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SAMORZĄD

Podczas XXXII sesji Rady Gminy
Zgierz, która odbyła się 25 kwietnia,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q powołania członka Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Zgierz

Do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz
powołany został radny Zbigniew Draczyński.
Członkami Komisji Rewizyjnej, której
przewodniczy radna Ewa Granosik są
obecnie także: Janusz Chaber, Piotr Gadomski
i Dariusz Sędzicki.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyję-
ciem uchwały, 3 radnych wstrzymało się
od głosu.

q udzielenia pomocy finansowej
Starostwu Powiatowemu w Zgierzu

Radni upoważnili Wójta Gminy Zgierz
do zawarcia umowy dotacji ze Starostwem
Powiatowym w Zgierzu. Z budżetu gminy
Zgierz udzielona zostanie pomoc finansowa
w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na
modernizację budynku strażnicy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Zgierzu. 

Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych

Zmiana dotyczy korekty mylnego zapisu
w nazwie kolumny załącznika do uchwały.
Zapis „zmniejsza się dochody” zastąpiono
poprawnym zapisem „zwiększa się dochody”.
Uchwała dotyczyła zwiększenia budżetu
gminy o 1.000 zł w dziale „pomoc społeczna”.

Przebieg głosowania: 15 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q zmian budżetu gminy Zgierz na rok
2013 w zakresie zadań własnych

l Zwiększono budżet gminy o 22.740 zł.
Pieniądze stanowią dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Ekologia
w nas żyje cały czas”. Jest to edukacyjny
program ekologiczny dla uczniów z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku. Program
przewiduje realizację zajęć, konkursów
i wyjazdów o tematyce ekologicznej, a także
zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. 

Przebieg głosowania: 15 głosów za przyję-
ciem uchwały.

l O 5.000 zł zwiększono przychody budżetu
gminy z tytułu wolnych środków pozostają-
cych na rachunku bankowym. Pieniądze
przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji
Starostwu Powiatowemu w Zgierzu, z przezna-
czeniem na modernizację budynku strażnicy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Zgierzu. 

     Przebieg głosowania: 12 głosów za przyję-
ciem uchwały, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.

l Budżet gminy zasilony został kwotą
99.336 zł, która przeznaczona zostanie na
pomoc materialną o charakterze socjalnym
dla uczniów. Znaczna część tej kwoty, czyli
79.436 zł, to dotacja celowa z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych, stanowiąca 80 proc. kosztów realizacji
zadania. Kolejne 19.900 zł to wolne środki
pozostające na rachunku bankowym gminy. 

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi
zamieszkałemu na terenie danej gminy,
znajdującemu się w trudnej sytuacji material-
nej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie. Obecnie stypendium może otrzy-
mać uczeń, w którego rodzinie miesięczny
dochód na osobę nie przekracza 456 zł.
Wysokość przyznawanego stypendium socjal-
nego uzależniona jest od wysokości miesięcz-

nego dochodu w rodzinie i może wynosić
od 85 zł do 212 zł na miesiąc. Ta forma
pomocy ma charakter rzeczowy i może być
przeznaczona m.in. na zakup podręczników,
przyborów szkolnych, stroju sportowego
i innego wyposażenia uczniów wymaganego
przez szkołę. 

Przebieg głosowania: 15 głosów za przyję-
ciem uchwały.

l W związku z obniżeniem kwoty subwencji
oświatowej przydzielonej gminie na 2013 r.
z budżetu państwa o 262.472 zł, koniecznym
było zwiększenie przychodów budżetu gminy
o tę kwotę wolnymi środkami pozostającymi
na rachunku bankowym gminy. 
     Przebieg głosowania: 15 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q przeniesień w planie wydatków
budżetu gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych

O 70.000 zł zwiększono wydatki zaplanowane
w budżecie gminy na zadanie pn. „Budowa
studni na terenie stacji wodociągowej
w Skotnikach”. Dotychczas w ramach budowy
studni awaryjnej wykonano prace geologi-

czne, w opracowaniu natomiast jest doku-
mentacja geologiczna ustalająca zasoby nowego
ujęcia. Pieniądze przeznaczone zostaną na
opracowanie projektu budowlanego oraz
wykonanie studni wraz z uzbrojeniem.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 przeciw.

Do wydatków budżetu gminy wprowadzono:
l zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Grotniki,
ulice: Grabowa, Ozorkowska i Zakątna”.
W bieżącym roku zaplanowano wykonanie
sieci w ul. Grabowej, na które przeznaczono
45.000 zł, w przyszłym roku planowane są
natomiast roboty w ul. Ozorkowskiej
i Zakątnej, na które planuje się przeznaczyć
295.000 zł. Zadanie zostało wprowadzone do
tegorocznego budżetu z uwagi na upływ
ważności pozwolenia na budowę w tym
zakresie. Przebieg głosowania: 8 głosów za
przyjęciem uchwały, 7 przeciw.
l zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Jedlicze A i B,
ulice: Podrzeczna i Jedlinowa”. Zadanie
zostało wprowadzone do tegorocznego budżetu
z uwagi na upływ ważności pozwolenia na
budowę. Na rozpoczęcie jego realizacji
przeznaczono w bieżącym roku 1.000 zł,
w przyszłym roku ma to być 350.000 zł.
Przebieg głosowania: 8 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 przeciw, 3 radnych wstrzymało się
od głosu. 
l zadanie pn. „Nabycie sieci wodociągowych
w gminie Zgierz”. Kwota 1.000 zł przezna-
czona zostanie na uregulowanie zobowiązań
za przejmowane sieci wodociągowe realizo-
wane przez prywatnych inwestorów. Przebieg
głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 przeciw.

Pieniądze na realizację ww. czterech
przedsięwzięć pochodzą ze środków zabez-
pieczonych w budżecie gminy na zadania
inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i remont
świetlicy w Kaniej Górze” (70.000 zł),
„Budowa boiska sportowego wielofunkcyj-
nego w Grotnikach” (45.000 zł), „Budowa
oświetlenia w miejscowości Ustronie,
ul. Borówkowa” (2.000 zł). Zmniejszenie
środków na tych zadaniach nie wpływa na ich
realizację.

Ponadto w ramach środków przeznaczonych
na pomoc społeczną przeniesiono kwotę
62.500 zł z rozdziału „rodziny zastępcze”
do rozdziału „wspieranie rodziny”. Przebieg
głosowania: 15 głosów za przyjęciem uchwały.

q ustalenia stawki opłat za korzysta-
nie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem jest gmina

Ustalono stawkę opłaty za korzystanie przez
operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest
gmina Zgierz w wysokości 0,05 zł brutto
za jedno zatrzymanie środka transportu na
przystanku komunikacyjnym.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyję-
ciem uchwały.

Uchwały Rady Gminy Zgierz



q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
w sprawie ustalenia opłat i korzystania
z ulg w gminnej komunikacji autobu-
sowej na terenie gminy Zgierz

Regulamin Gminnej Komunikacji Autobuso-
wej oraz ceny biletów obowiązujące na terenie
gminy Zgierz od 1 czerwca 2013 r. publiku-
jemy na str. 4-5.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q sprzedaży lokalu oraz oddania
w użytkowanie wieczyste udziału
w działce - w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców lokali

Radni wyrazili zgodę na dokonanie sprzedaży:
l lokalu mieszkalnego o powierzchni użytko-
wej 77,68 m2 wraz z przynależną komórką
w piwnicy o powierzchni 14,07 m2 (łącznie:
91,75 m2), znajdującego się w budynku nr 17
w miejscowości Lućmierz-Las, na działce
nr ewid. 283/1 o powierzchni 2.523 m2. Zgodnie
z operatem szacunkowym sporządzonym
przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość
lokalu wraz z komórką została określona na
16.824 zł, a wartość udziału w działce 15.776 zł.
l lokalu mieszkalnego o powierzchni użytko-
wej 58,97 m2 wraz z przynależną komórką
w piwnicy o powierzchni 7 m2 (łącznie:
65,97 m2), znajdującego się w budynku nr 17
w miejscowości Lućmierz-Las, na działce
nr ewid. 283/1 o powierzchni 2.523 m2. Zgodnie
z operatem szacunkowym sporządzonym
przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość
lokalu wraz z komórką została określona na
12.771 zł, a wartość udziału w działce 11.343 zł.

Uchwalono, że pierwsza opłata z tytułu
użytkowania wieczystego wynosić ma 15 proc.
ceny nieruchomości gruntowej, opłata roczna
natomiast 1 proc. tej ceny. Nabywcom udzie-
lona zostanie 99 proc. bonifikata od pierwszej
opłaty z tytułu oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowej oraz od
sprzedaży lokalu mieszkalnego. Oznacza to,
że nabywca lokalu wraz z komórką o łącznej
powierzchni 91,75 m2 wniesie pierwszą opłatę
z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości
191,90 zł, a nabywca lokalu wraz z komórką
o łącznej powierzchni 65,97 m2 - 144,72 zł.

