA LESZCZAKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej

Jedną z atrakcji była
wizyta w Urzędzie Gminy

Zgierz. Dzieci poznały
pracę urzędu i referaty

znajdujące się w nim,
a w szczególności zagad-
nienia Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa.
Jednak najciekawszy był 

gabinet Pana Wójta,
a w szczególności jego
fotel, w którym każdy
chętny uczestnik ferii

mógł na parę chwil 
zasiąść.

Tegoroczne ferie w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dzierżąznej przebiegały
pod hasłem: Zaczarowana podróż
w poszukiwaniu natury – feryjny
szlak ekologiczny, aby wykształcić
w młodych ludziach postawy
proekologiczne i by nie były to puste
hasła, a dbałość o nasze środowisko
stała się codzienną powinnością.
Przez zabawę uczymy się o ekologii
i o zdrowym trybie życia. 

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
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Ferie w Kościelisku

Już pierwszego dnia po przyjeździe, w ramach
wieczornego spaceru uczestnicy zimowiska
poznawali uroki kościeliskiej gminy.

W kolejnych dniach zwiedzili z przewodni-
kiem Zakopane, odwiedzając Sanktuarium
Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach,

stary kościółek i cmentarz na Pęksowym
Brzyzku - tu od śmierci Tytusa Chałubińskiego
w 1898 r. zapoczątkowano zwyczaj chowania
osób szczególnie zasłużonych dla Podhala
i kraju, zawracali uwagę na stare domy
góralskie - przykłady miejscowej architektury.
Kolejnym etapem wycieczki były skocznie
narciarskie, obiekty sportowe na Nosalu,
kaplica w Jaszczurówce i wizyta w Muzeum
Przyrodniczym TPN. Drugą wyprawę pod
okiem przewodnika uczestnicy zimowiska
odbyli w Doliną Kościeliską do schroniska na
Hali Ornak. W programie pobytu znalazło się
także wejście na Gubałówkę i zjazd kolejką
szynowo-linową, przejażdżka wyciągiem
krzesełkowym z Polany Szymoszkowej przy
Hotelu Kasprowy oraz spacer po Krupów-
kach. Ponadto uczestnicy zimowiska brali
udział w zajęciach na basenach termalnych
w Szaflarach i w Aqua Parku w Zakopanem.
Ciekawie spędzali także popołudnia
i wieczory. Było spotkanie z ratownikiem
GOPR, który opowiadał o swojej pracy,
dyskoteka ostatkowa z konkursem na najcie-
kawsze przebranie, seanse kina zimowisko-
wego i góralski kulig zakończony ogniskiem
w lesie. Interesująco przebiegały konkursy:
na rzeźby ze śniegu, muzyczne, plastyczne
i sportowe - wszystkie zakończone nagrodami.
Tygodniowy pobyt minął szybko, ale wśród
wypoczywających pozostała fascynacja
pięknem zimowego krajobrazu gór.
Opiekę nad uczestnikami wyjazdu
sprawowali: Krzysztof Wężyk - kierownik
zimowiska, Mirosława Brzezińska i Piotr
Gralak - wychowawcy, a autokar prowadził
Paweł Jarmusz.

Ośrodek 
Szkoleniowo-Wypoczynkowy 

w Dzierżąznej

Domki kempingowe 
(czynne w sezonie letnim: 

od początku maja 
do końca września)
Na terenie Ośrodka 

znajdują się domki kempingowe 
z 80 miejscami noclegowymi.

Pokoje w Dworku 
(całorocznie)

Do Państwa dyspozycji
są 22 miejsca noclegowe.

Całość stanowi jeden kompleks 
noclegowo-rekreacyjno

-szkoleniowy 
o powierzchni 9,75 ha.

Nie wiadomo,
gdzie zorganizować 
eventy, szkolenia

lub imprezę integracyjną?
Poszukują Państwo sali 
na konferencję, bankiet

czy też wesele lub przyjęcie 
okolicznościowe?

