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Uchwały Rady Gminy Zgierz
Podczas XXX sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 28 lutego, radni
podjęli uchwały w sprawach:
q utworzenia i przeznaczenia wydzie-
lonego rachunku dochodów w jednost-
kach budżetowych gminy Zgierz
działających w systemie oświaty
Jednostki budżetowe gminy mogą prowadzić
wydzielone rachunki bankowe dochodów
własnych z różnych źródeł. Taką możliwość
przewiduje od 1 stycznia 2011 r. znowelizo-
wana ustawa o finansach publicznych.
W oświatowych jednostkach budżetowych
gminy Zgierz funkcjonują już wydzielone
rachunki bankowe. Uchwała została podjęta
w celu ujednolicenia ich funkcjonowania,
tj. ujednolicenia źródeł dochodów gromadzo-
nych na tych rachunkach dla wszystkich szkół,
które mają potrzebę posiadania rachunku.
Wydzielone rachunki dochodów utworzono
dla Szkoły Podstawowej w Białej oraz
zespołów szkolno-gimnazjalnych w Grotni-
kach, Słowiku i Szczawinie.
Zgodnie z podjętą uchwałą, źródłem dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku
będą środki finansowe uzyskane: l z dobro-
wolnych wpłat, spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej na rzecz oświatowej
jednostki budżetowej; l wpłat za usługi
ksero, za wydanie duplikatów dokumentów
szkolnych, prowizje za ubezpieczenie uczniów;
l wpłaty ze sprzedaży surowców wtórnych;
l odszkodowania i wpłaty za utracone lub
uszkodzone mienie, będące w zarządzie albo
użytkowaniu oświatowej jednostki budżeto-
wej; l wpłaty za wyżywienie pokrywające
koszty produktów zużytych do przygotowania
posiłków; l wpłaty z tytułu organizowanych
szkoleń i konferencji; l odsetki od środków
zgromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym; l wpływy z tytułu realizacji
imprez sportowych i okolicznościowych;
l wpływy z tytułu umów najmu lub dzierżawy
sal, pomieszczeń i innych powierzchni.
Zgromadzone dochody przeznaczone będą
na: l zakupy pomocy dydaktycznych, mate-
riałów, wyposażenia, pomocy naukowych;
l usługi remontowe; l zakup artykułów
żywnościowych niezbędnych do przygotowania
posiłków; l cele wskazane przez darczyńcę;
l wydatki związane z obsługą bankową
wydzielonego rachunku; l inne wydatki
bieżące związane z realizacją zadań statuto-
wych jednostek; l remont lub odtworzenia
mienia (w przypadku uzyskania dochodu
z tytułu odszkodowania za utracone lub
uszkodzone mienie, będące w zarządzie albo
użytkowaniu oświatowej jednostki budżeto-
wej).
Dyrektorzy szkół zobowiązani są do sporzą-
dzania planów finansowych wydzielonych
rachunków dochodów łącznie z projektem

uchwały budżetowej. Zmiany w tych planach
dokonywane będą w formie zarządzenia przez
wójta, na podstawie wniosków złożonych
przez dyrektorów. Dyrektorzy szkół w Białej,
Grotnikach, Słowiku i Szczawinie upoważ-
nieni zostali do otwarcia i likwidacji rachun-
ków oraz dysponowania zgromadzonymi
na nich dochodami.
Załączniki do uchwały stanowią: „Wykaz
oświatowych jednostek budżetowych, które
mogą prowadzić wydzielony rachunek docho-
dów”, „Plan dochodów i wydatków wydzielo-
nych rachunków oświatowych jednostek
budżetowych na 2013 rok” (ZSG w Grotni-
kach - 14.200 zł, SP w Białej - 19.100 zł,
ZSG w Słowiku - 5.850 zł, ZSG w Szczawinie
- 6.650 zł) oraz „Zbiorczy plan dochodów
i wydatków wydzielonych rachunków oświa-
towych jednostek budżetowych na 2013 rok
(45.800 zł).
Przebieg głosowania: 15 głosów za przyjęciem
uchwały.
q zmiany uchwały budżetowej gminy
Zgierz na rok 2013
W związku z podjęciem uchwały ujednolica-
jącej funkcjonowanie wydzielonych rachun-
ków dochodów oświatowych w jednostkach
budżetowych gminy Zgierz konieczne było
wykreślenie z treści uchwały budżetowej
ustalonych planów dochodów i wydatków dla
tych rachunków. 
Przebieg głosowania: 15 głosów za przyjęciem
uchwały.
q przeniesień w planie wydatków
budżetu gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych
Przeniesiono środki w ramach poszczegól-
nych rozdziałów budżetu: l lokalny transport
zbiorowy (przeniesiono 211 zł na ubezpiecze-
nie wiat przystankowych z zakupu usług);
l promocja (przeniesiono 60 zł na ubezpie-

czenie społeczne od umów zleceń związanych
z nagłośnieniem sali podczas uroczystości
gminnych z zakupów materiałów i wyposa-
żenia); l pozostała działalność (przeniesiono
670 zł na ubezpieczenie społeczne od umowy
zlecenia z gospodarzem Centrum Aktywizacji
Społeczno-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie
z wydatków na utrzymanie m.in. świetlic
wiejskich).
Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 przeciw, 3 radnych wstrzymało się
od głosu.
q Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Zgierz
W związku z zaleceniami Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego do treści Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy
Zgierz podjętego 17 grudnia 2012 r. wprowa-
dzono kilka zmian, m.in. zmieniono termin
wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi (opłata płatna jest za
każdy miesiąc - bez wezwania - w terminie
do 5 dnia następnego miesiąca), zgodny ze
zmienioną uchwałą podjętą 31 stycznia 2013 r.
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 przeciw, 4 radnych wstrzymało się
od głosu.
q przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz na
II półrocze 2013 roku
W lipcu i grudniu przedmiotem kontroli
będzie działalność Urzędu Gminy, we wrześniu
- działalność Gminnego Zakładu Komunal-
nego, w październiku - działalność Gminnego
Ośrodka Kultury, w listopadzie - działalność
gminnych placówek oświatowych.
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Świąt prawdziwie Wielkanocnych 
z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym, 
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją...
a przy stole niech zasiądą Przyjaciele, których miłość, dobroć, radość
pozostaną z Państwem na dni wiele i tygodni...

życzy Redakcja „Na Ziemi Zgierskiej”
Małgorzata Klauzińska, Wioleta Głowacka, Maciej Wrzesiński



I. Kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową w 2013 r. 
wynosi 40.000 zł.
II. Wnioskodawcy

1. O uzyskanie pomocy finansowej na realizację projektu mogą ubiegać się
następujące podmioty z terenu Gminy Zgierz: l Koła Gospodyń Wiejskich,
l Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, l Rady Sołeckie, l Ludowe Kluby
Sportowe, l Grupy Odnowy Wsi, l inne organizacje i nieformalne grupy
mieszkańców działające na terenie gminy.

2. Projekt realizowany będzie w miejscowości na terenie Gminy Zgierz.
3. Z każdej miejscowości może zostać złożony tylko jeden wniosek (sprzyja

to integracji społeczności, wszyscy pracują nad wspólnym projektem, który
może być wspólną inicjatywą kilku podmiotów).

4. Jeżeli sołectwo obejmuje kilka miejscowości, podmiot (Rada Sołecka,
organizacja lub grupa mieszkańców) może złożyć więcej niż jeden wniosek,
pod warunkiem, że projekty realizowane będą w różnych miejscowościach.

5. O przyznanie pomocy nie może ubiegać się podmiot, który w ciągu
trzech ostatnich lat wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem przyznaną
z budżetu Gminy Zgierz dotację.

III. Zasady ogólne
1. W ramach przyznanej pomocy finansowej z budżetu gminy na rok

2013 można finansować m.in.: l projekty infrastrukturalne związane
ze świetlicami i strażnicami oraz zagospodarowaniem terenu wokół nich,
l promocję i rozwój twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego
dziedzictwa.

2. Projekt musi spełniać następujące wymagania: l stanowić odpowiedź
na potrzebę mieszkańców; l integrować społeczność lokalną; l mieć trwały
efekt (dotyczy projektów infrastrukturalnych); l wpisywać się w charakter
miejscowości; l przyczyniać się do poprawy estetyki miejscowości, zwiększać
jej atrakcyjność dla mieszkańców i przyjezdnych; l zostać zrealizowany
w terminie od 6 maja do 31 października 2013 r.; l angażować w realizację
mieszkańców - prace przez nich wykonywane są świadczone nieodpłatnie;
l wskazać 2 osoby z imienia i nazwiska odpowiedzialne za jego realizację;
l zawierać budżet, który uwzględnia wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji
projektu (z pomocy nie można finansować wynagrodzenia za wykonywane
przez mieszkańców prace).

3. W przypadku błędów formalnych we wnioskach wnioskodawcy
zostaną wezwani do ich poprawienia.

4. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zostaną
odrzucone.

IV. Warunki udzielonej pomocy
1. W ramach przyznanej pomocy dopuszcza się zakupy artykułów

spożywczych (z wyjątkiem alkoholu) dla celów realizacji projektów,
nie więcej jednak niż 5 proc. kwoty dotacji.

2. Kwota wnioskowanej pomocy nie może przekroczyć 4.000 zł (brutto).
3. Podstawą do refundacji poniesionych wydatków są faktury/rachunki

wystawione na Gminę Zgierz i zapłacone przez Wnioskodawcę (faktury/
rachunki muszą zostać wystawione podczas trwania realizacji projektu
- harmonogram projektu). Opisane faktury/rachunki należy złożyć osobiście
w Referacie Rozwoju, Promocji i Kultury (pok. 31) w miesiącu, w którym zostały
wystawione, w celu ich sprawdzenia pod względem zgodności z wnioskiem
o przyznanie pomocy. Po dokonaniu weryfikacji faktury/rachunki będą
przekazywane do refundacji. Odbiór pieniędzy nastąpi w Kasie w Urzędzie
Gminy Zgierz.

4. Koszty niezgodne z budżetem projektu nie podlegają refundacji.
5. Wnioskodawca w ciągu 14 dni od daty zakończenia projektu

wskazanej we wniosku o przyznanie pomocy finansowej składa w Urzędzie
Gminy Zgierz Sprawozdanie z realizacji projektu zawierające: nazwę
wnioskodawcy, informacje o projekcie (tytuł, termin i miejsce realizacji, przyznaną
kwotę pomocy), opis osiągniętego rezultatu projektu, opis wykonania projektu,
zestawienie przedstawionych w ramach projektu faktur/rachunków, łączną kwotę

realnie poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz podpisy osób
odpowiedzialnych za jego realizację.