Przebieg głosowania: 91,75 m2 - 12 głosów
za przyjęciem uchwały, 1 radny wstrzymał się
od głosu; 65,97 m2 - 13 głosów za przyjęciem
uchwały.

q uchylenia uchwały Rady Gminy
Zgierz z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
lokalu mieszkalnego - w drodze przetargu
- w budynku położonym w Rosanowie
przy ul. Konopnickiej 13A wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste
udziału w działce nr 52/6 o powierzchni
753 m2 oraz podjęcia uchwały w sprawie
oddania w użytkowanie wieczyste
udziału w tej działce - w drodze przetargu.

Zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego,
lokal mieszkalny w budynku położonym

w Rosanowie przy ul. Konopnickiej 13A
nie może być przedmiotem sprzedaży ze
względu na stan techniczny naniesień budow-
lanych, które kwalifikują się do rozbiórki.
Uniemożliwia to uzyskanie zaświadczenia
o samodzielności lokalu. W tej sytuacji gmina
mogła jedynie oddać w użytkowanie wieczyste
udział w działce, gdyż naniesienia budowlane
nie przedstawiają żadnej wartości.

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwał.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata
2013-2026

Uchwała wynika z konieczności dostosowania
WPF do wzoru zamieszczonego w Rozporzą-
dzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia
2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej samorządu terytorialnego. W WPF
uwzględniono również zmiany wprowadzone
do budżetu gminy w 2013 r.

Przebieg głosowania: 11 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.

q q q

Na wniosek Wójta Gminy Zgierz, radni
przyjęli apel w sprawie budowy drogi
ekspresowej S-14, skierowany do Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej oraz Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.

W związku z pracami nad programem
budowy dróg w latach 2014-2020 Rada
Gminy Zgierz przyjęła apel na temat umiesz-
czenia w programie drogi ekspresowej S-14.
W przyjętym apelu czytamy: „Arteria ta jest
niezwykle istotna dla rozwoju całego regionu
łódzkiego, zarówno z punku widzenia gospo-
darczego, jak i społecznego. Budowa tej drogi
pozwoli na powstanie pełnej obwodnicy
aglomeracji łódzkiej, zarówno w ruchu krajo-
wym, jak i międzynarodowym, a jednocześnie
stanie się ona drogą przejmującą coraz
bardziej intensywny ruch wewnątrz samej
aglomeracji. Wprowadzenie drogi ekspresowej
S-14 do programu budowy dróg realizowa-
nych w latach 2014-2020 pozwoli także na
uniknięcie sytuacji, w której dotychczas
podjęte działania i płynące za nimi środki
finansowe, liczone już w milionach złotych,
zostałyby zaprzepaszczone. Praktycznie
gotowy projekt budowy tej drogi stałby się
bezwartościowym dokumentem, a przezna-
czone na niego środki bezpowrotnie utracone.
Z uwagi na powyższe Rada Gminy Zgierz
zwraca się do osób, które decydować będą o
kształcie programu budowy dróg w latach
2014-2020 o podjęcie racjonalnej decyzji
pozwalającej na dalszą realizację już rozpo-
czętego przedsięwzięcia w postaci budowy
drogi ekspresowej S-14”.

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem apelu.

q q q

Radni odrzucili projekty uchwał
w sprawach:

q przeniesień w planie wydatków
budżetu gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych

l I projekt uchwały zakładał wprowadzenie
do wydatków budżetu gminy zadania pn.
„Budowa sieci wodociągowej na odcinku
Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka”.
Środki na ten cel w wysokości 230.000 zł
proponowano przenieść z zadania pn.
„Budowa boiska sportowego, wielofunkcyj-
nego w Grotnikach” (zmniejszenie środków
na tym zadaniu nie wpłynęłoby na jego
realizację). 
     Przebieg głosowania: 10 radnych opowie-
działo się przeciwko przyjęciu projektu
uchwały, 4 głosowało za jego przyjęciem,
1 radny wstrzymał się od głosu. 

l II projekt uchwały zakładał wprowadzenie
do wydatków budżetu gminy zadania pn.
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Rosano-
wie”, w związku z upływem ważności pozwo-
lenia na budowę w tym zakresie. Pieniądze
na budowę sieci wodociągowej w ul. Kwiato-
wej i krótkiego odcinka Ciosny-Rosanów
w wysokości 55.000 zł proponowano
przenieść z innych zadań inwestycyjnych,
tj.: „Budowa oświetlenia w miejscowości
Ustronie, ul. Borówkowa” i „Budowa boiska
sportowego, wielofunkcyjnego w Grotnikach”
(zmniejszenie środków na tych zadaniach nie
wpłynęłoby na ich realizację). 
     Przebieg głosowania: 10 radnych opowie-
działo się przeciwko przyjęciu projektu
uchwały, 5 głosowało za jego przyjęciem.

q udzielenia pomocy finansowej
Starostwu Powiatowemu w Zgierzu 

Projekt uchwały zakładał udzielenie z budżetu
gminy Zgierz pomocy finansowej Starostwu
Powiatowemu w Zgierzu w wysokości
30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej
- powiatowej Nr 5106E relacji Zgierz -
Kębliny”.

Przebieg głosowania: 9 radnych opowie-
działo się przeciw przyjęciu projektu uchwały,
4 głosowało za jego przyjęciem, 1 radny
wstrzymał się od głosu.

q zmian budżetu gminy Zgierz
w zakresie zadań własnych

Projekt uchwały zakładał zwiększenie
przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych
środków pozostających na rachunku banko-
wym o 200.650 zł. Pieniądze te miałyby
pokryć zobowiązanie gminy Zgierz wynikające
z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi
II Wydział Cywilny z dnia 3 grudnia 2012 r.,
sygn. akt II C 1498/12. 

Przebieg głosowania: 12 radnych opowie-
działo się przeciwko przyjęciu projektu
uchwały, 2 głosowało za jego przyjęciem.

3MAJ 2013

SAMORZĄD

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA



4 MAJ 2013

2,40

2,80

3,10

3,50

3,80

4,20

4,50

72,00

85,00

91,00

105,00

114,00

124,00

134,00

36,00

42,50

45,50

52,50

57,00

62,00

67,00

Cena Cena biletu miesięcznego

normalnego ulgowego

Ceny biletów miesięcznych na liniach gminnej komunikacji autobusowej

biletu jednorazowego

Szczawin

Podole

Glinnik

Smardzew

Łagiewniki Nowe

Łagiewniki Klasztor

Zgierz

Z
gi

er
z

G
lin

ni
k

Ła
gi

ew
ni

ki
 N

ow
e

S
m

ar
dz

ew

S
zc

za
w

in

P
od

ol
e

3,50

3,50

3,50

3,10

3,10

2,80

2,40

3,50

3,50

3,50

3,10

2,80

2,40

3,10

3,10

3,10

2,80

2,40

3,10

2,80

2,80

2,40

2,80

2,80

2,40

2,80

2,40

2,40

Ła
gi

ew
ni

ki
 K

la
sz

to
r

Ceny biletów jednorazowych na linii ZGIERZ - SZCZAWIN

§ 1. 

Rodzaje opłat za przejazd gminną komunikacją autobusową

1. Bilety jednorazowe i miesięczne (ceny biletów - patrz tabele)

2. Opłata za przewóz bagażu o objętości większej niż 48 dm3 (60 x 40 x 20 cm)

tj. przedmiotów możliwych do dokonania przewozu, a niestwarzających

zagrożenia dla współpodróżnych oraz za przewóz zwierząt, w wysokości równej

opłacie normalnej za przewóz osób dla danej trasy (linii).

3. Osoby podróżujące z dziećmi do lat 4 nie uiszczają opłat za przewóz

wózka.

4. Opłata za bagaż obowiązuje bez względu na posiadanie przez pasażera

ulgi i zwolnienia z opłaty za przejazdy.

§ 2.

Podwyższona opłata za przejazd bez ważnego biletu 

jako opłata dodatkowa

1. 50-krotność ceny biletu najtańszego, jednorazowego, normalnego

stosowanego przez przewoźnika - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu

przewozu osób lub bagażu bądź ważnego dokumentu uprawniającego do

przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

2. 20-krotność ceny biletu (jak w ust. 1) - za zabranie ze sobą do środka

transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty

- bez uiszczenia tych opłat oraz rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy

dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania

tych warunków.

3. 150-krotność ceny biletu (jak w ust. 1) - za spowodowanie przez

podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez

uzasadnionej przyczyny.

4. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej

w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia

tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej ustalonej w § 2 ust. 1 - 3 obniża się

o 30 proc.