Dzierżązna nr 4
95-001 Biała

tel. 42 717 84 66
gokdzierzazna@xl.wp.pl

www.dzierzazna.pl Zapraszamy serdecznie 
do skorzystania z oferty naszego Ośrodka!

Wolne terminy 
na 2013 rok

CEZARY PIOTROWSKIorganizator zimowiska

Pierwszy tydzień ferii zimowych 40-osobowa grupa uczniów i nauczycieli
szkół gminy Zgierz spędziła w Kościelisku pod Tatrami. W wyjeździe
zorganizowanym przez Referat Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy
Zgierz wzięli udział reprezentanci wszystkich gminnych szkół. 
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Nowy Rok rozpoczęliśmy od „Dnia w różowych okularach”, który
wprowadził nas w karnawałowy nastrój. Słowa piosenki: Włóż różowe
okulary, załóż buty nie do pary, przez różową szybkę patrz na świat.
Głośno klaśnij czasem w dłonie, zatańcz z dziadkiem na balkonie,
na zielonej miotle dogoń wiatr!” stały się mottem tego dnia.
Na szalonym Szkolnym Balu Karnawałowym w pięknych strojach,
maskach i przebraniach trudno było rozpoznać siebie nawzajem.
Prowadzący zabawę, a także prezentowane super przeboje sprawiły,
że nikt nie podpierał ścian. Karnawał pożegnaliśmy w Tłusty Czwartek,
który połączyliśmy z zabawą ostatkową oraz Walentynkami.
q Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Giecznie 

7 lutego samorząd uczniowski w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku zorga-
nizował dzień pełen wrażeń. Tego dnia
obchodzono trzy radosne „święta”: Tłusty
Czwartek, Ostatki i Walentynki. Większość
uczniów przebrała się w przeróżne postacie
z bajek, filmów i życia codziennego.
Uczniowie zaskakują rokrocznie wspania-
łymi pomysłami i niepowtarzalnymi
strojami. Na uroczystym apelu nauczyciele
wybrali najlepsze stroje tego dnia - wygrali
uczniowie klasy IIIA Gimnazjum: Patrycja
Królak i Jakub Kobus. Na apelu zapre-
zentowała się także grupa taneczna
„Alicja’s class”, która przedstawiła układ
do piosenki „Pound the alarm”. Szczegól-
nym wyróżnieniem nagrodzono załogę
czołgu „Rudy 102”. Czterej pancerni i pies Szarik stali się atrakcją
tegorocznych Ostatków.  q Marietta Maciak - ZSG w Słowiku

22 stycznia odbyły się w szkole w Słowiku
uroczyste obchody z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Uczniowie klas 0A, 0B oraz I-III
zaprosili swoich kochanych babcie i dziadków,
aby wspólnie świętować. Pod opieką wycho-
wawców uczniowie przygotowali i przedstawili
programy artystyczne z wierszykami, piosen-
kami i krótkimi inscenizacjami. Babcie i
dziadkowie z radością i wzruszeniem oglądali
swoich wnuków na scenie. Były również
własnoręcznie wykonane upominki, konkursy
i tańce przy skocznej muzyce, a rodzice
zatroszczyli się o słodki poczęstunek.
q Marietta Maciak - ZSG Słowik
To piękne święto obchodziliśmy w Szkole
Podstawowej w Giecznie 29 stycznia.
Dostojni goście bardzo licznie przybyli na
u r o c z y s t o ś ć
wydaną na ich
cześć. Dzieci                 
z oddziału 
przedszkolnego 
(5- i 6-latki)
oraz uczniowie 
z klas I-III 
zaprezentowali 
przepiękny 
program 
artystyczny, w 
przygotowanie 
którego włożyli 
wiele serca 
i miłości, 
jaką mają dla 
swoich ukocha-
nych najbliższych. Uroczystość zakończyła się