6. Projekt uznaje się za zakończony po podpisaniu przez przedstawicieli
Urzędu Gminy Zgierz i Wnioskodawcy Protokołu odbioru końcowego
projektu.

V. Ocena projektów
1. Ocenie podlegają tylko: l wnioski złożone w terminie przewidzianym

w ogłoszeniu o naborze tj. 11 marca - 12 kwietnia 2013 r. (decyduje data wpływu
do Urzędu Gminy Zgierz); l wnioski złożone na wskazanym w ogłoszeniu
formularzu, wypełnione kompletnie i czytelnie; l zgodne z regulaminem naboru
co do kategorii Wnioskodawcy, wnioskowanej kwoty pomocy i celu projektu
oraz terminu realizacji.

2. Kryteria oceny (należy spełnić każde kryterium, tzn. uzyskać w każdym
co najmniej 1 pkt, aby móc uzyskać pomoc finansową): l zasadność realizacji
projektu - czy wynika on z realnie istniejącej potrzeby/problemu (sposób w jaki
została zdefiniowana potrzeba/problem) 0-5 pkt; l grupa docelowa projektu -
jakich kategorii mieszkańców (wiek) projekt dotyczy, czyje problemy rozwiązuje
- jeśli cel projektu dotyczy: l1 kategorii wiekowej* - 1 pkt; l2 kategorii wiekowych
- 2 pkt; l3 kategorii wiekowych - 3 pkt; l zaangażowanie mieszkańców
w realizowanie projektu (wykazane w harmonogramie działań) - jeśli projekt
angażuje w realizację: l1 kategorię wiekową* - 1 pkt; l2 kategorie wiekowe
- 2 pkt; l3 kategorie wiekowe - 3 pkt; l planowane działania - czy prowadzą
one do osiągnięcia celu projektu - 0-3 pkt; l zasadność planowanych wydatków
- czy planowane koszty są niezbędne do realizacji projektu - 0-1 pkt.
* Kategorie wiekowe: I - do 20. roku życia, II - 21-60 lat, III - 60+

3. Oceny merytorycznej projektów dokona specjalnie w tym celu
powołana Komisja Oceny Projektów w składzie: l Przedstawiciel Rady
Gminy Zgierz, l Sekretarz Gminy Zgierz, l Skarbnik Gminy Zgierz, l Kierownik
Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury, l Pracownik merytoryczny Referatu
Rozwoju, Promocji i Kultury - sekretarz Komisji Oceny Projektów.

4. Decyzję o tym, które projekty uzyskają pomoc finansową podejmuje
Wójt Gminy Zgierz na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję
Oceny Projektów. Decyzja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.gmina.zgierz.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zgierz
w ciągu 21 dni od daty zamknięcia naboru wniosków. Decyzja jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Pomoc finansową otrzyma 10 najwyżej punktowanych projektów.
W przypadku zajęcia 10. pozycji na liście rankingowej przez kilka projektów
z taką samą liczbą punktów, pierwszeństwo w przyznaniu pomocy będą
mieli wnioskodawcy uczestniczący w naborze po raz pierwszy.

VI. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Gminy Zgierz

na rok 2013 na realizację projektu lokalnego.
2. Oświadczenie o niewykorzystaniu w ciągu trzech ostatnich lat

niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej dotacji (załącznik do wniosku).

VII. Ustalenia końcowe
1. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej

www.gmina.zgierz.pl i w Referacie Rozwoju, Promocji i Kultury. Należy
wypełnić go na komputerze bądź czytelnie odręcznie. W przypadku edycji
komputerowej należy w jak najmniejszym stopniu odbiegać od pierwotnej
struktury dokumentu.

2. Wnioski w zamkniętej kopercie z napisem: Dotyczy naboru wniosków
o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Gminy Zgierz na rok 2013
należy składać osobiście w terminie od 11 marca do 12 kwietnia 2013 r.
w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 3, w godzinach pracy Urzędu
Gminy Zgierz, tj. 8.00 -16.00.

3. Informacji dotyczących konkursu udziela Referat Rozwoju, Promocji
i Kultury, pok. 31 w UG Zgierz, tel. 42 716 25 15 wew. 244, e-mail:
ug-promocja@gmina.zgierz.pl.

Regulamin naboru wniosków 
o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Gminy Zgierz na rok 2013 

na realizację projektu lokalnego
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Po rezygnacji pana Wojciecha Zagozdy
z pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej
Sołectwa Łagiewniki Nowe, zwołano zebranie
wiejskie w celu wyboru nowej osoby
wspomagającej działania sołtysa. 
W zebraniu, które odbyło się 21 lutego
w Świetlicy Wiejskiej w Łagiewnikach Nowych
uczestniczyło 57 mieszkańców wsi. Przewod-
niczyła mu Sekretarz Gminy Zgierz Bogu-
sława Szczecińska. Po wyborze Komisji
Skrutacyjnej w składzie: Halina Szymań-
ska, Danuta Jagiełło, Małgorzata Gaj-
dziak, mieszkańcy zgłosili trzech kandyda-
tów na członka Rady Sołeckiej. W wyniku
tajnego głosowania, nowym członkiem Rady
Sołeckiej Sołectwa Łagiewniki Nowe został
pan Piotr Wężyk.
Przypomnijmy, że na przełomie kwietnia
i maja 2011 r. odbywały się w gminie Zgierz
wyborcze zebrania wiejskie. Wówczas na
czteroletnią kadencję Sołtysem Sołectwa
Łagiewniki Nowe  wybrana została pani Zyta
Przechodzeń, a w skład Rady Sołeckiej
Sołectwa Łagiewniki Nowe weszli: Jan
Kuna, Lucyna Katolik, Marian
Dobrysiak, Marek Piestrzeniewicz oraz
Wojciech Zagozda.

q q q
W gminie Zgierz jest obecnie 40 jednostek
pomocniczych gminy (sołectw). Przedstawi-
ciele każdej z nich zobowiązani są działać
zgodnie z wytycznymi ustawy o samorządzie
gminnym, Statutu Gminy Zgierz oraz statutu
swojego sołectwa. Kompetencje do uchwala-
nia i wprowadzania zmian w statucie sołectwa
ma tylko rada gminy, ale oczywiście miesz-
kańcy mogą zgłaszać potrzebę nowelizacji

swojego statutu. Nadzór nad działalnością
sołectwa sprawowany jest na podstawie
zgodności podejmowanych działań z prawem,
ich celowości i rzetelności przez radę gminy,
wójta i skarbnika.
Sołectwa, choć nie są jednostkami samodziel-
nymi, posiadają tak samo jak w strukturach
samorządu gminnego władzę uchwałodawczą,
czyli zebranie wiejskie (odpowiednik rady
gminy) oraz władzę wykonawczą, czyli sołtysa
(odpowiednik wójta). Dodatkowo działalność
sołtysa wspomaga rada sołecka (pracę wójta
wspomagają urzędnicy). 
Najważniejszym organem władzy w sołectwie
jest zebranie wiejskie, które stanowią wszyscy
pełnoletni mieszkańcy sołectwa. Zebranie
podejmując uchwały decyduje m.in. na co
przeznaczone zostaną pieniądze sołeckie.

Zebranie wiejskie to siła sołectwa. Im więcej
konstruktywnych spotkań, tym więcej dobrego
dzieje się na wsi. Mieszkańcy sołectwa za
pomocą zebrania wiejskiego i swojego sołtysa
mogą reprezentować interesy społeczności
sołeckiej względem organów gminy i organów
administracji rządowej. Mogą także organi-
zować wspólną działalność mieszkańców
w sprawach publicznych, mających znaczenie
dla sołectwa i gminy; podejmować inicjatywy
kulturalne, z zakresu opieki zdrowotnej,
sportu i rekreacji, wypoczynku, bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, a także podtrzy-
mania lokalnych tradycji.
Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery
lata i kończy się w chwili wyboru nowych osób
na te funkcje.

Zmiany w Radzie Sołeckiej w Łagiewnikach Nowych

22 lutego odbyło się Walne Zebranie Gmin-
nego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Spor-
towych w Zgierzu. W trakcie spotkania
podsumowano dotychczasową pracę i omó-
wiono kierunki dalszej działalności. Doko-
nano także wyboru władz. 
W skład Zarządu weszli:
Krzysztof Zatorski - przewodniczący,
Zbigniew Jóźwiak - wiceprzewodniczący,
Żaklina Ślęzak - sekretarz,
Piotr Bekrycht - skarbnik,
Michał Ojrzyński - członek,
Jan Trzmielak - członek,
Andrzej Matusiak - członek

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:
Sylwester Witczak - przewodniczący,
Andrzej Ślęzak - wiceprzewodniczący,
Remigiusz Kaczmarek - członek,
Daniel Rosiński - członek
W spotkaniu wzięli udział: Zdzisław
Rembisz - Wójt Gminy Zgierz i Cezary
Piotrowski - Kierownik Referatu Edukacji
i Spraw Społecznych UGZ.

Wybory władz Gminnego Zrzeszenia LZS

CEZARY PIOTROWSKI

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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Zmiany w statucie Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza w Łodzi
były tematem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
tej organizacji, które odbyło się 14 marca br. w Łodzi. Zebrani przyjęli
uchwałę, która rozszerza katalog celów i zadań realizowanych przez
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Wprowadzone
zmiany, o które wnioskowali opiekunowie kół turystycznych i działacze
stowarzyszenia, pozwolą na zwiększenie możliwości ubiegania się
o środki finansowe na prowadzoną działalność z zakresu turystyki
i krajoznawstwa. 
Obrady poprzedziło wręczenie wyróżnień dla działaczy zasłużonych
dla rozwoju turystyki. Wśród odznaczonych Odznaką Honorową
„Za zasługi dla turystyki” nadaną przez Ministra Sportu i Turystyki
znalazły się Blanka Hauke - dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
oraz Barbara Malinowska i Barbara Gębicka - nauczycielki tej
placówki. Jest to wyróżnienie za wieloletnią działalność dydaktyczno
-wychowawczą w zakresie krajoznawstwa, prowadzoną przez kadrę
pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Białej.