5. Podróżny jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w razie

stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną sytuacji,

o której mowa w § 2 ust. 1 - 3.

6. Opłaty określone w § 1 i 2 obowiązują na wszystkich liniach gminnej

komunikacji autobusowej.

§ 3. 

Zasady korzystania z ulg gminnej komunikacji autobusowej

1. Zwolnienia z opłat przysługują:

a) dzieciom do lat 4 niezajmującym oddzielnego miejsca,

b) umundurowanym funkcjonariuszom policji,

c) osobom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności,

dzieciom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom.

2. Bilety ulgowe (ulga 50 proc.) przysługują:

a) dzieciom w wieku od 4 do 7 lat,

b) dzieciom i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjach,

szkołach ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych,

c) emerytom i rencistom,

d) studentom.

§ 4. 

Uprawnienia do korzystania z miesięcznych biletów szkolnych

1. Uprawnienia do korzystania z miesięcznych biletów szkolnych na trasie

przejazdu od miejsca zamieszkania do miejsca, w którym usytuowana

jest szkoła, do której uczęszcza uprawniony - przysługuje uczniom szkół

podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gminy Zgierz.

2. Opłata za miesięczny bilet szkolny, o którym mowa w ust. 1 wynosi

17 złotych.

3. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych na trasie przejazdu z miejsca

zamieszkania do miejsca, w którym usytuowany jest oddział przedszkolny lub

szkoła, przysługują dzieciom sześcioletnim oraz uczniom szkół podstawowych

i gimnazjów, których droga z domu do szkoły przekracza następujące

odległości:

a) 3 km - w przypadku dzieci w wieku 6 lat objętych rocznym przygotowaniem

przedszkolnym oraz uczniów klas I - IV szkół podstawowych,

b) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów

gimnazjów.

4. Potwierdzeniem uprawnień, o których mowa w § 4 ust. 3 jest miesięczny

bezpłatny bilet szkolny ważny w dniach, w których odbywają się zajęcia

w szkołach.

§ 5. 

Zasady korzystania z gminnej komunikacji autobusowej

1. Podróżny obowiązany jest wykupić bilet u kierowcy lub okazać bilet

miesięczny kierowcy niezwłocznie po wejściu do pojazdu, nie później jednak

niż w czasie dojazdu do pierwszego przystanku.

2. Podróżni uprawnieni do bezpłatnych przejazdów lub ulg w opłatach

obowiązani są do okazania w czasie jazdy ważnych dokumentów potwierdza-

jących uprawnienia (legitymacja szkolna, studencka, służbowa, emeryta

- rencisty, dokument potwierdzający wiek, legitymacja osoby niepełnosprawnej).

3. Za ważny bilet miesięczny uważa się wystawiony przez Gminny Zakład

Komunalny bilet imienny z opisem trasy, której dotyczy.

4. Bilet miesięczny ważny jest z dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym

tożsamość osoby.

5. Bilety miesięczne uprawniają do przejazdów we wszystkich dniach

miesiąca z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Bilety miesięczne szkolne przysługujące uczniom szkół podstawowych

i gimnazjów z terenu gminy Zgierz uprawniają do przejazdów w czasie roku

szkolnego w dniach zajęć szkolnych.

Regulamin 
Gminnej Komunikacji 

Autobusowej
obowiązuje na terenie gminy Zgierz 

od 1 czerwca 2013 r.

Oprac. na podstawie uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat
i korzystania z ulg w gminnej komunikacji autobusowej
na terenie gminy Zgierz oraz uchwał Rady Gminy Zgierz
z dnia 29 marca 2012 roku i 28 kwietnia 2013 roku
zmieniających ww. uchwałę.

SAMORZĄD



ROZKŁAD JAZDY

GMINNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
usługę przewozową na liniach GKA świadczy Gminny Zakład Komunalny zs. w Dąbrówce Wielkiej
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Ceny biletów jednorazowych na linii ZGIERZ - BRACHOWICE

SAMORZĄD

F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
N - kursuje tylko w niedzielę, w czasie wakacji nie kursuje
Fw - w czasie wakacji i ferii zimowych kursuje tylko w dni targowe
Wt - kursuje tylko w czasie wakacji i ferii zimowych
W - kursuje tylko w czasie wakacji i ferii zimowych w dni robocze od poniedziałku do piątku
S - kursuje w czasie roku szkolnego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ferii i wakacji

Szczawin

Podole

Glinnik

Smardzew

Łagiewniki Stare

Łagiewniki Nowe

Łagiewniki Klasztor

Zgierz, ul. Długa 166

Zgierz, ul. Długa / Sierakowskiego

Zgierz, ul. Spacerowa

Zgierz, ul. Długa / M. Curie-Skłodowskiej

Zgierz, plac Kilińskiego / ul. Długa

F

kierunek SZCZAWIN - ZGIERZ

Przystanek

6:10

6:13

6:17

6:20

6:24

6:27

6:32

6:37

6:38

6:39

6:40

6:43

7:25

7:28

7:32

7:35

7:39

7:41

7:46

7:52

7:53

7:54

7:55

7:58

12:20

12:23

12:27

12:30

12:34

12:37

-

12:42

12:43

12:44

12:45

12:48

14:15

14:18

14:22

14:25

14:29

14:32

14:37

14:42

14:43

14:44

14:45

14:48

F F F

Zgierz, plac Kilińskiego / ul. Długa

Zgierz, ul. Długa / M. Curie-Skłodowskiej

Zgierz, ul. Spacerowa

Zgierz, ul. Długa / Sierakowskiego

Zgierz, ul. Długa 166

Łagiewniki Klasztor

Skotniki

Łagiewniki Nowe

Łagiewniki Stare

Smardzew

Glinnik

Podole

Szczawin

F

kierunek ZGIERZ - SZCZAWIN

Przystanek
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-

-
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-

-
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-
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15:32
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F F F

Zgierz, plac Kilińskiego
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Brachowice
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Brachowice

Wypychów
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Lorenki

Kwilno

Władysławów

Besiekierz

Kębliny

Wola Branicka

Rogóźno
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Jeżewo

Dąbrówka

Zgierz, plac Kilińskiego
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czytaj również 
na stronie internetowej

www.gmina.zgierz.pl
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Indywidualność siłą
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie
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W Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie
w klasach I-III realizowany jest projekt edukacyjny pt. „Indywidual-
ność siłą”. Projekt zapewnia każdemu dziecku ofertę edukacyjną
zgodną z jego indywidualnymi możliwościami i zainteresowaniami.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, dydaktyczno
-wyrównawczych z matematyki, terapeutycznych, rozwijających
zdolności matematyczno-przyrodnicze i plastyczne oraz zajęciach dla
dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w ZSG w Szczawinie realizowane są przez
Akademię Rozwoju i Edukacji. Ich głównym założeniem jest podej-
mowanie działań kompensacyjnych i stymulujących rozwój mowy
dzieci oraz korygowanie istniejących u nich wad wymowy, m.in.
poprzez usprawnianie aparatu oddechowego i fonacyjnego, ćwiczenia
fonacyjne i emisyjne, zabawy i ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
rozwijające umiejętność percepcji i pamięci słuchowo-werbalnej,
zabawy i ćwiczenia podnoszące sprawność motoryczną narządów
artykulacyjnych, a także ćwiczeń i zabaw logorytmicznych.

W trakcie realizacji projektu u wszystkich dzieci uczestniczących
w zajęciach osiągnięto zamierzone efekty. Dzieci potrafią prawidłowo
gospodarować oddechem, stosować prawidłowy tor oddechowy w
określonym kierunku i z odpowiednią siłą, wydłużają fazę wdechu
i wydechu oraz wykonują ćwiczenia usprawniające przeponę. Ponadto
wykonują poprawnie ćwiczenia mięśni okrężnych ust, krtani, języka,
warg, żuchwy i podniebienia miękkiego. Większość z nich potrafi
umiejętnie łączyć muzykę z ruchem i ekspresją wokalną, wykonuje
różnorodne ćwiczenia i zabawy przy muzyce, a także odpowiednio
reaguje na zmianę tempa i dynamiki ruchu. Dzieci rozwinęły
umiejętność percepcji i pamięci słuchowej oraz słuchu fonematycz-
nego, a także analizy i syntezy słuchowej, kojarzą wybrzmiewane
dźwięki z układem narządów mowy. U większości nastąpiła również
poprawa wad wymowy dotyczących m.in. seplenienia, rerania,
bezdźwięczności oraz innych zaburzeń mowy występujących
najczęściej u dzieci w tym wieku. 