gromkim STO LAT!!!
zaśpiewanym przez
wszystkie dzieci 
i wręczeniem gościom
własnoręcznie 
przygotowanych 
przez nie upominków. 
Spotkanie upłynęło 
w miłej, serdecznej
atmosferze przy
słodkim poczęstunku, przygotowanym przez
niezawodne mamy naszych uczniów.
q Samorząd Uczniowski Szkoły Podsta-
wowej w Giecznie 
Są takie dwa dni w roku, w których
obdarzamy szczególnymi dowodami miłości
i szacunku babcie i dziadków. Pamiętają
o tym zawsze uczniowie Szkoły Podstawowej
im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
w Besiekierzu Rudnym, którzy pod
kierunkiem nauczycieli przygotowali piękną

uroczystość, na którą zaprosili swoje babcie
i dziadków. 21 stycznia dzieci z oddziału
przedszkolnego i klas II-III przedstawiły
program artystyczny. W większości były to
wzruszające wiersze i piosenki okoliczno-
ściowe. Na koniec babcie i dziadkowie zostali
obdarowani własnoręcznie wykonanymi przez
wnuczęta laurkami. W przyjęciu gości
pomogli rodzice, którzy przygotowali słodki
poczęstunek. q Elżbieta Sobczyńska
- Kaźmierczak 

Sześć zbiórek publicznych na
terenie gminy Zgierz zorga-
nizował w ubiegłym roku
Oddział Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Zgierzu.
Zbiórka prowadzona była
od 1 kwietnia do 31 grudnia
na podstawie decyzji wydanej
przez Wójta Gminy Zgierz.
Dzięki pomocy darczyńców,
za kwotę 1.229,87 zł PCK
zakupił: l 26 jogurtów na
drugie śniadania w ramach

akcji dożywiania dla uczniów
ze Szkoły Podstawowej w
Białej (16,90 zł), l 60 pakie-
tów szkolnych w ramach
akcji „Wyprawka dla Żaka”
( 1.089,48 zł), l paczkę żyw-
nościową dla ucznia ze Szkoły
Podstawowej w Białej z okazji
Dnia Dziecka (11,14 zł),
l 6 paczek dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Białej
i Zespołu Szkolno-Gimnazjal-
nego w Słowiku w ramach

akcji „Gwiazdka Czerwono-
krzyska” (112,35 zł).
Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy w Zgierzu
składa serdecznie podzięko-
wania dla opiekunów szkol-
nych Kół PCK, młodzieży
i mieszkańców gminy Zgierz
za bezinteresowną pomoc,
życzliwość i współpracę w
realizowaniu zadań na rzecz
osób najbardziej potrzebują-
cych.

PCK dla najuboższych uczniów

PCK Oddział Rejonowy w Zgierzu

Szkolny karnawał w Giecznie

OŚWIATA
Ostatki w szkole w Słowiku

Dzień Babci i Dziadka
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Na terenie gminy Stryków na ponad 350 ha
ulokowali się krajowi i światowi liderzy
pochodzący ze: Szwajcarii, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Finlandii, Holandii, USA czy Francji.
Z branży logistycznej działają m.in.: firma
Raben Polska, Hellman Worlwide Logistics,
CEI Poland Sp. z o.o., Spedimex Sp. z o.o.,
AL.-PI Polonia Sp. z o.o. Z branży motory-
zacyjnej: Truck&Trailer Center oraz Gobain
Sekurit HanGlas Sp. z o.o. Szeroko pojęte
usługi przewozu paczek świadczą firmy
kurierskie: DPD Polska i GLS Polska. Branżę
budowlaną reprezentują: Hermann Kirchner
Polska Sp. z o.o., Eurovia Polska S.A,
Go-Trakt, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów „ERBEDIM", Tech-Bud Sp. z o.o.
Z branży farmaceutycznej swą siedzibę
ma firma Lek S.A. w ramach Grupy Sandoz.
Z branży innowacyjnych technologii:
Spółka Rittal GmbH & Co. KG, Corning Cable
System Polska sp. z o.o. oraz SWM - Poland
Sp. z o.o. i Prowell sp. z o.o. Na terenie gminy
działają 3 parki przemysłowe: Tulipan
Park Stryków, Diamond Business Park
Stryków i Panattoni Park Stryków oraz
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