CEZARY PIOTROWSKI

Turystyczne obrady

Na zdjęciu: Barbara Malinowska - nauczycielka
w Szkole Podstawowej w Białej, Marianna Strugińska
-Felczyńska - Prezes Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi,

Blanka Hauke - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej,
Cezary Piotrowski - członek Zarządu Głównego PTSM.
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ŻYCZENIA

Mirosław Burzyński
Przewodniczący 

Rady Gminy Zgierz 
Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz 

Zgierz, dn. 11 marca 2013 r.
Z okazji Dnia Sołtysa

składamy wszystkim Sołtysom 
z terenu Gminy Zgierz 

serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i wielu sukcesów w dalszej pracy społecznej.

Jesteście wyjątkowymi urzędnikami - bez wyznaczonych
stałych godzin pracy i bez biurka, za to najbliżej ludzkich
spraw. Dziękujemy Wam za współpracę i zaangażowanie
w codzienną działalność dla potrzeb środowiska lokalnego.  

Życzymy Wam przyjaznych relacji z mieszkańcami
oraz zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków
opiekuna i gospodarza wsi. 

Mirosław Burzyński - Przewodniczący Rady Gminy Zgierz 
oraz Radni Rady Gminy Zgierz

16 lutego 100. urodziny
obchodziła 

Pani Julianna Rembisz
ze Śladkowa Górnego. 

Szacownej Jubilatce życzymy
200 lat w zdrowiu oraz wielu okazji
do uśmiechu. Aby z radością
wspominała Pani przeszłość, całym
sercem przeżywała teraźniejszość
i odkrywała przyszłość.

To wyjątkowy i radosny Jubileusz, który skłania do refleksji
nad wartościami, jakie obecność ludzi starszych wnosi w życie
rodziny, kiedy najbliżsi mogą czerpać z doświadczenia
seniora rodu.

W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce
proces wyłączania naziemnej telewizji analo-
gowej. Wkrótce cyfrowy sygnał zastąpi
w całym kraju sygnał analogowy. Już teraz
można odbierać kilkanaście programów
w lepszej, cyfrowej jakości. 
Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi
docelowo telewizję analogową. Oznacza
to, że widzowie, którzy nie wyposażą
się we właściwy sprzęt do jej odbioru,
utracą możliwość odbierania telewizji
naziemnej. 
Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej
potrzebny jest: 
l nowoczesny telewizor cyfrowy (obsługujący
kodowanie MPEG-4), lub 
l zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4
w formie przystawki (tzw. set-top-box)
podłączony do telewizora, oraz 
l tak jak dotychczas antena naziemna. 
Koszt zakupu dekodera, to wydatek około
100-250 zł. Natomiast ceny anten kształtują
się pomiędzy 50-200 zł. Przy zakupie
dekodera lub telewizora trzeba upew-
nić się, czy to odpowiednie urządzenie.
Zachęcamy do korzystania z zaufanych punk-
tów sprzedaży. Zgodnie z prawem sprzedawca
zobowiązany jest do poinformowania przed
zakupem, czy sprzęt spełnia wymagania
techniczne do odbioru naziemnej telewizji
cyfrowej w Polsce. Coraz częściej zdarzają się
przypadki oferowania do sprzedaży sprzętu,
który nie spełnia wymagań i tym samym
uniemożliwia odbiór telewizji cyfrowej. 
Proces wyłączeń nadawania analogowego
przebiega etapami - rozpoczął się 7 listopada

2012 roku i zgodnie z ustawą z dnia
30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej
telewizji cyfrowej zakończy się do końca lipca
2013 r. 
Całkowite wyłączenie sygnału analogo-
wego w woj. łódzkim nastąpi 20 maja
2013 r. (nadajnik główny: Łódź/Komin EC-4;
wyłączenia dotyczyć będą także tych mniej-
szych nadajników, które retransmitują sygnał
z nadajników głównych, z których odbiór jest
w danych miejscach utrudniony).
W ofercie naziemnej telewizji cyfrowej,
w zależności od obszaru, już dzisiaj dostępne
są następujące programy TV nadawane w tzw.
multipleksach (MUX), czyli cyfrowych
pakietach programowych: 
l w multipleksie MUX-1: 
TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo TV,
ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV; 
l w multipleksie MUX-2: 
Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7,
TV Puls, Puls 2, TV4, TV6; 
l w multipleksie MUX-3: 
TVP1, TVP2 HD, TVP INFO, TVP Kultura,
TVP Historia, TVP Polonia. 
Oprócz bogatszej oferty programowej, widz
otrzymuje także dostęp do dodatkowych
usług, takich jak: możliwość wyboru kilku
ścieżek dźwiękowych, np. w kilku językach,
w tym także audiodeskrypcji dla osób niewi-
domych i niedowidzących oraz dźwięku
przestrzennego, a także napisów. 
Naziemna telewizja cyfrowa jest wdrażana
stopniowo, w związku z tym niektóre
z wymienionych programów i usług mogą
nie być jeszcze dostępne w całej Polsce. 

W celu uzyskania pomocy, zachęcamy do
korzystania z bezpłatnej infolinii: 800 007 788
lub z informacji na stronie internetowej
www.cyfryzacja.gov.pl, na której można
znaleźć, m.in. szczegółowy harmonogram
wyłączeń analogowej telewizji naziemnej,
w tym informacje o gminach objętych wyłą-
czeniami. 
Należy pamiętać, że widzowie korzystający
tylko z usług sieci kablowych lub odbierający
telewizję satelitarną nie muszą podejmować
działań w związku z cyfryzacją telewizji, gdyż
proces ten dotyczy telewizji naziemnej. 
Razem wkraczamy w świat nowoczesnej
telewizji. Życzymy doskonałego odbioru! 

Minister Administracji i Cyfryzacji, 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

Przewodniczący Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji 

Więcej o naziemnej telewizji cyfrowej na stronie
internetowej www.cyfryzacja.gov.pl.

Naziemna telewizja cyfrowa
całkowite wyłączenie sygnału analogowego w woj. łódzkim nastąpi 20 maja 2013 r.
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Od lutego 2012 r. gości w naszej szkole projekt edukacyjny „Indywi-
dualność siłą” skierowany do uczniów z klas I - III Szkoły Podstawowej.
Dzieci uczęszczają na zajęcia rozwijające zdolności: teatralne,
przyrodnicze i plastyczne prowadzone przez Danutę Marynowską,
Lidię Marciniak i Bożenę Hołysz. Naukę pływania prowadzi
Krzysztof Wężyk.
Zajęcia rozwijające zdolności teatralne 
W ramach projektu, w naszej szkole odbywają się zajęcia rozwijające
zdolności teatralne, które adresowane są do uczniów klas młodszych.
Teatrzyk nosi nazwę „Gadu, gadu” i jest teatrem żywego słowa. 
Głównym celem prowadzonych zajęć jest zapewnienie dziecku
warunków do prawidłowego rozwoju artystycznego, duchowego
i intelektualnego, sprzyjających kreowaniu asertywnej postawy.
Podczas zajęć szczególna uwaga przywiązywana jest do kształtowania
umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i wyrażania przeżyć,
nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki.
Od lutego do czerwca 2012 r. członkami teatrzyku było ośmioro
uczniów klasy III SP, z którymi przygotowane zostały trzy przedsta-
wienia: „Porwanie Rusałki” - o tematyce bajkowej i fantastycznej,
a także „Już nauka się skończyła” i „Żegnaj szkoło na wesoło”
na koniec roku szkolnego. Ze względu na zakończenie pierwszego
etapu edukacyjnego dla tych uczniów były to ostatnie zajęcia,
w których mogły brać udział. 
We wrześniu 2012 r. został przeprowadzony nabór nowych członków
zespołu. Zakwalifikowało się sześcioro uczniów z klasy II i dwoje
z klasy III. W trakcie zajęć uczniowie przygotowują się przede wszyst-
kim do występów na scenie, które są zwieńczeniem wszystkich założeń
i oczekiwań stawianych przed grupą teatralną. Muszą nauczyć się
wyznaczonych ról, opracować choreografię, scenografię, dobrać
muzykę i krok po kroku realizować zaplanowany scenariusz. Przygo-
towane już zostały i przedstawione przed liczną publicznością trzy
spektakle: l „Jesień wokół nas”, który zaprezentowany został na
spotkaniu z rodzicami 6 listopada 2012 r. Występ spotkał się z ciepłym
przyjęciem, a aktorzy nagrodzeni zostali bardzo gromkimi brawami,
co dodało im wszystkim wiary we własne siły i chęci do dalszej pracy;
l „Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia” - zaprezentowany 19 grudnia
2012 r. podczas Wieczoru Kolęd w naszej szkole. Aktorzy teatrzyku
prowadzili całą uroczystość, w którą włączyli się wszyscy uczniowie
ZSG śpiewając kolędy i pastorałki. Po raz kolejny nagrodą było uznanie
wszystkich biorących udział w uroczystości; l „Nie ma tego złego”
- spektakl ten został przygotowany pod kątem udziału w „XII Powia-
towym Przeglądzie Małych Form Teatralnych Apli Papli” w Ozorkowie.
Decyzją jury nasze przedstawienie uzyskało wyróżnienie w tym
przeglądzie.