Podczas zajęć logopedycznych wykorzystywanych jest wiele ciekawych
i atrakcyjnych dla dzieci pomocy dydaktyczno-logopedycznych.
Stosowane są też różnorodne metody pracy, m.in. metoda Kinezjologii
Edukacyjnej Paula Dennisona, zabawy relaksacyjne Jacobsona
i A. Pollender, metoda ruchu rozwijającego Doroty Dziamskiej oraz
wiele zabaw i ćwiczeń z logorytmiki. Dzieci chętnie i aktywnie
uczestniczą w zajęciach, proponowane zabawy i ćwiczenia sprawiają
im ogromna radość.

Zajęcia logopedyczne są bardzo istotne dla prawidłowego rozwoju
mowy i języka czynnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-

szkolnym, ponieważ już na samym początku eliminują trudności oraz
zapobiegają pogłębianiu i powstawaniu w przyszłości wielu dysfunkcji
takich jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, prowadzonych
przez Lucynę Kubiak, uczestniczy czworo uczniów z klasy II. Celem
zajęć jest kształtowanie i utrwalanie podstawowych pojęć arytmetycz-
nych, pogłębianie znajomości czterech działań arytmetycznych
i podstaw techniki rachunkowej, wdrażanie do samodzielnej pracy
z tekstem matematycznym, rozwijanie wyobraźni, myślenia, aktyw-
ności twórczej i zainteresowania matematyką.

Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne metody aktywizujące,
a także szeroka gama pomocy edukacyjnych: karty i kości do gry,
klocki i układanki logiczne, gry „Logico”, goplany. Dzieci doskonalą
umiejętności praktyczne, m.in.: mierzenie, ważenie, odczytywanie
temperatur, korzystanie z kalendarza. Systematycznie stosowana jest
praca indywidualna z uczniem, jak również grupowa ze wszystkimi
dziećmi.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, „bawią się” matematyką.
Poczyniły duże postępy w nauce, zwiększyła się ich aktywność na
lekcjach oraz znacznie wzrosło poczucie pewności siebie na tle klasy
i wiara we własne możliwości. To najbardziej cieszy nauczyciela
prowadzącego.

Terapia pedagogiczna

W terapii pedagogicznej, prowadzonej przez Lucynę Kubiak, uczest-
niczy czworo uczniów z klasy II. Główne cele zajęć to: ldoskonalenie
koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, spostrzegawczości
wzrokowej i orientacji przestrzennej, l usprawnianie percepcji
wzrokowo-słuchowej i grafomotoryki, l zapamiętywanie bodźców
słuchowo-wzrokowych i ich różnicowanie, lpozytywne wzmacnianie
dzieci i eliminowanie niepowodzeń szkolnych.

Na zajęciach wykorzystywane są metody terapeutyczne tj.: Metoda
Dobrego Startu, terapia zabawą, muzykoterapia, wybrane elementy
metody 18 struktur wyrazowych, Domana (metoda globalnego
czytania), słowne i oglądowe oraz praca z komputerem z wykorzysta-
niem programów edukacyjnych („Dyslektyk”, „Klik uczy czytać”).

Podstawą pracy terapeutycznej z dziećmi jest jej zindywidualizowanie
ze względu na zróżnicowane trudności w uczeniu się. Podczas zajęć
najwięcej czasu przeznacza się na ćwiczenie funkcji najsłabiej rozwi-
niętych oraz tych umiejętności, w których ujawniają się najpoważ-
niejsze trudności. Są one ćwiczone w różnych czynnościach z zacho-
waniem zasady indywidualizacji i zasady stopniowania trudności.

UNIA EUROPEJSKA

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



30 kwietnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zs. w Zgierzu zakończył rekrutację
uczestników do kolejnej edycji projektu pn.
„Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą
na lepsze jutro”. Projekt współfinansowany
jest przez Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Do tegorocznej edycji zakwalifikowano
35 osób. Zostaną one objęte wieloma formami
wsparcia. 18 osób będzie uczestniczyć
w kontrakcie socjalnym, w tym czternastu
z nich zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe,
a czterech zostanie skierowanych do odbycia
stażu. Natomiast 17 osób weźmie udział
w Programie Aktywności Lokalnej.

Wszyscy uczestnicy będą mogli zdobyć szereg
umiejętności interpersonalnych. W formach
warsztatowych odbędą się zajęcia z psycholo-
giem, w czasie których zdobędą umiejętności
komunikacji interpersonalnej, asertywności,
rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze
stresem. Podczas zajęć grupowych z doradcą
zawodowym poszerzą warsztat aktywnego
poszukiwania pracy, przygotowania doku-
mentów aplikacyjnych, umiejętności odbycia
rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym
pracodawcą. 

W ramach Programu Aktywności Lokalnej
uczestnicy projektu będą uczestniczyć
w zajęciach grupowych z prawnikiem.
Poznają przepisy prawne z zakresu prawa
pracy, umów cywilno-prawnych, obowiązków
pracodawcy i pracownika w świetle kodeksu
pracy, a także ważne zagadnienia prawa
rodzinnego, alimentacyjnego, karnego i spad-
kowego.

Oprócz spotkań warsztatowych w grupach,
każdy z uczestników odbędzie indywidualne
spotkania z psychologiem, a uczestnicy

kontraktów socjalnych również indywidualne
zajęcia z doradcą zawodowym.

Celem projektu jest nie tylko nauka i zdobycie
kwalifikacji zawodowych, ale również
integracja społeczna mieszkańców gminy
Zgierz. Zorganizowany zostanie zatem piknik
integracyjny oraz spotkanie wigilijne dla jego
uczestników.

Projekt zakończy się 31 grudnia 2013 r.

Zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe

MAŁGORZATA BIBEL
koordynator projektu

35 osób zakwalifikowanych do projektu „Inwestycja 
w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” podpisało 
30 kwietnia deklaracje uczestnictwa w szkoleniach 
i warsztatach, dzięki którym zwiększą swoją 
atrakcyjność na rynku pracy.
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Zajęcia rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze

W zajęciach rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze,
prowadzonych przez Annę Isert, uczestniczy 5 uczniów z klas II i III.
Dzieci angażują się we wszystkie działania z wielkim oddaniem. Widać,
że poznawanie środowiska przyrodniczego sprawia im wielką frajdę,
ponieważ widzą je jako niezwykle pasjonujące i ciekawe. Podczas
zajęć w terenie dzieci zweryfikowały swoją wiedzę na temat świata
przyrodniczego, podpatrywały życie zwierząt i roślin, obserwowały
przemiany związane ze zmieniającymi się porami roku. Z każdej
wyprawy przynosiły ciekawe okazy naturalne, wykonywały zdjęcia
oraz rysunki. Uczniowie uczyli się kreatywności, nieszablonowych
rozwiązań różnych problemów oraz współpracy w grupie. Wszyscy
utrwalili pozytywne postawy ekologiczne wobec środowiska, rozumieją
potrzebę jego ochrony, wiedzą jak zapobiegać negatywnym
działaniom.

W części matematycznej uczniowie poznali nowe techniki oblicze-
niowe, dowiedzieli się, że są różne drogi do rozwiązania tego samego
problemu. Rozwiązywali rozmaite zadania o różnym stopniu trudno-
ści, doskonalili logiczne myślenie. Aby osiągnąć zamierzone cele często
wykorzystywane są atrakcyjne gry i zabawy matematyczne, konstruk-
cyjne, puzzle, układanki, książeczki logiko i inne. Dzieci przygotowy-
wane były również do konkursów matematycznych. 

Zajęcia rozwijające zdolności plastyczne

W zajęciach rozwijających zdolności plastyczne, prowadzonych przez
Annę Isert, uczestniczy 5 uczniów z klas II i III. Podczas zajęć dzieci
poznają ciekawe techniki malarskie, posługują się nowymi środkami
artystycznego wyrazu. Zapoznają się z dorobkiem wybitnych twórców,
przygotowują się do odbioru żywej sztuki. Uczniowie uczą się jak
dostrzegać piękno w najbliższym otoczeniu oraz próbują wyrazić swoje
emocje i fantazje w postaci własnych prac. Ponadto uczą się szano-
wania pracy innych dzieci, ich podejścia do tematu, sposobu realizacji,
które często różni się od własnego spojrzenia. Prace, które powstają
podczas zajęć są bardzo atrakcyjne pod względem artystycznym.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów 

z trudnościami w czytaniu i pisaniu

W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami
w czytaniu i pisaniu, które prowadzi Katarzyna Wołowska, uczestniczy
17 uczniów z kl. I, II, III.

Umiejętność czytania doskonalona jest na podstawie krótkich tekstów,
które rozwijają równocześnie wiedzę uczniów w zakresie świata
przyrody, sportu, rozwoju techniki, orientacji przestrzennej oraz
koligacji rodzinnych. Po przeczytaniu tekstu dzieci rozwiązują testy
sprawdzające jego zrozumienie. Dzieci doskonalą umiejętność wyko-
rzystania posiadanej już wiedzy i spostrzegawczości poprzez rozwią-
zywanie zagadek, krzyżówek, rebusów i dobieranek. Tworząc swobodne
wypowiedzi pisemne (list, zaproszenie, sprawozdanie, opis), dzieci
utrwalają ortografię i staranne pisanie.