25 stycznia w Popowie Głowieńskim
świętowano jubileusz 95-lecia tamtej-
szej szkoły, połączony z otwarciem
nowej sali gimnastycznej.
Zespół Szkół w Popowie Głowieńskim jest
kontynuatorem prywatnej podstawówki,
której początki sięgają 1915 r. kiedy to zajęcia
lekcyjne odbywały się w prywatnym domu
mieszkalnym, początkowo w Karnkowie.
Przez 95 lat swej działalności mury szkoły
opuściło wiele pokoleń absolwentów. Budynek,
w którym placówka mieści się obecnie,
oddano do użytku w 1934 r. W roku 2004
szkoła przyjęła imię Józefa Chełmońskiego,
a 6 lat później w jej murach powstało
gimnazjum, a następnie Zespół Szkół. Dziś

Zespół Szkół w Popowie Głowieńskim to
- po niedawnej rozbudowie - przestronna
placówka z nowoczesną salą gimnastyczną
z zapleczem sanitarnym. 
Miniony rok szkolny (2011/2012) był dla
szkoły czasem intensywnych prac budowla-
nych. Dzięki staraniom Wójta Gminy Głowno
Marka Jóźwiaka powstała sala gimna-
styczna i nowe sale lekcyjne. 

– Całkowity koszt inwestycji to około
2,8 mln zł – mówił podczas uroczystości
Krzysztof Fortuna, dyrektor placówki.
Dzięki tej inwestycji 130 uczniów szkoły może
w komfortowych warunkach odbywać zajęcia
z wychowania fizycznego. Ponadto sala będzie
dostępna dla mieszkańców, którzy w grupach
zorganizowanych będą mogli grać w siat-
kówkę, koszykówkę, halową piłkę nożną, piłkę
ręczną i tenisa stołowego. 
Podczas uroczystych obchodów jubileuszu
nowa sala była wypełniona gośćmi, w gronie
których znaleźli się m.in. przedstawiciele
władz samorządowych (nasz samorząd
reprezentowała Bogusława Szczecińska
- Sekretarz Gminy Zgierz), rodzice uczniów
i mieszkańcy gminy Głowno. Kabaretowy
program artystyczny przygotowali dla nich
uczniowie, po których wystąpiły gwiazdy uro-
czystości - soliści Teatru Wielkiego w Łodzi.

ZA MIEDZĄ

Szkolny jubileusz 
w Popowie Głowieńskim

Gmina Głowno

Na podstawiewww.powiat.zgierz.pl

Ponad 100 tys. złotych udało się zebrać
podczas piątej edycji Charytatywnego
Balu Czerwonej Róży, który odbył się
2 lutego w zajeździe „Boryna”. To kolejny
rekord tej szczytnej akcji organizowanej
przez Poseł Agnieszkę Hanajczyk na rzecz
potrzebujących. Celem tegorocznego balu
było wsparcie czterech organizacji: Zgierskiego
Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II,
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu
Pabianickiego, Głowieńskiego Koła Związku
Niewidomych oraz Fundacji Osób Społecznie
Aktywnych F.O.S.A.
W balu uczestniczyło blisko 250 osób: parla-
mentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy
oraz osoby prywatne. Oprócz świetnej zabawy
bal dostarczył uczestnikom wielkich emocji
związanych z licytacją pozyskanych przed-

Charytatywny 
Bal Czerwonej Róży

Wyrazy współczucia
RODZINIE

ś.p. Heleny Retelewskiej
długoletniej, honorowej członkini KGW w Białej

składają 
Koło Gospodyń Wiejskich w Białej

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
Pani

BARBARZE MAJCHRZAK
Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Szczawinie