Uczniowie z pełnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach
prowadzonych w szkole i chętnie występują na scenie przed liczną
publicznością. Nagrodą za pracę są brawa i uznanie widzów.
Zajęcia rozwijające zdolności przyrodnicze 
Młodszy wiek szkolny to okres, w którym dzieci zadają różne pytania
dotyczące otaczającego ich świata. Mały człowiek jest ciekawy świata
i sam chce być jego odkrywcą. W odpowiedzi na jego zapotrzebowanie
zostały zaplanowane zajęcia rozwijające zdolności przyrodnicze. Celem
zajęć jest budzenie ciekawości i wrażliwości przyrodniczej oraz
rozbudzanie czujności przyszłych odbiorców dóbr cywilizacji przez
samodzielne odkrywanie świata. Przeważają więc metody aktywizujące
i praca zespołowa. Tematyka realizuje zainteresowania dzieci
i wykracza poza treści szkolne.
Na zajęcia uczęszcza sześcioro dzieci z klasy II i klasy III SP, których
śmiało można już nazwać miłośnikami przyrody. Dzieci przez prak-
tyczne działania i obserwacje poznają tajniki otaczającej ich przyrody,
zarówno tej bliskiej, jak i dalszej: elementy przyrody ożywionej
i nieożywionej, zasady zdrowego odżywiania, budowę skorupy
ziemskiej, zjawiska atmosferyczne i obserwują przyrodę pod mikro-
skopem. Dowiadują się o procesach fizycznych i chemicznych
rządzących światem przyrody. Wnioskują, porównują, klasyfikują,
wyszukują analogie, wykorzystują swoją wiedzę w praktyce - czyli
myślą. Do tej pory odkryły nowe smaki przy wykonaniu zdrowej
surówki. Samodzielnie komponowały zdrowy posiłek w oparciu
o znajomość piramidy zdrowego żywienia. Niezwykłe emocje towa-
rzyszyły malowaniu balonów, które zamieniły się w efekcie w modele
Ziemi. Dużym wyzwaniem okazał się album przyrodniczy o liściach,
przy którym dzieci musiały wykazać się umiejętnością wyszukiwania
ciekawych informacji. Bawiły się gliną - poznając jej właściwości.
Mimo, że były umorusane, były szczęśliwe. Wykonały przyrząd do
pomiaru ciśnienia - barometr. W bańkach mydlanych szukały
powietrza. Nietypowymi pamiętnikami z naszych spotkań stają się
indywidualnie ilustrowane „Dzienniki Przyrodnika”.
Nasza oferta zaspokaja ciekawość przyrodniczą dzieci i rozbudza ich
potrzeby poznawcze. Młodzi miłośnicy przyrody swoim zaangażowa-
niem zaszczepią chęć rozumienia świata wśród swoich rówieśników.
Zajęcia rozwijające zdolności plastyczne
Pomysł na zorganizowanie zajęć rozwijających zdolności plastyczne
zrodził się już rok wcześniej, kiedy zauważono, że pewna grupa
uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej bardzo chętnie w czasie
zajęć wybiera twórczość plastyczną i wspaniale się przy tym bawi.
Jednak realizacja pomysłu mogła nastąpić dopiero później, w ramach
projektu „Indywidualność siłą”.

Indywidualność siłą
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach

Teatrzyk „Gadu, gadu” podczas przedstawienia przygotowanego w ramach projektu „Indywidualność siłą”.
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Zajęcia rozwijające zdolności plastyczne.

Projekt „Indywidualność siłą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



W zajęciach bierze udział siedmioro dzieci z klasy II i III. Dzieci
realizują tematy związane z porami roku, nadchodzącymi świętami
i różnymi okazjami. Poznają nowe techniki plastyczne i doskonalą
już znane. Często inspiracją do podjęcia działania przez uczniów jest
otaczająca przyroda, pełna barw i kształtów, utwory muzyczne, litera-
tura dla dzieci. Zajęcia nie tylko rozwijają dziecięce talenty, uwrażli-
wiają na piękno, ale i uczą trafnego doboru materiałów i barw,
podejmowania decyzji i umiejętności współpracy w zespole. Miła
i serdeczna atmosfera sprzyja twórczej pracy uczniów. Prace wykonane
przez dzieci i prezentowane na wystawie szkolnej są podziwiane
nie tylko przez uczniów szkoły, rodziców i nauczycieli, ale i zaproszo-
nych gości szkoły.
Zajęcia dla dzieci z wadami postawy – pływanie 
Piętnastu wybranych uczniów Szkoły Podstawowej w ZSG w Grotni-
kach uczestniczy w zajęciach dla dzieci z wadami postawy (pływanie).

Dzieci te zostały wytypowane na podstawie zdiagnozowanych u nich
wad postawy. Podczas zajęć realizowanych na Miejskiej Krytej
Pływalni „Wodnik” w Ozorkowie stosowane są odpowiednie zestawy
ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z różnymi schorze-
niami i wadami postawy. W długofalowym procesie daje to poprawę
stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz skorygowanie występujących
wad. Dzięki różnorodności proponowanych ćwiczeń uczniowie
w optymalny i atrakcyjny sposób uczą się pływać, korygując przy tym
swoje wady postawy. Udział dzieci w zajęciach na basenie przynosi
niewątpliwie efekty w postaci nabycia prawidłowych nawyków
higienicznych, dbałości o swój organizm, kształtowania nawyku
prawidłowej postawy ciała. Uczniowie z radością biorą udział w zaję-
ciach będących zarazem formą terapii, jak i aktywnego wypoczynku.

UNIA EUROPEJSKA

Zajęcia rozwijające zdolności przyrodnicze. 
Uczniowie badają, gdzie jest powietrze w bańce mydlanej.

Informacja opracowana przez nauczycieli prowadzących zajęcia  w ZSG w Grotnikach

Zajęcia korygujące wady postawy.

Gminny Ośrodek Kultury zaak-
centował koniec ferii organizując
wycieczkę do Warszawy. 
Pierwszym punktem na trasie
zwiedzania  był  Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Mieliśmy
okazję przyglądać się obradom
w czasie 34. posiedzenia Sejmu
VI kadencji. Podczas spotkania
z Posłem na Sejm RP Arturem
Duninem zapoznaliśmy się
ze specyfiką pracy posła oraz
usłyszeliśmy kilka ważnych
wiadomości sejmowych. Każdy
z uczestników wizyty zrobił sobie
pamiątkowe zdjęcie siedząc w
ławach poselskich oraz z repliką
laski marszałkowskiej. 
W Centrum Nauki Kopernik
wykonywaliśmy doświadczenia
polegające na samodzielnym

udziale w interaktywnych wysta-
wach. Dzieci latały latającym
dywanem, tworzyły samodzielnie
muzykę, prowadziły wykopaliska,
krzesały iskrę. 
Po wyczerpujących atrakcjach
parku naukowego pojechaliśmy
do Pałacu Kultury i Nauki.
Podziwialiśmy panoramę stolicy
z trzydziestego piętra. 
Ostatnim punktem naszej
podróży było metro. Wielu z nas
po raz pierwszy miało okazję nim
jechać. Wrażenia z przejazdu,
tłumy ludzi korzystających z tego
środka lokomocji na pewno
zostaną nam w pamięci. 

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 Firmie
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. 
Organizatorem tegorocznych ferii był Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej,
którego Dyrektorem jest Barbara Polasińska. Koordynatorem działań
związanych z feriami była Katarzyna Leszczak. 
Zadowolenie dzieci było ogromne, wyraziły to podziękowaniem
dla organizatorów.

Tegoroczne ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzier-
żąznej przebiegały pod hasłem: Zaczarowana podróż
w poszukiwaniu natury – feryjny szlak ekologiczny.
Przez zabawę dzieci uczyły się o ekologii i zdrowym
trybie życia. 

Ferie z GOK cz. 2
FERIE

Ekologia w stolicy

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

BEATA STAŃCZYKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej
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Bruksela to serce Unii Europejskiej. Poza Radą Europejską i Komisją Europejską w Brukseli mieści się 
również jedna z trzech siedzib Parlamentu Europejskiego. Tu właśnie odbywają się posiedzenia komisji 
parlamentarnych oraz codzienna praca we frakcjach politycznych. Pozostałe siedziby PE to Luksemburg,
gdzie mieści się część administracji i biura tłumaczeń oraz Strasburg, gdzie odbywają się sesje plenarne. 
Parlament Europejski ma wpływ na kształt unijnego budżetu i europejskich aktów prawnych. Obecnie w PE 
zasiada 754 eurodeputowanych z 27 państw członkowskich (Polskę reprezentuje 51 eurodeputowanych). 
Odwiedzając dzielnicę europejską w Brukseli można poczuć szczególną atmosferę... Garnitury, rządowe limuzyny, 
wielojęzyczność i twarze znane z wiadomości telewizyjnych są tutaj codziennością.

W Parlamencie Europejskim na tle flag państw członkowskich UE.

W dniach 16-18 marca dwunastu strażaków
ochotników z naszej gminy przebywało na
wyjeździe studyjnym w Belgii. Wyjazd był
nagrodą w Turnieju Piłki Nożnej OSP z gminy
Zgierz. Uczestniczyły w nim także osoby
aktywnie działające na rzecz gminy.
W turnieju zorganizowanym w lipcu ub.r.
przez OSP w Białej, nad którym patronat
objęli Poseł do Parlamentu Europejskiego
Joanna Skrzydlewska i Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz, uczestniczyło osiem
drużyn z: Białej, Dąbrówki, Dzierzążnej,
Kaniej Góry, Kęblin, Ustronia, Rogóźna
i Szczawina. Rywalizacja była ogromna.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP
w Dąbrówce Wielkiej, drugie - OSP
w Kęblinach, a trzecie - OSP w Szczawinie. 
Program wyjazdu studyjnego obejmował
zwiedzanie dwóch miast Belgii. 
Pierwszego dnia zwiedzano Brugię,
miasteczko zwane „Flamandzką Wenecją”.
Tu organizatorzy zaplanowali spacer histo-
ryczną częścią miasta oraz rejs po kanałach.
Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu poznali
najciekawsze atrakcje turystyczne Brukseli:
Atomium, park miniatur Mini Europa,
Grand Place - jeden z najładniejszych rynków
Europy oraz kluczowe brukselskie zabytki. 
Dzień trzeci to wizyta w Parlamencie
Europejskim, gdzie odbyła się prelekcja na
temat struktury i funkcjonowania PE oraz
zwiedzanie Parlamentarium, w którym
można było poznać historię Wspólnoty i etapy
jej rozwoju na przestrzeni lat. 
Uczestnicy wyjazdu mieli okazję porozmawiać
z Europoseł Joanną Skrzydlewską podczas
wspólnej kolacji oraz wizyty w siedzibie
Parlamentu Europejskiego. Joanna Skrzyd-
lewska opowiadała o codziennych obowiąz-
kach eurodeputowanego. Pełniąc mandat
Posła do Parlamentu Europejskiego pracuje
w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
oraz w Komisji Praw Kobiet i Równoupraw-
nienia. Angażuje się w prace delegacji ds.
stosunków z państwami Ameryki Środkowej
i Półwyspu Arabskiego oraz Euro-Latyno-
amerykańskiego Zgromadzenia Parlamentar-
nego. Należy do najliczniejszej frakcji
politycznej w obecnej kadencji PE, skupiającej
partie centroprawicowe - Grupy Europejskiej
Partii Ludowej.
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MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

W Parlamentarium, tak jak w Parlamencie Europejskim, 
obowiązują 23 urzędowe języki UE. Zwiedzający korzystają 
z przenośnych przewodników, które wyświetlają informacje i krótkie
filmy na każdym etapie zwiedzania. Dynamiczne, interaktywne
ekrany multimedialne oraz trójwymiarowe modele dotykowe 
zabierają w podróż przez historię integracji europejskiej i pokazują,
jak UE wpływa na nasze codzienne życie.