Podczas zajęć często wykorzystywane są pomoce dydaktyczne
zakupione w ramach realizacji innych projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dzięki grom edukacyjnym („Memo”, „Logiko”, „Pus”, „Chińczyk
ortograficzny”) dzieci utrwalają poznawane literki, ćwiczą analizę
i syntezę słuchowo-wzrokową, części mowy, reguły ortograficzne oraz
umiejętność układania zdań w sposób zabawowy, ciekawy i lubiany
przez uczniów.

Sprawność manualna, szczególnie wśród uczniów z klasy I, ćwiczona
była poprzez nawlekanie koralików, lepienie z plasteliny, wycinanie,
składanie, rysowanie wzorów po śladzie, kolorowanie małych
fragmentów - odkodowywanie rysunków, kopiowanie przez kalkę
techniczną. 

Zajęcia w małych grupach wpływają często na przemianę uczniów
nieśmiałych, rozwijając w nich otwartość na otoczenie.

ANNA LEWANDOWSKA, LUCYNA KUBIAK, 
ANNA ISERT, KATARZYNA WOŁOWSKA
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q Tytuł projektu: Okno na świat
q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna       

w Białej
q Miejsce realizacji: strażnica OSP 

Biała, ul. Kościelna 2
q Zakres projektu: wymiana 

9 drewnianych okien na PCV

q Tytuł projektu: Kontynuacja 
zakończenia budowy 
Domu Sołeckiego „Sołtysówki” 
i placu zabaw dla dzieci

q Realizator: Sołectwo Jedlicze B
q Miejsce realizacji: „Sołtysówka” 

Jedlicze B, ul. Kochanowskiego 2
q Zakres projektu: dwukrotne 

pomalowanie podłogi w „Sołtysówce”; 
remont bramy i furtki; opracowanie 
projektu przyłącza energetycznego; 
organizacja i doposażenie placu zabaw;    
wykonanie szyldu

q Tytuł projektu: A może by tak...
q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna 

w Dąbrówce Wielkiej
q Miejsce realizacji: strażnica OSP 

Dąbrówka Wielka, ul. Główna 72
q Zakres projektu: wymiana 2 drzwi 

zewnętrznych w budynku strażnicy; 
podwójne malowanie 100 m2 dachu

q Tytuł projektu: Nasza świetlica
q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna 

w Dzierżąznej
q Miejsce realizacji: strażnica OSP 

Dzierżązna 6a
q Zakres projektu: demontaż starego 

chodnika wokół budynku strażnicy
i położenie nowego z kostki brukowej

q Tytuł projektu: Wypoczynek 
i spotkania integracyjne na świeżym
powietrzu

q Realizator: Rada Rodziców Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie

q Miejsce realizacji: teren szkoły
Gieczno, ul. Szkolna 2

q Zakres projektu: organizacja miejsca
rekreacji na terenie przyszkolnym 
- wytyczenie miejsca na ognisko, 
zakup i ustawienie ławek

Projekty zrealizowane w ramach pomocy z budżetu gminy Zgierz na 2012 rok 
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q Tytuł projektu: Piękne lico
q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kęblinach
q Miejsce realizacji: strażnica OSP 

Kębliny, ul. Strykowska 34
q Zakres projektu: remont elewacji 

- położenie tynku akrylowego 
i mozaikowego; wymiana drewnianych
okien na PCV

q Tytuł projektu: Radosna Świetlica
q Realizator: Rada Sołecka 

w Łagiewnikach Nowych
q Miejsce realizacji: Świetlica Wiejska 
     Łagiewniki Nowe, 

ul. Smardzewska 59
q Zakres projektu: malowanie 

pomieszczeń; montaż 2 rolet 
zewnętrznych

q Tytuł projektu: Nasza Strażnica
q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna 

w Skotnikach
q Miejsce realizacji: strażnica OSP 

Skotniki, ul. Strażacka 4
q Zakres projektu: odnowienie fasady 

budynku strażnicy OSP - prace 
tynkarskie, malowanie ścian i rynien

q Tytuł projektu: Nasza strażnica, 
nasza świetlica

q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Śladkowie Górnym

q Miejsce realizacji: strażnica OSP 
Śladków Górny 23

q Zakres projektu: remont więźby 
dachowej; montaż nowego poszycia 
dachowego i wykonanie obróbek 
blacharskich; prace porządkowe 
po remoncie

q Tytuł projektu: Świetlica, 
bezpiecznym miejscem integrującym     
mieszkańców Ustronia

q Realizatorzy: Sołectwo Ustronie 
i Koło Gospodyń Wiejskich Grotniki-
Ustronie

q Miejsce realizacji: Centrum Kultury/       
Strażnica OSP Ustronie-Grotniki
Ustronie, ul. Ustronie 10 

q Zakres projektu: uszycie firanek, 
montaż karniszy; 
wymiana uszkodzonych gniazdek 
i włączników elektrycznych; 
malowanie klatki schodowej

9MAJ 2013
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SPOŁECZEŃSTWO

22 kwietnia 2013 r. Komisja Oceny
Projektów w składzie: Mirosław Burzyński
- Przewodniczący Rady Gminy Zgierz,
Bogusława Szczecińska - Sekretarz Gminy
Zgierz, Ewa Kubiak - Skarbnik Gminy Zgierz,
Wioleta Głowacka - Kierownik Referatu
Rozwoju, Promocji i Kultury oraz Maciej
Wrzesiński - pracownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury, sekretarz Komisji,
oceniła projekty złożone w ramach
naboru wniosków o przyznanie pomocy
finansowej z budżetu Gminy Zgierz na
rok 2013 na realizację projektu lokal-
nego.

W szóstej już edycji gminnych „małych
grantów” wpłynęło 12 wniosków, a na pomoc
finansową zarezerwowano w budżecie gminy
40 tys. zł (po 4 tys. zł na projekt) - najwięcej
w historii programu.

Pomoc przyznano (według kolejności na
liście rankingowej): 
q Sołectwu Jedlicze B (14,2 pkt)
na kontynuację budowy Domu Sołeckiego
i postawienie altanki przy placu zabaw;
q Straży Pożarnej w Białej (14,0 pkt)
na remont pomieszczeń w remizie zajmowa-
nych dotąd przez bibliotekę gminną i urzą-
dzenie w nich sali tradycji OSP w Białej; 
q Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dzierżąznej (13,6 pkt) na kontynuację
remontu chodnika wokół strażnicy;
q Kołu Gospodyń Wiejskich i Radzie
Sołeckiej Jedlicza A (13,2 pkt) na doposa-
żenie Świetlicy Wiejskiej i zagospodarowanie
terenu wokół niej;
q Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skotnikach (13,2 pkt) na odnowienie
sanitariatów oraz zakup nagrzewnicy olejowej;
q Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dąbrówce Wielkiej (13,0 pkt) na wyko-
nanie 100 mb ogrodzenia remizy;
q Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczawinie (12,8 pkt) na wymianę dwóch
par drzwi wejściowych do remizy;

q Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kęblinach (12,4 pkt) na wykonanie
orynnowania świetlicy wiejskiej i ogrodzenie
części gospodarczej obiektu;
q Ochotniczej Straży Pożarnej
w Śladkowie Górnym (12,0 pkt) na wyko-
nanie podłoża pod nową podłogę oraz wymianę
i uzupełnienie brakujących okien i drzwi;
q Radzie Sołeckiej Sołectwa Besiekierz
Rudny (11,8 pkt) na urządzenie placu do gry
w koszykówkę.

Spośród wybranych do realizacji projektów,
tylko dwa (w Jedliczu A i Szczawinie) są
nowym inicjatywami. Pozostałe są rozwinię-
ciem lub uzupełnieniem projektów realizo-
wanych w poprzednich edycjach.

Porozumienia o udzieleniu pomocy finanso-
wej wybrane organizacje podpisały z gminą
2 maja. Szósta edycja „małych grantów”
zakończy się 31 października.