z powodu śmierci 
siostry Danuty

składają 
Koło Gospodyń Wiejskich w Szczawinie

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia
Pani

JADWIDZE JESIONOWSKIEJ
z powodu śmierci 

SYNA
składają 

Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy
Sołectwa Śladków Górny

Wyrazy współczucia
Panu

ROMANOWI JESIONOWSKIEMU
z powodu śmierci 

BRATA
składają 

Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy
Sołectwa Śladków Górny

Gmina Aleksandrów Łódzki

miotów oraz loterią. Pod młotek poszły
m.in. filiżanki z certyfikatem oryginalności
ofiarowane przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego - za 2,5 tys. złotych, unikatowy
album z podpisami wszystkich medalistów
olimpijskich z 2012 roku od Minister Joanny
Muchy. Jednak najwyższą wartość uzyskał
obraz Eugeniusza Tukana-Wolskiego, który
zlicytowany został za kwotę 5,7 tys. złotych.
Na licytację trafiła też koszulka nieżyjącej już
świetnej siatkarki Agaty Mróz, która zdobyła
Mistrzostwo Europy w piłce siatkowej.

Gmina Zgierz przekazała na licytację
5 grafik przedstawiających urokliwe
miejsca na naszym terenie.
Tradycyjnie o północy wszystkie pary zatań-
czyły walca, a każda z pań trzymała zakupioną
przez partnera czerwoną różę. 
Na rzecz stowarzyszeń przekazany zostanie
również sprzęt elektroniczny (tablety, telewi-
zor). Na podstawieinformacji organizatora Balu

Organizatorka balu - Poseł na Sejm RP 
Agnieszka Hanajczyk - prezentuje obraz 
przeznaczony na licytację.

Potencjalne miejsca
pracy w Strykowie

Miasto-Gmina Stryków

Na podstawieinformacji UMG Stryków
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Osoby uprawione do świadczenia
pielęgnacyjnego na podstawie przepi-
sów dotychczasowych zachowują prawo
do tego świadczenia w dotychczasowej
wysokości do 30 czerwca 2013 roku,
po upływie tego terminu decyzje
wygasają z mocy prawa i istnieje
konieczność ponownego złożenia
wniosku o ustalenie prawa do świad-
czenia pielęgnacyjnego lub specjalnego
zasiłku opiekuńczego.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu
rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej przysługuje: q matce
albo ojcu, q opiekunowi faktycznemu
dziecka, q osobie będącej rodziną zastępczą
spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, q innym
osobom, na których zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podej-
mują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długo-
trwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji. 
Osobom innym niż spokrewnione
w pierwszym stopniu z osobą wymaga-
jącą opieki, przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne w przypadku, gdy speł-
nione są łącznie warunki: q rodzice
osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali
pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności; q nie ma innych
osób spokrewnionych w pierwszym stopniu,
są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
q nie ma osób ww. lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności. 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje,
jeżeli niepełnosprawność osoby wyma-
gającej opieki powstała: q nie później
niż do ukończenia 18 roku życia lub
q w trakcie nauki w szkole lub w szkole
wyższej, jednak nie później niż do ukończenia
25 roku życia. 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje
w wysokości 620 zł miesięcznie. 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysłu-
guje, jeżeli: q osoba sprawująca opiekę:
l ma ustalone prawo do emerytury, renty,
renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do
renty rodzinnej i innego świadczenia emery-
talno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku
stałego, nauczycielskiego świadczenia kompen-
sacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego,l ma ustalone
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego
lub świadczenia pielęgnacyjnego; q osoba
wymagająca opieki: l pozostaje w związku
małżeńskim, chyba że współmałżonek legity-
muje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, l została umieszczona
w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny
zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu
dziecka albo, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji,
w placówce zapewniającej całodobową opiekę,
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wycho-
wawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonują-
cego działalność leczniczą, i korzysta w niej
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu; q na osobę wymagającą opieki
inna osoba ma ustalone prawo do wcześniej-
szej emerytury; q członek rodziny osoby
sprawującej opiekę ma ustalone prawo do
dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym
mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuń-
czego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
q na osobę wymagającą opieki jest ustalone
prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10, prawo do specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego; q na osobę
wymagającą opieki inna osoba jest upraw-
niona za granicą do świadczenia na pokrycie
wydatków związanych z opieką, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysłu-
guje: q osobom, na których zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz.
788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością spra-
wowania stałej opieki nad osobą legitymującą
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności albo orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami: koniecz-
ności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograni-
czoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji; q jeżeli
łączny dochód rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
623 zł; q w przypadku, gdy łączny dochód
rodziny osoby sprawującej opiekę oraz
rodziny osoby wymagającej opieki w przeli-
czeniu na osobę przekracza kwotę uprawnia-
jącą daną osobę do specjalnego zasiłku
opiekuńczego o kwotę niższą lub równą
kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi
rodzinnemu przysługującemu w okresie,
na który jest ustalany, specjalny zasiłek
opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał
w poprzednim okresie zasiłkowym. W przy-
padku przekroczenia dochodu w kolejnym
roku kalendarzowym specjalny zasiłek
opiekuńczy nie przysługuje; q przysługuje
w wysokości 520 zł miesięcznie;
q specjalny zasiłek opiekuńczy przysługu-
jący za niepełne miesiące kalendarzowe
wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego
zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną
kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przy-
sługuje, jeżeli: q osoba sprawująca opiekę:
l ma ustalone prawo do emerytury, renty,
renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do
renty rodzinnej i innego świadczenia emery-
talno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku
stałego, nauczycielskiego świadczenia kom-
pensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego, l podlega
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym z innych tytułów, l ma ustalone
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego
lub świadczenia pielęgnacyjnego, l legity-
muje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności; q osoba wymagająca
opieki została umieszczona w rodzinie
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka
albo, w związku z koniecznością kształcenia,
rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
z wyjątkiem podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
q na osobę wymagającą opieki inna osoba
ma ustalone prawo do wcześniejszej emery-
tury; q członek rodziny osoby sprawującej
opiekę ma ustalone prawo do dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dziec-
kiem, w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego
lub świadczenia pielęgnacyjnego; q na osobę
wymagającą opieki jest ustalone prawo do
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki
nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego; q na osobę wymagającą
opieki inna osoba jest uprawniona za granicą
do świadczenia na pokrycie wydatków
związanych z opieką, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabez-
pieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw 