UNIA EUROPEJSKA

W sercu
Unii Europejskiej



Przed Atomium - symbolem 
architektonicznym Brukseli. 
Olbrzymia konstrukcja stalowa
przedstawia model kryształu żelaza
powiększony 165 miliardów razy. 
Budowla ma 9 sfer (o średnicy 18 m),
połączonych 20 korytarzami 
(o długości 40 m każdy), w których
znajdują się ruchome schody. 
Ma 103 metry wysokości i waży
2.400 ton. Na szczyt budowli wjeżdża
się windą. Z okien najwyższej sfery
rozpościera się panorama Brukseli.
W pozostałych sferach znajdują się
wystawy dotyczące mody, mebli 
i stylu życia lat 50. ubiegłego stulecia.
Atomium zbudowane zostało z okazji
światowej wystawy Expo w 1958 r.,
jako symbol ówczesnych naukowych
oraz technicznych osiągnięć „wieku
atomu”.

Manneken pis (siusiający chłopiec) to 
jeden z symboli Brukseli. Figurka-fontanna
wykonana z brązu często ubierana jest 
w różne stroje, np. w okresie 2-12 czerwca 
2007 r. ubrano ją w krakowski strój ludowy.

Tuż przed uroczystą kolacją Stanisław Stańczyk - Prezes OSP w Dąbrówce 
Wielkiej i Dominik Jarmusz z OSP w Kęblinach, w imieniu uczestników wyjazdu
z gminy Zgierz, wręczyli Europoseł Joannie Skrzydlewskiej wykonaną 
szydełkiem miniaturę wozu strażackiego oraz płytę z nagraniem Turnieju Piłki 
Nożnej OSP z gminy Zgierz, nad którym Europoseł objęła patronat.

Czy można jednego dnia zobaczyć Krzywą Wieżę z Pizy, dymiący wulkan Wezuwiusz,
Wieżę Eiffle’a, Big Bena i Akropol? Oczywiście! Ale tylko w Brukseli! „Stolica 
Europy”, w której znajdują się siedziby najważniejszych instytucji Unii Europejskiej,
zachwyca młodszych i starszych turystów oryginalnym parkiem miniatur Mini 
Europa. Znajdują się w nim makiety najbardziej znanych budowli ze wszystkich
państw członkowskich, a także charakterystyczne symbole, wskazujące na różnorod-
ność europejskiej historii, kultury i dorobku cywilizacyjnego. Polskimi akcentami są
gdańskie: Dwór Artusa, fontanna z Neptunem i trzy krzyże upamietniające zabitych 
w trakcie strajków na Pomorzu. Miniatury zostały wykonane w skali 1 : 25.

UNIA EUROPEJSKA
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Brugia ze względu 
na liczne kanały wodne 
nazywana jest „Flamandzką
Wenecją”. Starówka tego
miasta od 2000 r. znajduje
się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO.
Uczestnicy wyjazdu 
zwiedzili tu m.in. Bazylikę
Świętej Krwi z XII wieku, 
w której według przekazów
znajduje się fiolka z krwią
Chrystusa. W Brugii mieści
się Kolegium Europejskie 
- prestiżowa szkoła wyższa,
oferująca studia w zakresie
europejskiej ekonomii,
prawa i polityki. 

Na zdjęciu druhowie z OSP w Dąbrówce Wielkiej, OSP w Kęblinach 
i OSP w Szczawinie w towarzystwie Europoseł Joanny Skrzydlewskiej.



UNIA EUROPEJSKA

Gminny Ośrodek Kultury w Dzier-
żąznej realizuje cykl warsztatów
w ramach projektu pn. Kulty-
wowanie lokalnych tradycji
poprzez warsztaty i wypo-
sażenie Akademii Rękodzieła
z zakresu małych projektów
w ramach działania 413 „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013. 
Warsztaty są przeznaczone dla
wszystkich, bez względu na wiek
i umiejętności plastyczne. Można
ich nie posiadać, a mimo to
tworzyć piękne ozdoby do domu,
upominki dla bliskich, zegary,
ozdoby do domu i biura, biżute-
rię. Filcowanie, scrapbooking,
decoupage czy szydełkowanie
to techniki, które w ramach
Akademii Rękodzieła zgłębiali
uczestnicy najpierw warsztatów
bożonarodzeniowych w grudniu
2012 roku, następnie cyklu zajęć
edukacyjno-artystycznych w środy

stycznia i lutego 2013 roku oraz
w marcowych warsztatach
wielkanocnych. W sumie we
wszystkich spotkaniach warszta-
towych wzięło udział 250 osób. 
W ramach projektu, który trwa
od grudnia 2012 roku do kwietnia
2013 roku, zostanie otworzona
pracownia Akademii Rękodzieła
na terenie Gminnego Ośrodka
Kultury w Dzierżąznej. Przezna-
czona jest ona dla dzieci,

młodzieży i dorosłych, którzy
chcą tworzyć niepowtarzalną
kolekcję prac, szukają ciekawych
pomysłów na spędzanie wolnego
czasu, chcą odnaleźć pasje i zainte-
resowania, pragną rozwijać
własne umiejętności i zdobyć
nowe doświadczenie. 
Wszystkie osoby zaintereso-
wane  uczestnictwem w cyklicz-
nych warsztatach Akademii
Rękodzieła prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury
95-001 Biała, Dzierżązna 4
tel. 42 717 84 66, 663 919 045 
gokdzierzazna@xl.wp.pl

Ruszyła 
Akademia 
Rękodzieła

KATARZYNA LESZCZAKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej

Dla współczesnego środowiska wiejskiego swoistą formą aktywności
jest udział w amatorskim ruchu artystycznym. Wizytówkami tego
ruchu na terenie gminy Zgierz są niewątpliwie zespoły śpiewacze
działające pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej:
Zespół Śpiewaczy Giecznianki z Gieczna z kapelą ludową
Zenona Rudnickiego oraz Zespół Śpiewaczy Szczawinianki
ze Szczawina. Główny cel, przyświecający działalności zespołów,
to ochrona naszego dziedzictwa kulturowego. Przypominając dawne
pieśni i piosenki ludowe czy biesiadne, ocalają je od zapomnienia.
Zespoły nieustannie pracują na niwie artystycznej z zamiłowania
i potrzeby serca, a także z przekonania, iż robią to wszystko z myślą
i dla dobra całej społeczności gminy Zgierz. Liczne występy zespołów
w czasie dożynek, festynów i imprez okolicznościowych na terenie
powiatu zgierskiego czy województwa łódzkiego, ale także na terenie
całego kraju, bądź poza jego granicami są doskonałą okazją nie tylko
do prezentacji dotychczasowego dorobku zespołów, ale także świetną
promocją gminy Zgierz. Dlatego ważnym jest dalszy harmonijny
rozwój obu zespołów. Niezbędnym staje się nieustanne wzbogacanie
repertuaru, poprawa brzmienia i wyglądu zespołów, a także posze-
rzenie składów Zespołu Śpiewaczego Giecznianki z Gieczna z kapelą
ludową Zenona Rudnickiego i Zespołu Śpiewaczego Szczawinianki ze
Szczawina. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno członków zespołów,
jak i okolicznej społeczności Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąnej
przygotował, a następnie napisał projekt, którego celem jest promocja
lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie
warsztatów i doposażenie amatorskich zespołów śpiewaczych.

25 lutego 2013 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
Barbara Polasińska podpisała z Samorządem Województwa
Łódzkiego umowę o przyznania pomocy na realizację projektu pn.
Rozśpiewana wieś, czyli kultywowanie lokalnych tradycji
poprzez warsztaty i doposażenie amatorskich zespołów
śpiewaczych z zakresu małych projektów w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata
2007-2013. 
Projekt będzie realizowany od kwietnia do sierpnia 2013 r. przez
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej przy aktyw-
nym współudziale zainteresowanych mieszkańców gminy Zgierz.
W ramach projektu zaplanowano warsztaty wokalne dla obu
zespołów oraz doposażenie zespołów zarówno w instrumenty
muzyczne, jak i stroje. Przygotowanie warsztatowe stanie się ciekawym
doświadczeniem, zachęcającym amatorskich „śpiewaków” do pogłę-
biania wiedzy muzycznej, rozwijania umiejętności śpiewu i czerpania
inspiracji z rozmaitych źródeł. Doposażenie zespołów podniesie
jakość prezentowanych utworów poprzez poprawę ich instrumental-
nego brzmienia, a wzbogacenie wizerunków zespołów znacznie
wpłynie na ich promocję zarówno na terenie naszej gminy, jak i poza
jej granicami.
Zespoły pragną dalej pracować i rozwijać się. Czekają na nowych
członków. Trzeba troszeczkę wysiłku i pracy, ale to nie jest takie
trudne. Można uczestniczyć w zajęciach warsztatowych bez znajomości
teorii muzyki, a nawet nut! Jedyne co potrzeba, to dobre ucho
i entuzjazm.
Zapraszamy do wspólnego muzykowania i śpiewania w szeregach
Zespołu Śpiewaczego Giecznianki z Gieczna z kapelą ludową Zenona
Rudnickiego bądź Zespołu Śpiewaczego Szczawinianki ze Szczawina.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub
telefoniczny z Katarzyną Leszczak - Gminny Ośrodek Kultury,
Dzierżązna 4, tel. 42 717 84 66, 663 919 045, gokdzierzazna@xl.wp.pl,
www.dzierzazna.pl.
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Więcej informacji na stronie internetowej www.dzierzazna.pl

KATARZYNA LESZCZAKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej

Nabór do zespołów śpiewaczych
Rozśpiewana wieś
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Z KART HISTORII

Wyrazy współczucia
Pani

HELENIE WAŃDOCH
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Grotnikach-Ustroniu

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia
Pani

TERESIE MICHLIŃSKIEJ
z powodu śmierci 

MATKI
składają 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Grotnikach-Ustroniu