Gminne „małe granty” 

- edycja 2013

MACIEJ WRZESIŃSKI

Gmina Zgierz realizuje projekt „Lokalny
lider w ekomuzeum - wyjazd studyjny
do LGD Fundacja Biebrzańska”, współ-
finansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Jest on skierowany do
sołtysów i członków rad sołeckich z terenu
gminy Zgierz, a jego celem jest zachowanie
specyfiki regionu obszarów wiejskich,
zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz
wymiana doświadczeń w zakresie zadań
związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

W ramach projektu 10 kwietnia 2013 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz odbyło
się spotkanie organizacyjne dotyczące
wyjazdu studyjnego w dniach 10-13 czerwca
2013 r., które poprowadził Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz. Uczestniczyli w nim
sołtysi i członkowie rad sołeckich - łącznie 44
osoby. Spotkanie było połączone ze szkole-
niem z zakresu funkcjonowania jednostek
pomocniczych. Zasady funkcjonowania gminy
i sołectwa oraz statut sołectwa jako podstawy
jego funkcjonowania omówiła Sekretarz
Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska,
szczególną uwagę zwracając na podstawy
prawne oraz podział kompetencji władz
uchwałodawczej i wykonawczej w gminie
i sołectwie. Skarbnik Gminy Ewa Kubiak
przedstawiła zebranym zasady finansowania
samorządu gminnego, konstrukcję budżetu
gminy i zarządzanie finansami w sołectwie
oraz możliwe źródła dochodów sołectwa (np.
darowizny, gospodarowanie powierzonym
mieniem), zaś Kierownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury Wioleta Głowacka
omówiła finansowanie z budżetu gminy
projektów dla sołectw oraz możliwości

pozyskiwania innych środków
zewnętrznych, a także program
wyjazdu studyjnego.

Kolejnym, najważniejszym
punktem projektu jest wyjazd
studyjny do LGD Fundacja
Biebrzańska, który odbędzie
się w dniach 10-13 czerwca
2013 r. W jego trakcie
uczestnicy wezmą udział
w szkoleniach dla lokalnych
liderów i animatorów społecz-
nych z tematyki związanej
z budowaniem ekomuzeów,
tworzeniem zielonych szlaków
i questingu oraz w warsztatach pisankarskich.
Spotkają się również z laureatem tytułu Sołtys
Roku 2010. Poza zdobywaniem nowej wiedzy
mieszkańcy gminy staną się ambasadorami
naszego regionu i będą promować dziedzic-
two kulturowe i walory ziemi łęczyckiej.

Ostatnim z zaplanowanych w ramach pro-
jektu zadań jest konferencja podsumowująca
projekt i promująca jego efekty, podczas
której uczestnicy wyjazdu podzielą się
doświadczeniami zdobytymi w trackie pobytu
na terenie działalności Lokalnej Grupy
Działania Fundacja Biebrzańska. Przedstawią
również pomysły na rozwój swoich sołectw
oraz możliwości przeniesienia podpatrzonych
rozwiązań na grunt lokalny. Konferencja
będzie otwarta dla mieszkańców gminy,
przedstawicieli organizacji i podmiotów
działających na terenie gminy i innych
zainteresowanych.

Z okazji Złotych Godów
Państwu 

Krystynie i Józefowi Furmaniakom
życzenia wszelkiej pomyślności 

oraz kolejnych lat wspólnego życia 
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym

składa
Małgorzata Gawryszczak

Sołtys Sołectwa Śladków Górny

ŻYCZENIA

50 lat
razem

Lokalny lider w ekomuzeum
– wyjazd studyjny do LGD Fundacja Biebrzańska

MACIEJ WRZESIŃSKI
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Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich podczas spotkania
organizacyjnego.



OŚWIATA

W Szkole Podstawowej w Białej przeprowa-
dzono od zimy szereg działań, dzięki którym
społeczność szkolna zgłębia wiedzę o środo-
wisku przyrodniczym, nabiera nawyków
proekologicznych oraz skłania się do prowa-
dzenia aktywnego i zdrowego stylu życia
na łonie przyrody. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białej wzięli
udział w cyklu warsztatów prowadzonych
przez specjalistów z Ośrodka Działań Ekolo-
gicznych. Podczas zajęć poszerzali swoją
wiedzę z zakresu ekologii, nabywali zdolności
obcowania z przyrodą w sposób twórczy
i świadomy, zgodny z występującym w naturze
życiem. Zdobytą wiedzę wykorzystali biorąc
udział w konkursach ekologicznych: „Eko
- Asy”, „Bądź ekologiem” oraz „Odpady w życiu
codziennym, czyli co można zrobić z puszki,
tektury i innych śmieci”. Na przełomie maja
i czerwca zostaną rozstrzygnięte kolejne
konkursy (plastyczny i fotograficzny), dzięki
czemu uczniowie w znaczącym stopniu
wzbogacą swoją wiedzę na temat ekologii. 

Podczas obchodów Dnia Ziemi uczniowie
zasadzili rośliny przed budynkiem szkoły,
a cała społeczność szkolna obejrzała wystawę
prac oraz specjalnie przygotowane przedsta-
wienie pod kierunkiem Barbary Gębickiej. 

W ramach projektu „Zagraj w zielone, czyli
ekologicznie i zdrowo w Szkole Podstawowej
w Białej” odbyły się dwa rajdy piesze.
Zaplanowano również wyjazd do Palmiarni
i Arboretum w Rogowie oraz spacer ścieżką
ekologiczną w Sokolnikach.

Realizatorzy projektu zakupili albumy
i książki przyrodnicze, mikroskopy, lupy,
kompasy, lornetki, plansze dydaktyczne,
filmy, aparat fotograficzny i zestawy do
doświadczeń „Badam, odkrywam”. Pomoce
te z satysfakcją wykorzystywane są przez
uczniów, gdyż pozwalają w sposób samo-
dzielny poznawać otaczający świat i zjawiska
w nim występujące. 

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. Doskonale odzwierciedla
realizowane przez społeczność szkoły formy
aktywności, wpływające na podnoszenie
jakości edukacji ekologicznej.

Więcej informacji na temat projektu
w Internecie na: www.spbia.szkolnastrona.pl.Zagraj w zielone, 

czyli ekologicznie i zdrowo w Białej AGATA BARZYŃSKA
nauczycielka w Szkole Podstawowej 

w Białej
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Zgłębiamy wiedzę na temat dziejów
Szkoły Podstawowej w Białej

Społeczność Szkoły Podstawowej w Białej
zwraca się z prośbą do osób posiadających
wiedzę lub dokumentację (fotografie,
zeszyty, podręczniki, świadectwa itd.)
o udostępnienie ich w celu poszerzenia
wiedzy na temat historii naszej szkoły.
Chętnie wysłuchamy też wspomnień
dotyczących placówki.

Osoby chcące podzielić się z nami
posiadanymi informacjami bądź pamiąt-
kami proszone są o kontakt:

Szkoła Podstawowa w Białej
95-001 Biała, ul. Kościelna 4
tel. 42 717 84 13 (sekretariat)

e-mail: spbia@op.pl

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku
w ramach działań proekologicznych zorgani-
zowano akademię z okazji Światowego Dnia
Ochrony Wód i Światowego Dnia Ziemi.
Podczas uroczystości zaprezentowali się
uczniowie klasy IV z przedstawieniem
edukacyjnym pt. „Gdzie woda - tam życie”,
poruszającym zagadnienia występowania
wody w przyrodzie i jej zapotrzebowań
w gospodarce. Odbył się pokaz mody ekolo-
gicznej w wykonaniu kl. „0” i przedstawienie
„Przygoda w Ekolandii” przygotowane przez
uczniów klas I i III. W trakcie akademii
przeprowadzono quiz ekologiczny dla klas IV
-VI oraz prezentację plakatów i transparen-
tów przygotowanych przez uczniów poszcze-
gólnych klas pod hasłem „Ziemia naszym
domem”. Na zakończenie uczniowie klasy VI
wzięli udział w zielonym happeningu,
na którym rozwiesili tabliczki przyrodnicze
i propagowali ekologiczny styl życia.

W ramach edukacji ekologiczno-przyrodniczej
zorganizowano dwa wyjazdy współfinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

27 lutego trzydziestu uczniów wzięło udział
w warsztatach plastyczno-technicznych pt.
„Powrót papieru, czyli użyteczna makulatura”,
organizowanych przez Ośrodek Działań Eko-
logicznych „Źródła” w Łodzi.  Na warsztatach
uczniowie zapoznali się z historią powstawania
papieru oraz metodami jego przetwórstwa.
Zaznajomili się z wykonaniem papieru
czerpanego z makulatury oraz samodzielnie
wykonali ozdobne kartki.

29 kwietnia czterdziestu uczniów wyjechało
na całodniową wycieczkę do Centrum Edu-

kacyjno-Przyrodniczego w Rogowie. W czasie
wycieczki zwiedzali Arboretum i Alpinarium,
odbyły się: lekcje przyrodnicze w terenie -
„Spacer młodego tropiciela”, lekcja muzealna
- „Przystosowania zwierząt do warunków
środowiska” oraz zwiedzanie Muzeum Lasu
i Drewna - „Odkrywamy sekrety natury”.
W trakcie wycieczki uczniowie analizowali
wpływ człowieka na środowisko, doskonalili
umiejętność obserwacji i orientacji w terenie,
poznali tajniki topografii oraz bogatą roślin-
ność i jej zastosowania w ogrodnictwie,
gospodarstwie domowym, przemyśle i medy-
cynie.