Zmiany w świadczeniu 
pielęgnacyjnym

oprac. ALEKSANDRA KOCIAKGminny Ośrodek Pomocy Społecznejzs. w Zgierzu
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Emilia, Słowik, Dębniak,
Kania Góra, Lućmierz
Rosanów, 
Dąbrówka Wielka
Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole,
Jeżewo, Palestyna,
Dąbrówka Strumiany
Łagiewniki Nowe,
Wołyń, Józefów, Glinnik,
Siedlisko
Kolonia Głowa, 
Biała, Cyprianów, 
Dąbrówka ul. Leśna
Warszyce, Rogóźno,
Gieczno, Władysławów,
Kwilno, Brachowice,
Wypychów, Grabiszew,
Śladków Górny, Wola
Rogozińska, Bądków,
Lorenki, Kotowice
Wola Branicka,
Moszczenica, Michałów,
Besiekierz Nawojowy,
Besiekierz Rudny,
Kębliny
Dzierżązna, Ostrów,
Swoboda, Ciosny,
Leonów, Adolfów
Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, Wiktorów,
Jedlicze A, Jedlicze B

marzec

Harmonogram wywozu nieczystości stałych przez GZK
miejscowość kwiecień

11

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

tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53

8
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Harmonogram dyżurów w punktach konsul-
tacyjnych na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej 
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6: 
l 4 marca, godz. 10.00 - 14.00
l 18 marca, godz. 12.00 - 16.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie,
ul. Sportowa 3: 
l 13 marca, godz. 12.00 - 16.00
l 19 marca, godz. 10.00 - 14.00
l 27 marca, godz. 10.00 - 14.00

q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Grotnikach, 
ul. Brzozowa 23a:
l 11 marca, godz. 8.00 - 12.00 
l 28 marca, godz. 12.00 - 16.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42:
l 6 marca, godz. 15.00 - 19.00
l 20 marca, godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1: 
l 12 marca, godz. 12.00 - 16.00
l 26 marca, godz. 12.00 - 16.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Białej, ul. Kościelna 1
l w każdy poniedziałek w godz. 12.00 - 15.00 