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
Pani

ALINIE KOSIOR
z powodu śmierci 

OJCA
składają 

Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia
Pani

MAŁGORZACIE CIECHANOWSKIEJ
z powodu śmierci 

MATKI
składają 

Dyrektor i pracownicy
Gminnego Zakładu Komunalnego 

zs. w Dąbrówce Wielkiej

Wyrazy współczucia
Pani

MAŁGORZACIE CIECHANOWSKIEJ
z powodu śmierci 

MATKI
składają 

Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia
Pani

KRYSTYNIE CZERWIŃSKIEJ
z powodu śmierci 

MATKI
składają 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rosanowie

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu
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20 marca, w 71. rocznicę
rozstrzelania przez Niemców
stu Polaków, na Placu Stu
Straconych w Zgierzu oraz
w Lesie Lućmierskim odbyły
się uroczystości patriotyczne.
Uczestniczyły w nich rodziny
poległych, posłowie, przed-
stawiciele władz samorządo-
wych miasta, gminy i powiatu
zgierskiego, policji, straży
pożarnej, wojska, organizacji
kombatanckich i pozarządo-
wych, instytucji miejskich
oraz harcerze, uczniowie
i mieszkańcy Zgierza. Wartę
i Kompanię Honorową
wystawili żołnierze 1. bata-
lionu kawalerii powietrznej
z Leźnicy Wielkiej wchodzą-
cego w skład 25. Brygady
Kawalerii Powietrznej w
Tomaszowie Mazowieckim.
Podczas uroczystości gminę
Zgierz reprezentowali: Wójt
Zdzisław Rembisz, Zastępca
Wójta Marek Kominiak
oraz Kierownik Referatu
Edukacji i Spraw Społecz-
nych Cezary Piotrowski.
Zbrodnia, która wydarzyła się
71 lat temu była odwetem
za zastrzelenie przez Józefa
Mierzyńskiego dwóch niemiec-

kich żołnierzy i była najwięk-
szym aktem ludobójstwa w
regionie łódzkim w czasie
II wojny światowej. Niemcy
przeprowadzili masową egze-
kucję na dawnym Placu
Stodół, a okoliczną ludność
zmusili do oglądania przebiegu
masakry, biorąc spośród niej

zakładników, by uniknąć
zbrojnej akcji podziemia.
Masakra wywarła na zgierza-
nach wstrząsające wrażenie.
Rozstrzelanych pochowano w
zbiorowych mogiłach w Lesie
Lućmierskim.

71. rocznica egzekucji zgierskiej

Plac Stu Straconych w Zgierzu.

Las Lućmierski.

13 marca 2013 r., o godzinie 19.06, z komina
nad dachem Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie
uniósł się biały dym, a niedługo potem zaczęły
bić dzwony. Był to znak, że rozpoczęte dzień
wcześniej konklawe wybrało nowego papieża.
Nowym papieżem wybrany został arcybiskup
Buenos Aires, prymas Argentyny, kardynał
Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię
Franciszek, odwołując się do spuścizny
św. Franciszka z Asyżu.
Urodzony 17 grudnia 1936 r. w Buenos Aires
duchowny jest potomkiem włoskich imigran-
tów. Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia
1969 r., a śluby zakonne złożył 22 kwietnia 1973 r.
Sakrę biskupią otrzymał 27 czerwca 1992 r.,
a 21 lutego 2001 r. Jan Paweł II wyniósł go
do godności kardynalskiej.
Franciszek jest pierwszym papieżem z konty-
nentu amerykańskiego, a także pierwszym
spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III
(pontyfikat 731–741). Jest też pierwszym
jezuitą wybranym na papieża oraz pierwszym
zakonnikiem od czasu papieża Grzegorza XVI
(pontyfikat 1831–1846).
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Habemus Papam!
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Zawodnicy LKS Dąbrówka bardzo
pracowicie spędzili przerwę w
rozgrywkach A-klasy. Podczas
ostatnich czterech miesięcy,
od listopada do lutego, odbywali
cotygodniowe, dwugodzinne
treningi w sali gimnastycznej
przy Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym w Giecznie. Zajęcia były
niezwykle intensywne i komplek-
sowe, obejmowały elementy przy-
gotowania fizyczno-wydolnościo-
wego, gierki kontrolne oraz
część teoretyczno-taktyczną.
Widać było duże zaangażowanie
i poważne podejście piłkarzy do
obowiązków - wszyscy zdają sobie

sprawę z trudnej sytuacji w tabeli
i konieczności heroicznej walki o
utrzymanie podczas wiosennej
rundy rozgrywek.
Zespół zdążył rozegrać już mecze
kontrolne w otwartym terenie.
24 lutego LKS Dąbrówka zmie-
rzył się z drużyną młodzieżową
do lat 19. Sokoła Aleksandrów.
Mecz odbył się na sztucznej
nawierzchni, na obiekcie Sokoła.
Po dobrym, emocjonującym spot-
kaniu padł wynik remisowy 3 : 3,
a w końcówce bardzo blisko było
do zwycięstwa. Piękne bramki
w tym meczu zdobyli: Piotr
Bekrycht - 2 i Radosław
Sokół - 1. Drugi sparring również
zakończył się remisem, tym
razem 2 : 2 z B-klasową drużyną

Fenixa Wągry, a mecz odbył się
na boisku LKS-u. Znów gra była
bardzo ciekawa, obfitująca
w sytuacje podbramkowe,
a co szczególnie cieszy, bramki
zdobyli zawodnicy młodzieżowi:
17-letni Remigiusz Ziółkow-
ski i 18-letni Daniel Janiak.
Do wyników meczów treningo-
wych nie należy przywiązywać
przesadnej wagi, ale na pewno
te dwa spotkania pokazały, że
zespół stać na dobrą grę i skute-
czną walkę o utrzymanie.
Niestety, atak zimy spowodował
odwołanie kolejnego sparringu
z LKS Start Szczawin (10 marca).
30 marca startują rozgrywki
ligowe A-klasy, na które zawod-
nicy i działacze LKS Dąbrówka

czekają z wielką niecierpliwością
i nadzieją. Sportowa rywalizacja,
zielona murawa, emocje, adrena-
lina, to czynniki, których bardzo
brakuje w miesiącach zimowych
miłośnikom piłki nożnej z Dąb-
rówki.
Zarząd klubu LKS Dąbrówka
składa ogromne podziękowania
dla Dyrekcji Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Giecznie za
udostępnienie sali gimnastycznej
w celu prowadzenia treningów
przez drużynę w okresie zimo-
wym.

REMIGIUSZ KACZMAREKWiceprezes LKS Dąbrówka

SPORT
Pracowita zima 
LKS Dąbrówka

11 marca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Słowiku odbyła się konferencja ekologiczna
organizowana w ramach ogólnopolskiego
programu „Elektro - nie - śmieci”. Patronat
nad tym programem objęła fundacja Miejsc
i Ludzi Aktywnych z Krakowa „MILA”,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Organizacja
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicz-
nego „REMONDIS”. 
Jesteśmy jedną z 20 szkół w Polsce, która
zakwalifikowała się do tego projektu.
W naszej szkole stworzyliśmy grupę
20 uczniów tzw. „Elektropatrol”. Celem ich
działań jest zdobywanie wiedzy na temat
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego, przekazywanie tej wiedzy społeczności
lokalnej, a także organizowanie działań
związanych ze zbiórką elektroodpadów na
terenie naszej gminy. 
Konferencja została przygotowana przez
koordynatorów: Anetę Mirowski i Annę
Sokalską oraz grupę Elektropatroli. 
Na Konferencję zostali zaproszeni przedsta-
wiciele Urzędu Gminy Zgierz, dyrektorzy

szkół, radni Rady Gminy Zgierz, sołtysi,
przedstawiciele instytucji i firm z terenu
gminy i miasta Zgierz oraz społeczność
lokalna.
Podczas konferencji zostały przeprowadzone
warsztaty i ankiety dotyczące zagospodaro-
wania elektroodpadów, ich wpływu na
środowisko i zdrowie człowieka. Zaprezento-
wana została prezentacja multimedialna pt.
„SOS dla świata”, która wzbogacała wiedzę
proekologiczną. Grupa Elektropatrolu zapo-
znała uczestników konferencji z wykonanymi
działaniami i przedstawiła dalsze plany
dotyczące zbiórki elektrośmieci na terenie
gminy Zgierz. W dalszej części została
przeprowadzona dyskusja panelowa. 
Naszą konferencję umiliły występy chóru
szkolnego „Słowikowe Trele”, taniec futurysty-
czny „Eko - elektro”, przedstawienie ekolo-
giczne oraz prezentacja mody odpadowej. 
Uczestnicy spotkania otrzymali przygotowane
przez Elektropatrol materiały edukacyjne
w formie ulotki, broszury i informatora.

Wyboru sposobu zbierania odpadów
(segregacja lub jej brak), należy dokonać
składając deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
- jest to ustawowy obowiązek właściciela
nieruchomości. 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie gminy Zgierz
składają deklarację do Wójta Gminy Zgierz
osobiście w Urzędzie Gminy Zgierz lub
wysyłają listownie na adres: Urząd Gminy
Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
w terminie:
q do 28.02.2013 r. - dla pierwszej
deklaracji. Właściciele nieruchomości,
którzy jeszcze tego nie zrobili proszeni są
o złożenie jej w najbliższych dniach;
q 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania odpadów;
q 14 dni od dnia zmiany danych określo-
nych w deklaracji.
Druk deklaracji można pobrać m.in.:
q w Biurze Obsługi Klienta UGZ 
q ze strony internetowej gminy Zgierz

www.gmina.zgierz.pl (zakładka: Nowe 
zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi)

Złóż deklarację 
o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

KOMUNIKAT

Informacja Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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Konferencja Ekologiczna „ Elektro  - nie - śmieci” 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku

ANETA MIROWSKIZSG w Słowiku
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Minione ferie zimowe w Zespole Szkolno
-Gimnazjalnym w Giecznie możemy śmiało
zaliczyć do bardzo udanych. Prowadzący
zajęcia - Anna Cinkusz, Małgorzata
Turczyńska, Michał Gieraga i Grzegorz
Turczyński - zadbali o to, by każdy z uczest-
ników mógł wybrać dla siebie coś ciekawego.
Młodsze dzieci z ogromnym przejęciem,
zaangażowaniem i nieograniczoną inwencją
twórczą szykowały „ostatkowe” maseczki,
piekły słodkie kruche ciasteczka o przeróż-
nych kształtach, wymyślały i konstruowały
zabawki z drucików i guzików, rzeźbiły
w mydle, tworzyły urocze obrazki zimowe
wykorzystując przy tym zapałki. Świetnie
bawiły się też w sali zabaw czy podczas
„walentynkowego przyjęcia”, zacieśniając
swoje małe przyjaźnie oraz nawiązując nowe
znajomości. Na amatorów sportowego
szaleństwa czekała cała gama wszelkich zajęć
sportowych. Sala gimnastyczna każdego dnia
pełna była młodzieży w różnym wieku, w tym
również absolwentów szkoły, którzy rozegrali
między sobą wiele meczów w grach zespoło-
wych (w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę
oraz w koszykówkę). Mogli też doskonalić
swoje umiejętności w grze w tenisa stołowego
oraz kształtować sylwetki na siłowni. A wszystko
pod okiem doświadczonych nauczycieli,
którzy zawsze służyli fachową poradą.
Z obserwacji wszystkich, którzy uczestniczyli
w zaproponowanych przez naszą placówkę
zajęciach wynika, że są one bardzo potrzebne
i stanowią alternatywną dla komputera,
aktywną formę spędzania wolnego czasu,
nawet zimą.