Proekologicznie
w Słowiku

ANNA SOKALSKA
ZSG w Słowiku
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Ach, ta dzisiejsza młodzież… – wzdychają
dziadkowie. Nauczyciele zauważają często
nadmierne zainteresowanie gimnazjalistów
komputerem. Młodzi nie czytają książek
– alarmują bibliotekarze. Ale to nie jest cała
prawda o młodym pokoleniu. Nie trzeba
spędzać nad książką całego dnia, żeby
znajdować się w kręgu literatury. Można
tworzyć literackie światy we własnym domu,
w szkole... nawet na korytarzu.

– Poezja przychodzi sama, nie wiem skąd –
mówi Magda Weteska z trzeciej klasy
Gimnazjum w Giecznie. – Często pojawia się
myśl, słowo, obraz, kiedy rozmawiam z kole-
żankami w czasie przerwy. Odchodzę wtedy
na bok, siadam sama. Jeśli wtedy nie zapiszę,
co mi chodzi po głowie - fraza odejdzie.
Minie chwila i potem już do tego wrażenia
nie wrócę.

Wiersze

Pierwsza jest emocja 
Naga bezkształtna 
Przeczucie 
Potem jest kolor 
A może nawet strach 
Że ucieknie 
Słowa potem 
Dużo słów złych 
Jak dopasować słowa 
do kształtu?
Kolor do myśli?
Jak ocalić 
siebie przed samym sobą niemożliwym? 

To jeden z trzech wierszy, które Magda
przeznaczyła na XIV Ogólnopolski Konkurs
Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka „Cała
radość życia w tworzeniu”. Konkurs odbywał
się w Turku. Daleko, ale od czego jest internet!
Wysłała. Nawet nie trzeba już jej było specjalnie
namawiać! To nie jest pierwszy konkurs,
w którym prezentuje swoje myśli.

Magda pisze wiersze od dawna. – W szkole
podstawowej pani Danuta Baszczyńska
zażartowała, że może zostanę poetką
– wspomina dziś piętnastolatka. – Gimnazjum
dało nowy impuls. Od trzech lat na lekcjach
języka polskiego pani Alina Kurzdym zachęca
do własnej twórczości. Podpowiada udział
w różnych konkursach literackich. Proponuje
różne formy oryginalnej aktywności.

Atmosfera zajęć sprzyja samodzielnemu
myśleniu i pisaniu. Każdy uczeń może, jeśli
tylko chce, spróbować swoich sił. Wszyscy na
miarę swoich możliwości i według własnych
zainteresowań mogą coś robić w sferze
literatury, teatru. Dziewczyny z IIIa wybrały
świat wierszy. Natalia Góralczyk, Milena
Rucińska, Monika Chachaj piszą do szuflady,
ale i one próbują publikować. Na razie
nie wygrywają konkursów, ale przyszłość stoi
otworem!

Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu
ogłosiło Ogólnopolski Konkurs Literacki dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych LITERACKI SMS – POEZJA

I PROZA NA 160 ZNAKÓW pod hasłem
„Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd
zmierzamy?”. Czytamy werdykt jury:
„Wyróżnienie: Magdalena Weteska, 15 lat,
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Giecznie.
Opiekun: Alina Kurzdym”.

...Delikatna i zwinna,
pełna tajemnic,
o bogatym wnętrzu 
i miękkim ciele;
a jednak w końcu 
porzucona i zapomniana,
skazana na 300 lat samotności...Torebka Foliowa 

Drodzy Dorośli! Jak widać umiejętność
posługiwania się internetem jest dziś
niezbędna. Magda pokazała, że warto też
pisywać SMS-y! Współczesna młodzież jest
tak samo wrażliwa, jak my będąc nastolat-
kami. Młodzi obserwują świat, przeżywają
codzienność w sposób niecodzienny.

Szafy 

Dookoła nas
Pełno niewidzialnych szaf 
A w nich już niemodne ubrania 
wspomnienia 
Jest zielona sukienka 
w żółte mlecze 
Kapelusz z obłoków 
przepasany wstążką tęczy 
Biała peleryna ze śniegu 
buty z mchu 
Torebka z czerwonych liści klonu 
pełna kasztanów i żołędzi 
Tyle szaf 
pełnych ubrań 
jednorazowego użytku 

Pokój staruszek 

Zawsze 
Gdzieś 
jest jakiś pokój 
Pokój – staruszek 
Z zakurzonymi zasłonami 
W oknach 
Niewiadomym kolorem ścian 
Regały, półki, książki 
W książkach liście,
bilety, zasuszone kwiaty 
W albumach zdjęcia ludzi 
Których imion 
Nikt już nie pamięta 
I dywan 
pełen wdeptanych w niego zdarzeń 

W młodzieżowym świecie pojawia się
przeszłość, wspomnienia dzieciństwa.
To często bardzo dojrzały świat pragnień,
niepokojów, refleksji. 

Drogi Pascalu 

Przeczytałam dziś twoje słowa 
CZŁOWIEK JEST BYTEM NIEKONIECZNYM 
Zamarłam…
JAK TO? 
Więc mogłam być 
albo zupełnie mogłam nie istnieć? 
Wszystko co stało się od początku 
było przypadkiem? 
Światło, planety, drogi mleczne 
Ewolucja, miliony lat 
Podróży przez czas 
Mogłam nie być a jestem 
Żyję za wszystkie byty 
które się nie zdarzyły

Pociąg 

Nie pamiętam pierwszej stacji 
z której pociąg mój ruszył 
Podobno o 6.50 24.04.1997 
Na początku dużo spałam 
lubiłam kiedy pociąg się kołysał 
Potem wsiadło do niego dużo dzieciaków 

Miały po 6 lat 
Strasznie rozrabiali 
Od tamtej pory 
Ciągle ktoś wsiada,
wysiada 
Nie wiem czy to pociąg pędzi 
przez czas i przestrzeń 
Czy stoi w miejscu 
a krajobraz za oknem się przesuwa 
Czasem tylko pomyślę 
O której będę u celu?
Gdzie cel?

Tak pisała Magda w nagrodzonych wierszach
skierowanych na Ogólnopolski Konkurs
Poetycki - Odkrywamy Talenty Przyszłości.
Zdobyła II miejsce w Polsce! III nagrodę
otrzymała za wiersze skierowane na XV
Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego. Miejmy nadzieję,
że nowa szkoła, która otworzy przed Magdą
i jej utalentowanymi koleżankami swoje drzwi
dostrzeże wrażliwość dziewcząt. Dużą rolę
bowiem pełni w rozwoju młodego człowieka
przyzwolenie na bycie sobą, indywidualne
traktowanie ucznia, dyskretna opieka. Takie
nieszablonowe podejście do nastolatka
cechuje szkołę w Giecznie. 

Monika Chachaj wskazuje wagę bezpie-
czeństwa, jakiego doświadcza na lekcjach
języka polskiego. – Nie boję się odezwać.
To takie ważne, by usłyszeć własny głos
w dyskusji. 
Milena Rucińska dodaje: – Kiedy rozwa-
żamy jakiś problem literacki, otwierają się
jakby drzwi do nowych światów, o których
dotąd nie miałam pojęcia. 
– Nie spodziewałam się, że jestem zdolna
do odkryć, których dokonuję. Atmosfera
szkoły, mało uczniów w klasie daje poczucie
własnych możliwości – komentuje Natalia
Góralczyk. 
– Kiedy rozmawiamy o literaturze tworzą się
nowe skojarzenia, rodzą nowe pomysły,
mam czas je zapisać – wyznaje Magda.
– Najważniejsze, że każdy, nawet ten, który
nie ma samych piątek, przez samodzielne
działanie na lekcjach polskiego może czuć,
że ma w życiu coś do powiedzenia. Ważne,
że mogę pisząc przelać na papier swoje
spostrzeżenia i emocje. 
– Warto spróbować odkryć swój talent.
Zapraszamy szóstoklasistów do naszej szkoły!
– dopowiada Ania Jabłońska, która też
coraz częściej występuje publicznie.

Widzieć postępy uczniów i uczestniczyć w ich
sukcesach to prawdziwa przyjemność,
bo jestem ich „panią od polskiego”.

OŚWIATA

Poezja
w Gimnazjum w Giecznie

ALINA KURZDYM
nauczycielka w Gimnazjum w Giecznie 

Na zdjęciu (od lewej): Magda Weteska, Natalia
Góralczyk i Milena Rucińska.

Magda Weteska
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22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym odbyły się
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Jest to realizacja programu
edukacyjnego Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która
już od siedmiu lat zachęca szkoły do udziału w tym trudnym, odpo-
wiedzialnym zadaniu - uczenia od najmłodszych lat prawidłowych
zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Każdy z nas, nawet dziecko, może pomóc osobie poszkodowanej zanim
przyjedzie pogotowie ratunkowe. Zgodnie z badaniami, gdyby
co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy,
ocaliłoby to milion ludzi rocznie. Dlatego też, co roku, w Szkole
Podstawowej w Besiekierzu Rudnym uczniowie klas 0-VI dzięki
instruktorom przeszkolonym przez Fundację WOŚP uczestniczą
w zajęciach „Ratujemy i uczymy ratować”.