Bezpłatne 
porady
psychologiczne
dla mieszkańców
gminy Zgierz 

Informacja Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej zs. w Zgierzu

Wesprzyj jedną z 387 organizacji pożytku publicznego z naszego
województwa swoim podatkiem. Wykaz OPP uprawnionych
do zbierania 1 proc. znajdziesz m.in. na stronie internetowej
www.1procent.lodzkie.pl oraz w Urzędach Skarbowych.
To tylko 3 proste kroki! 
 q Wybierz organizację z województwa łódzkiego, 

której chcesz przekazać 1 proc.
 q Wpisz nazwę i numer KRS organizacji w rocznym 

zeznaniu podatkowym. 
 q Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek.

Pamiętaj, liczy się każda, nawet najdrobniejsza kwota!
Dlaczego warto?
Mechanizm przekazywania części podatku organizacjom pozarządo-
wym powstał, by ułatwić realizację działań społecznikom - ludziom,
którzy z pasją i pomysłem rozwiązują lokalne problemy i sprawiają,
że nasze otoczenie jest ciekawsze. To także szansa dla Ciebie byś choć
w małym stopniu włączył się w ich działania. Dzięki zaledwie 1 proc.

Twojego podatku stowarzyszenie prowadzące świetlicę dla dzieci tuż
za rogiem przestanie martwić się jak opłacić rachunek za prąd czy
wymienić nieszczelne okno, miłośnicy sportu będą mogli zorganizować
obóz wakacyjny dla młodzieży, amatorzy muzyki przygotują plenerowy
koncert, na który będziesz mógł wybrać się w weekend, a zatroskana
o zwierzęta fundacja dokupi karmy i budy dla psów do prowadzonego
przez siebie schroniska. Możliwości wykorzystania Twojego podatku
jest przecież tak wiele! To ty decydujesz, który cel warty jest wsparcia. 
Dzięki organizacjom pozarządowym nasze życie - także społeczne -
jest ciekawsze, bogatsze i pełniejsze. Ich codzienna, często trudna
i mozolna praca to wypełnianie misji z myślą o dobru wspólnym.
To uporczywe starania o jakość społecznego życia. Wypełniając
zeznanie podatkowe, przekażmy im nasz 1 proc. Zróbmy to
z pożytkiem dla siebie, sąsiadów, wszystkich mieszkańców regionu!
W 2012 r. mieszkańcy naszego województwa przekazali ponad
26,8 mln zł organizacjom pożytku publicznego. Ponad 10 mln z tej
sumy trafiło do organizacji z Łódzkiego. 
40 proc. pieniędzy przekazywanych przez mieszkańców województwa
łódzkiego trafia do organizacji z naszego regionu. Spraw, że będzie
ich jeszcze więcej! Wspieraj nasz region!
Przekazując 1 proc. podatku „naszym” organizacjom, sprawimy, że te
pieniądze w dużej części będą wspierać nasze inicjatywy, pomagać
w rozwiązywaniu naszych problemów, a tym samym przyczyniać się
do rozwoju naszego regionu. 
Kampania ta nie odniesie sukcesu bez Państwa pomocy i zaangażo-
wania. Zachęcamy do oddania swojego 1 proc. na organizacje
pozarządowe z województwa łódzkiego!