Ferie w Giecznie

W ubiegłym roku szkolnym w Szkole Podsta-
wowej w Dąbrówce Wielkiej, po kilku latach
przerwy, została reaktywowana Szkolna Kasa
Oszczędności. PKO Bank Polski w odpowiedzi
na oczekiwania młodych klientów przygoto-
wał wiele zmian w SKO. Udostępnił stronę
internetową dla dzieci, a przede wszystkim
zagwarantował oprocentowanie indywidual-
nych wkładów dzieci. Do SKO należy obecnie
28 uczniów tej szkoły. Oszczędzaniu towarzy-
szą różne dodatkowe działania. 
Przez cały rok szkolny trwa konkurs „Kto
najsystematyczniej oszczędza”. W styczniu
2013 r. odbył się „Konkurs na najciekawszą
skarbonkę”. Prace dzieci były zróżnicowane
i pomysłowe. Choć było bardzo trudno wybrać
najlepsze, to zostali wyłonieni zwycięzcy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody. Obecnie trwa również konkurs
plastyczny „Oszczędzam w SKO, bo marzę o….”
Przystąpiono także do konkursu „Zimowe
oszczędzanie w SKO” - zorganizowanego
przez PKO Bank Polski.
Udział w SKO uczy dzieci, jaką rolę ma oszczę-
dzanie w życiu człowieka, co można osiągnąć
systematycznie dążąc do celu. Dzięki stronie
internetowej uczniowie widzą jak procentują
ich pieniądze, uczą się zarządzać kontem
bankowym oraz bawią się przy zakładaniu
wirtualnych skarbonek czy zdobywaniu
odznak. 
Zachęcam uczniów do oszczędzania i mąd-
rego gospodarowania swoimi wkładami.

Szkolna Kasa Oszczędności 
w Dąbrówce Wielkiej

IWONA DĘBOWSKAopiekun SKO w SP w Dąbrówce Wielkiej 

MAŁGORZATA TURCZYŃSKAZSG w Giecznie Tak jak co roku, w czasie ferii zimowych,
nauczyciele z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie zaproponowali swoim uczniom
ciekawe i różnorodne zajęcia. Ferie to dobry
czas na kreatywne zabawy, poznawanie
nowych technik i … trochę dydaktyki. 
Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia
plastyczne - ozdabianie przedmiotów techniką
decoupage (od francuskiego czasownika
„decouper” - wycinać). Klasyczny decoupage
polega na naklejaniu wzoru z papieru,
serwetki i pokryciu go wieloma warstwami
lakieru tak, aby obrazek wyglądał jak nama-
lowany. Były to spotkania rodzinne, ponieważ
w zabawie uczestniczyły również mamy,
młodsze rodzeństwo naszych uczniów

i absolwenci. Zaplanowano
dwa trzygodzinne spotkania
w pierwszym tygodniu ferii,
ale ze względu na duże
zainteresowanie warszta-

tami „plastycy” spotkali się
jeszcze w drugim tygodniu.

Podczas zajęć powstały piękne
talerze, kubeczki, pudełka, pojemniki itp.
ozdobione techniką decoupage. Uczestnicy
spotkań stworzyli przedmioty oryginalne
i niepowtarzalne. Wykorzystywali stare
opakowania, słoiki, plastikowe butelki, znisz-
czone przedmioty i nadali im nową funkcję
oraz podwyższyli ich wartość. Połączyli
kreatywną zabawę z nowym, coraz bardziej
popularnym trendem zwanym „upcyklin-
giem”, czyli zmniejszeniem ilości odpadów
poprzez ich ponowne wykorzystanie po ozdo-
bieniu lub zmianie funkcji. Upcykling,
podobnie jak recykling, przyczynia się do
zmniejszenia negatywnego oddziaływania
człowieka na środowisko naturalne. Połą-
czono przyjemne z pożytecznym. Większość
wykonanych przedmiotów będzie zdobiła
altanę - miejsce zajęć warsztatowych
i integracyjnych na terenie przyszkolnym.
Pozostałe będą pełniły funkcje praktyczne
w domach. 

Decoupage i upcykling
w Szczawinie

HALINA GWISZSG w Szczawinie
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Sukces narciarski 
uczennic ze Słowika

MARIETTA MACIAKZSG w Słowiku fot
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Uczennice klasy II Szkoły Podstawowej
w Słowiku Daria i Klaudia Wlazło wzięły
udział w XVIII Mistrzostwach Polski w Nar-
ciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family
Cup 2013. Zawody województwa łódzkiego
odbyły się w czasie ferii zimowych na stoku
Kamieńsk nieopodal Bełchatowa. Daria
zajęła I, a Klaudia II miejsce w kategorii A/K.
Dziewczynki otrzymały dyplomy i puchary. 
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Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Besiekierzu Rudnym składają podziękowanie
dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kęblinach,
a w szczególności dla jego Przewodniczącej
Marioli Jarmusz oraz członkiń: Małgorzaty
Jarmuż, Katarzyny Majchrzak i Katarzyny Jarmuż
za przeprowadzone warsztaty kulinarne
z pieczenia różnego rodzaju  ciast  podczas ferii
zimowych w naszej szkole.
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Epilepsja jest chorobą neurologiczną, na którą
cierpi w Polsce około 1 proc. społeczeństwa.
Jednym z jej objawów są napady padaczkowe,
charakteryzujące się gwałtownymi, niekon-
trolowanymi drgawkami. Są one wywołane
gwałtownymi wyładowaniami bioelektrycz-
nymi w mózgu i powodują jego chwilową
dysfunkcję. 1 proc. społeczeństwa w naszym
kraju to około 400 tysięcy ludzi. Nie każda
z tych osób doświadcza ataków epilepsji,
jednak prawdopodobieństwo, że w naszej
obecności zdarzy się atak padaczki, jest duże.
Stąd bardzo istotna jest znajomość zasad
pierwszej pomocy, tym bardziej, że w świado-
mości społecznej funkcjonuje wiele niepraw-
dziwych informacji odnośnie tego, jak
w prawidłowy sposób pomóc osobie w czasie
ataku drgawek.
Prawidłowe czynności pierwszej pomocy
w przypadku ataku epilepsji:

1. Należy usunąć wszelkie przedmioty,
które mogą być niebezpieczne dla chorego
(np. okulary czy przedmioty znajdujące się
obok głowy).

2. Priorytetem w czasie ataku jest ochrona
głowy i kręgosłupa przed urazami.

3. Po ataku należy ułożyć chorego w pozycji
bezpiecznej i kontrolować oddech.

4. W czasie ataku i po jego ustąpieniu
należy zapewnić choremu komfort, być przy
nim i wspierać go. Atak kosztuje mnóstwo
energii, ponadto po ustąpieniu drgawek
pojawiają się przejściowe zaburzenia logicz-
nego myślenia.

5. Zadzwoń po pogotowie ratunkowe,
jeśli nie znasz osoby, która doznała w twojej
obecności ataku drgawek. Należy wezwać
karetkę także wtedy, gdy po ustąpieniu
drgawek osoba jest nieprzytomna, atak trwał
bardzo długo lub doprowadził do poważnego
urazu.
W razie ataku epilepsji NIE WOLNO:

1. Powstrzymywać na siłę drgawek
i krępować ruchów, gdyż można w ten sposób
doprowadzić do urazu.

2. Wkładać przedmiotów pod głowę, gdyż
zmniejsza to drożność dróg oddechowych.

3. Otwierać na siłę zaciśniętych szczęk.
4. Robić sztucznego oddychania oraz

podawać płynów.
Jak widać, pomoc poszkodowanemu
w sytuacji ataku epilepsji jest dosyć prosta.
Pamiętajmy jednak, że tylko praktyka czyni
mistrza. Wiele organizacji i fundacji organi-
zuje darmowe szkolenia i kursy z pierwszej
pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć
się ratować życie - dla bezpieczeństwa twoich
najbliższych!
Darmowe filmy instruktażowe (m.in.
na temat udzielania pierwszej pomocy
w przypadku ataku epilepsji oraz układania
chorego w pozycji bezpiecznej) można
obejrzeć w Internecie na stronie:
www.szkolenia-bhp24.pl.

Harmonogram dyżurów w punktach konsul-
tacyjnych na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej 
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6: 
l 15 kwietnia, godz. 12.00 - 16.00
l 29 kwietnia, godz. 10.00 - 14.00
l 13 maja, godz. 12.00 - 16.00
l 27 maja, godz. 10.00 - 14.00
l 10 czerwca, godz. 12.00 - 16.00
l 24 czerwca, godz. 10.00 - 14.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie,
ul. Sportowa 3: 
l 10 kwietnia, godz. 10.00 - 14.00
l 17 kwietnia, godz. 12.00 - 16.00
l 24 kwietnia, godz. 10.00 - 14.00
l 8 maja, godz. 10.00 - 14.00
l 15 maja, godz. 12.00 - 16.00
l 22 maja, godz. 10.00 - 14.00
l 5 czerwca, godz. 10.00 - 14.00
l 12 czerwca, godz. 12.00 - 16.00
l 19 czerwca, godz. 10.00 - 14.00

q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Grotnikach, 
ul. Brzozowa 23a:
l 11 kwietnia, godz. 12.00 - 16.00
l 22 kwietnia, godz. 8.00 - 12.00
l 9 maja, godz. 12.00 - 16.00
l 20 maja, godz. 8.00 - 12.00
l 6 czerwca, godz. 12.00 - 16.00
l 17 czerwca, godz. 8.00 - 12.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42:
l 16 kwietnia, godz. 15.00 - 19.00
l 30 kwietnia, godz. 15.00 - 19.00
l 14 maja, godz. 15.00 - 19.00
l 28 maja, godz. 15.00 - 19.00
l 11 czerwca, godz. 15.00 - 19.00
l 25 czerwca, godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1: 
l 9 kwietnia, godz. 12.00 - 16.00
l 23 kwietnia, godz. 12.00 - 16.00
l 7 maja, godz. 12.00 - 16.00
l 21 maja, godz. 12.00 - 16.00
l 4 czerwca, godz. 12.00 - 16.00
l 18 czerwca, 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 Ośrodka Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu

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

kwiecień

Harmonogram wywozu 
nieczystości stałych przez GZK
miejscowość maj

8

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

tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53
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4
29
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11 9

19 17

12 10

Pierwsza
pomoc 
w przypadku ataku
epilepsji (padaczki)
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Majonez ziołowy
Czas przygotowania: 10 minut. 
Składniki: 200 ml majonezu, 1 łyżka
pokrojonego koperku, 1 łyżka pokrojonego
szczypiorku, 1 łyżka pokrojonej natki
pietruszki, 1 łyżka listków bazylii, sól, pieprz, sok
z cytryny. Przygotowanie: Zioła zmiksować, wymieszać

z majonezem. Sos doprawić solą, pieprzem i sokiem
z cytryny.

Majonez z żurawiną
Czas przygotowania: 15 minut. 

Składniki: 200 ml majonezu, 50 g żurawin,
1 łyżeczka cukru, sól, biały pieprz. 

Przygotowanie: 1. Żurawiny opłukać, przebrać,
osączyć, zagotować z 3 łyżkami wody i łyżeczką cukru. Gotować,
aż woda odparuje. 2. Żurawiny ostudzić i wymieszać
z majonezem. Doprawić solą i białym pieprzem.

Sos tatarski
Czas przygotowania: 20 minut. 
Składniki: 200 ml majonezu, 2 jajka
na twardo, 2 łyżki posiekanych
korniszonów, 2 łyżki pokrojo-
nego szczypiorku. 1 łyżka
posiekanych kaparów, 2 łyżki
posiekanych grzybków maryno-
wanych, cukier puder, sól,
pieprz. Przygotowanie: Jajka
obrać ze skorupek. Żółtka posiekać,
białka przetrzeć przez sito. Wymieszać
wszystkie składniki z majonezem, doprawić solą, pieprzem
i cukrem pudrem. Do sosu można dodać 1 łyżkę musztardy lub
2 łyżki bulionu lub śmietanki.

Sos chrzanowy
Czas przygotowania: 10 minut. Składniki: 3 łyżki utartego
chrzanu, 4 łyżki wywaru mięsnego, 150 ml śmietany, 2 żółtka
z jajek na twardo, sól, cukier puder, sok z cytryny. Przygoto-
wanie: 1. Żółtka przetrzeć przez sito. 2. Wymieszać chrzan
z gorącym wywarem, śmietanką i żółtkami. Sos doprawić solą,
cukrem pudrem, sokiem z cytryny i ochłodzić. Podawać do
wędlin, np. pieczonej białej kiełbasy, gotowanych jajek, ryb
i potraw w galarecie.

Indyk w maladze
Czas przygotowania: 1 godzina

Porcja: dla 8-10 osób
Składniki: 
1 kg upieczonej piersi indyczej
150 ml malagi
600 ml wywaru z drobiu
15 g żelatyny
sól, pieprz 
2 białka

2 brzoskwinie z puszki
20 winogron bez pestek

20 wiśni z kompotu
Przygotowanie:
1. Wywar schłodzić, usunąć oka

tłuszczu. Zagotować wywar z
ubitymi na sztywną pianę białkami, gotować 5 minut, przecedzić
wywar przez gęste sito. 

2. Żelatynę namoczyć w 3 łyżkach zimnej wody. Rozpuścić
w gorącym wywarze. Wlać malagę, doprawić solą, pieprzem
i zagotować. Indyka pokroić w plastry. 

3. Dno półmiska zalać cienką warstwą galarety i zastudzić.
Ułożyć plastry mięsa, przybrać brzoskwiniami pokrojonymi na
plasterki, wiśniami i winogronami, zalać dwukrotnie krzepnącą
galaretą, za każdym razem odstawiając do zastudzenia.

Schab faszerowany
Czas przygotowania:
2 godz. 10 minut
Porcja: dla 6 osób
Składniki:

1,2 kg schabu bez kości
2 łyżki masła 

200 g suszonych śliwek bez pestek
sól, pieprz, kminek, majeranek

Przygotowanie:
1. Mięso umyć, osuszyć, natrzeć solą

i przyprawami. Śliwki, jeżeli są suche,
namoczyć w 100 ml wody. Wąskim nożem lub

szpikulcem zrobić w mięsie wzdłuż włókien, pośrodku
albo w dwóch miejscach, otwór. 

2. Włożyć śliwki w otwór w mięsie. Obwiązać schab nitką
i obsmażyć ze wszystkich stron na maśle. 

3. Mięso przełożyć do naczynia żaroodpornego, dodać tłuszcz
do smażenia i 100 ml wody. Przykryć naczynie i piec 1 godz. 40
minut w temperaturze 180ºC. Z upieczonego mięsa usunąć nitki,
pokroić na plastry. Podawać z borówkami, gruszkami lub
duszonymi śliwkami, figami i morelami oraz z pieczonymi
ziemniakami, ryżem lub kluskami.

Rady:
1. Schab można nadziewać 200 g moreli suszonych, namo-

czonych w 50 ml brandy.
2. Schab można nadziewać farszem: 3 łyżki posiekanych ziół

- bazylii, tymianku, natki pietruszki, utrzeć z 2 łyżkami masła,
2 zmiażdżonymi ząbkami czosnku, 2 łyżkami tartej bułki i do-
prawić solą i pieprzem.

3. W czasie pieczenia do mięsa można wlać 100 ml czerwo-
nego wina lub porto.

4. Schab faszerowany można podawać na zimno z sosem
chrzanowym.

ŚWIĄTECZNIE
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Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej kultywując barwne tradycje
naszych przodków już po raz szósty zorganizował konkurs „Palma
Pierwszeństwa za Palmę Wielkanocną”. 
Konkurs był przeprowadzony w dwóch kategoriach: Najwyższa Palma
Wielkanocna oraz Najładniejsza Palma Wielkanocna w rozdzieleniu
na klasy I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej oraz klasy I - III Gimnazjum.
Praca konkursowa mogła być wykonana dowolną techniką plastyczną
- liczył się pomysł i inwencja twórcza. Palmy wielkanocne najczęściej
robi się ze świeżych gałązek wierzby z dodatkiem bukszpanu, borówek,
ziół, zbóż, traw, wstążek i kwiatów (tych suszonych, świeżych lub
zrobionych z bibuły). Tak też w większości wyglądały tegoroczne prace
konkursowe, które oceniała komisja konkursowa w składzie:
ks. Stanisław Ochotnicki - proboszcz parafii rzymskokatolickiej
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Białej, Elżbieta
Łuniewska - artysta plastyk, Wioleta Głowacka - kierownik
Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury UGZ. Nad prawidłowym
przebiegiem pracy komisji konkursowej czuwała Katarzyna Leszczak
- pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Pieczę nad
prawidłową organizacją konkursu sprawowała natomiast Barbara
Polasińska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.
Jury sprostało trudnemu wyzwaniu wyłonienia z pośród 53 prac
konkursowych tych najpiękniejszych i najwyższych.

Palmy Pierwszeństwa w kategorii Najpiękniejsza Palma
Wielkanocna otrzymali: 
q klasy I-III Szkoły Podstawowej: 
I miejsce - Agata Bielińska (ZSG w Giecznie), II miejsce - Zuzanna
Wołowska (ZSG w Szczawinie), III miejsce - Weronika Kubiak
(ZSG w Szczawinie);
q klasy IV-VI Szkoły Podstawowej:
I miejsce ex aequo - Marta Markiewicz (ZSG w Giecznie) i Karo-
lina Szczepaniak (ZSG w Giecznie), II miejsce - Karolina
Woźniak (ZSG w Giecznie), III miejsce ex aequo - Kinga Nejman
(ZSG w Słowiku), Anna Jakubczyk (SP w Białej) i Magdalena
Jakubczyk (SP w Białej);
q klasy I-III Gimnazjum:
I miejsce - Natalia Sieradzka (ZSG w Słowiku), II i III miejsca
nie przyznano.
Najwyższą Palmą Wielkanocną okazała się praca Agnieszki
Cicheckiej (ZSG w Giecznie), której przyznano Palmę Pierwszeństwa.
Prace konkursowe można było oglądać w siedzibie organizatora
podczas rozdania nagród, ufundowanych w całości przez Gminny
Ośrodek Kultury w Dzierżąznej, 21 marca w trakcie trwania Warszta-
tów Wielkanocnych. 

Warsztaty Wielkanocne w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej
tradycyjnie odbyły się przed Niedzielą Palmową. 
Dzieci spotkały się 21 marca o godz. 9. Na samym początku nastąpiło
rozstrzygnięcie konkursu „Palma Pierwszeństwa za Palmę Wielkanocną”,
które poprowadziła Barbara Polasińska - dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, a później rozpoczęły się zajęcia
twórcze w grupach. Dorośli natomiast mogli wykazać się 22 marca
po południu. 
Podczas kilku godzin warsztatów powstały oryginalne ozdoby
świąteczne, ciekawe pisanki, kartki wielkanocne, barwne palemki.
Zajęcia prowadziły: Teresa Włodarek - szydełkowanie, Beata
Konefał-Trzaska - scrapbooking, Zenona Przegroda - decoupage,
Jolanta Różańska - filcowanie, Agnieszka Kwiatkowska i Beata
Stańczyk - palmy wielkanocne. Koordynacją wszystkich działań
warsztatowych zajmowała się Katarzyna Leszczak.

Tegoroczne Warsztaty Wielkanocne zamykają cykl spotkań kreatyw-
nych w ramach projektu pn. Kultywowanie lokalnych tradycji
poprzez warsztaty i wyposażenie Akademii Rękodzieła
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,
realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej. 

Warsztaty Wielkanocne

KATARZYNA LESZCZAKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej
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Więcej informacji na stronie internetowej www.dzierzazna.pl
BEATA STAŃCZYKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej

Więcej informacji na stronie internetowej www.dzierzazna.pl

Palmy Pierwszeństwa przyznane