Przyłącz się do akcji!
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Zachowując tradycję wesołej zabawy ostatkowej 12 lutego
w świetlicy wiejskiej w Jedliczu A odbył się Bal Karnawałowy
połączony z obchodami gminnego Dnia Kobiet. Jak na zapusty
przystało wielu gości przybyło w barwnych, kolorowych strojach.
Nie zabrakło duchów, cyganek, diabłów, czerwonego kapturka,
czy pań w szlafrokach z wałkami na głowie. Jedną z atrakcji
przewidzianą na ten wieczór był koncert w wykonaniu połączonych
orkiestr dętych: Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej i Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzezin
pod kierunkiem kapelmistrza Radosława Szymczyka. Wirtuozeria
wykonania utworów była dużą przyjemnością dla ucha i wzbudziła
aplauz u publiczności. Oprócz strawy dla ducha było także coś
dla ciała - poczęstunek dla ostatkowiczów przygotowały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Jedlicza. Pomiędzy posiłkami odbywały się
zabawy i konkursy przygotowane przez pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Można było wypróbować swoich sił
w przechodzeniu pod liną, złapać zadyszkę przy szukaniu fantów,
zamienić się w mumię czy też puścić wodze fantazji przy karaoke.
Jury wybrane na potrzeby konkursu na Najfajniej przebraną grupę,

p o
burzli-

wych 
obradach 

przyznało laur
p i e r w s z e ń -
stwa grupie
Czerwonego
Kapturka
z Grotnik

-Ustronia. 
W imprezie uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz,
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński,
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Śródków Zewnętrznych w Staro-
stwie Powiatowym w Zgierz i Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
Ilona Rafalska, Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska,
Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury w UGZ Wioleta
Głowacka, radni Rady Gminy Zgierz: Janusz Chaber, Piotr
Gadomski, Paweł Pietrzak, Halina Szymańska, przedstawicielki
KGW, druhowie z OSP oraz przedstawiciele Regionalnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi. 
W części oficjalnej Wójt Gminy Zgierz przekazał na ręce Przewodni-
czącej KGW Jedlicze kwiaty z życzeniami dla wszystkich kobiet,
natomiast Przewodniczący Rady Gminy Zgierz wręczył kwiaty
Przewodniczącej Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń w Zgierzu.
Gospodynie imprezy otrzymały prezent (kuchenkę mikrofalową)
od Starostwa Powiatowego w Zgierzu, który wręczyła Ilona Rafalska.
Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Koło Gospodyń Wiejskich
w Jedliczu, Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej i Miejsko-Gminna Rada Kół Gospodyń
Wiejskich w Zgierzu. 
Gratulujemy wszystkim zmyślnych pomysłów i odwagi w doborze,
często własnoręcznie wykonanych strojów.

Tradycją stała się już biesiada powiatowa zamykająca karnawał.
Jak co roku Łódzki Oddział Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewi-
cach wraz z samorządami zorganizował, już po raz dziewiąty, Biesiadę
Karnawałową Powiatu Zgierskiego. W tym roku gospodarzem imprezy,
która odbyła się 12 lutego w Leźnicy Wielkiej, był Wójt Gminy Parzę-
czew Ryszard Nowakowski. W biesiadzie z naszego samorządu
uczestniczyli: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodni-
czący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński, Sekretarz Gminy
Zgierz Bogusława Szczecińska i Kierownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury Wioleta Głowacka.
Podczas biesiady członkinie 12 Kół Gospodyń Wiejskich z gmin powiatu zgierskiego prezen-
towały swoje kulinarne umiejętności. Za trud włożony w przygotowanie stołów biesiadnych

panie otrzymały dyplomy i nagrody.
Gminę Zgierz reprezentowały
Koła Gospodyń Wiejskich
z Dąbrówki Wielkiej i ze Szcza-
wina. Różnorodność i pomysłowość
przygotowanych smakołyków była
ogromna, można by rzec kolorowy
zawrót głowy. Biesiadę umiliły
występy Zespołu „Parzęczewiacy”
i Kapeli „Szadkowiacy” oraz
kabaret z Chociszewa.

Biesiada Karnawałowa 
Powiatu Zgierskiego

Bal Karnawałowy w Jedliczu A

BEATA STAŃCZYKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej
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Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki Wielkiej.

Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczawina.

Gospodarzem tegorocznej
imprezy był Wójt Gminy
Parzęczew Ryszard 
Nowakowski.

Więcej zdjęć z imprez w Jedliczu A i Leźnicy Wielkiej w galerii na stronie internetowej www.gmina.zgierz.plWIOLETA GŁOWACKA