Zajęcia poprzedzone zostały projekcją filmu edukacyjnego pt. „Doktor
Kręciołek”. Następnie starsi uczniowie przypominali sobie, a najmłodsi
uczyli się, najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy:
od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze
czynności przy osobie poszkodowanej. Zajęcia praktyczne odbywały
się na manekinach „Mini Ania”. Uczniowie kolejno uczyli się spraw-
dzać przytomność osoby poszkodowanej, wzywali pomoc, ćwiczyli
na sobie ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej,
na manekinach zaś wykonywali oddechy ratownicze i uciskanie klatki
piersiowej osoby poszkodowanej. Poznali poszczególne ogniwa
łańcucha przeżycia: I - szybkie wezwanie pomocy, II - uciskanie klatki
piersiowej - oddechy ratownicze, III - pomoc specjalistyczna:
defibrylator i karetka pogotowia. Na koniec zajęć najmłodsi uczniowie
ćwiczyli wybieranie numeru 999 lub 112 oraz doskonalili umiejętność

prowadzenia rozmowy telefonicznej z „dyspozytorem pogotowia
ratunkowego”, a uczniowie klas IV-VI popisywali się zdobytą na
zajęciach wiedzą wypełniając test „Twój egzamin”. Wszyscy uczestnicy
zajęć otrzymali certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy wraz
z podręcznikiem zawierającym kompendium wiedzy na temat
pierwszej pomocy. 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a podjęte działania
zaowocują w przyszłości ocaleniem czyjegoś życia. 

Ratujemy i uczymy ratować

Gimnazjaliści z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie w ramach udziału w Ogólno-
polskim Konkursie Wiedzy pt. „Na tropie
elektrośmieci”, edukowali w kwietniu miesz-
kańców swojej okolicy, jak bezpiecznie
postępować ze starym, bezużytecznym
sprzętem elektronicznych.

Konkurs „Na tropie elektrośmieci” jest częścią
ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edu-
kacyjnej. Celem tej kampanii jest uświado-
mienie zagrożeń dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzi, wynikających z niewłaściwego
obchodzenia się z elektrośmieciami. Działania
podjęte w ramach kampanii mają także
za zadanie wykształcenie w społeczeństwie
nawyku właściwego postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym, a przez to umożliwie-
nie jego prawidłowej utylizacji. 

Gimnazjaliści z kl. II zaplanowali szereg
działań mających na celu zwrócenie uwagi
na problem elektrośmieci. Grupa konkursowa
pod hasłem „Dbaj o środowisko - Szczawin
to nie elektrośmietnisko” przygotowała
scenariusze imprez: l prelekcję pt. „Mam,
zbieram i co dalej? - Elektrośmieci”, na którą
przybyło mnóstwo rodziców i mieszkańców
okolicznych miejscowości; l prezentację pt.
„Na tropie elektrośmieci” na temat szkodliwości
elektrośmieci, skierowaną do uczniów klas
IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum;
l przedstawienie teatralne dla uczniów
oddziału przedszkolnego i klas I-VI szkoły
podstawowej.

Udała się również zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Akcja cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem wśród
mieszkańców okolicznych miejscowości.
Dzięki nawiązaniu współpracy z: probosz-
czami parafii w Szczawinie i Dąbrówce,

sołtysami sołectw: Biała, Czaplinek, Dąb-
rówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik,
Józefów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Skot-
niki i Szczawin oraz Stowarzyszeniem „Szkoła
Jutra” i redakcją „Na Ziemi Zgierskiej”,
zbiórka przyniosła wymierny efekt w postaci
uzbieranych 3,7 tony elektrośmieci!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w akcję i zapewniamy, że podjęte działania
będziemy kontynuować w przyszłym roku
szkolnym.

DOROTA MAKOWSKA
ELŻBIETA SOBCZYŃSKA-KAŹMIERCZAK

Szkoła Podstawowa w Besiekieru Rudnym
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WIOLETTA PLICH-PATORA
opiekun grupy konkursowej

ZSG w Szczawinie

OŚWIATA

Kacper Górski, uczeń IV klasy Szkoły
Podstawowej w Grotnikach, dzielnie repre-
zentował gminę Zgierz, a później powiat
zgierski w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Zajął I miejsce na szczebu gminy i powiatu
oraz VI miejsce na szczeblu województwa
w kategorii szkół podstawowych.

Kacper należy do Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej przy OSP Ustronie-Grotniki.
W przygotowaniach do konkursu wspierał

go Zbigniew Mirowski - Naczelnik OSP
Ustronie-Grotniki.

W zmaganiach na etapie wojewódzkim wzięło
udział 65 uczestników, którzy rywalizowali
w trzech kategoriach wiekowych. Musieli
wykazać się znajomością wiedzy z zakresu
ochrony przeciwpożarowej, kwalifikowanej
pierwszej pomocy i działań operacyjnych
oraz funkcjonowania OSP.

13MAJ 2013

W finale wojewódzkim 
turnieju wiedzy pożarniczej

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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WYDARZENIA

Dla upamiętnienia 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w gminie Zgierz, w miejscowości Biała, odbyła się uroczystość
z udziałem mieszkańców gminy, przedstawicieli samorządów,
parlamentarzystów oraz pocztów sztandarowych i delegacji instytucji,
szkół, organizacji. 

Osoby przybyłe na uroczystość uczestniczyły w mszy świętej
za Ojczyznę w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła celebrowanej
przez miejscowego proboszcza ks. Stanisława Ochotnickiego.
Następnie zebrani przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Kolumnę poprowadziły połączone orkiestry dęte:
Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej
i Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, pod kierunkiem
kapelmistrza Radosława Szymczyka. 

Przy pomniku upamiętniającym Marszałka Józefa Piłsudskiego głos
zabrali Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz i Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński. W swoich wystąpieniach
przypomnieli trudną drogę do wolności, niepodległości i demokracji
naszego kraju. Napominali czym jest patriotyzm, wartości moralne,
sprawiedliwość, a także tolerancja. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali
krótkiego programu patriotycznego w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej z Białej. Przy dźwiękach werbli nastąpił uroczysty
moment złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego przez przybyłe delegacje. W tym świątecznym dniu
mogliśmy wysłuchać utworów, które po dziś dzień rozbudzają uczucia
patriotyczne każdego Polaka: „Mazurek Trzeciego Maja”, „Mazurek
Dąbrowskiego”, hymn narodowy o Polsce, która nie może zginąć,

skoro jej obywatele żyją, pieśń „Marsz, marsz Polonia”
w wykonaniu Orkiestr Dętych.

Wartę honorową podczas uroczystości pełnili: członkowie
Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy” oraz druhowie
z Ochotniczej Staży Pożarnej z Dzierżąznej. Poczty sztandarowe
wystawiły jednostki OSP z: Białej, Dąbrówki Wielkiej, Dzierżąznej,
Kaniej Góry, Kęblin i Wypychowa oraz Szkoła Podstawowa w Besie-
kierzu Rudnym, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej, Zespół
Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie, Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Grotnikach i Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku. Uroczystość
poprowadziła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
Barbara Polasińska.

Święto Konstytucji 3 Maja

14 MAJ 2013
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KATARZYNA LESZCZAK
Gminny Ośrodek Kultury

w Dzierżąznej

Na czerwiec 2013 r. zaplanowane są badania archeologiczne w Lesie
Lućmierskim, które przeprowadzone zostaną przez pracowników
i studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie
Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Łodzi. Prace te będą kontynuacją zeszłorocznych badań, dzięki
którym udało się zlokalizować i przebadać miejsce pierwotnego
pochówku ofiar publicznej egzekucji stu Polaków, jaka miała miejsce
w dniu 20 marca 1942 r. w Zgierzu. W tym roku celem badań jest
odnalezienie mogiły z ciałami ofiar tej zbrodni, które miały zostać
przeniesione po powojennej ekshumacji.

Równolegle nadal poszukiwane są informacje
o ekshumacjach szczątków ludzkich (zarówno
ciał ofiar zbrodni w Zgierzu, jak i masowych
leśnych egzekucji z lat 1939-1940), jakie
najprawdopodobniej prowadzone były w
okresie powojennym w Lesie Lućmierskim
pomimo powszechnej wiedzy o niszczeniu
śladów zbrodni przez Niemców w latach
1943-1944. Zbierane są także dane o powo-
jennych uroczystościach oraz tworzonych,
często spontanicznie, formach upamiętnienia
ofiar (pomniki, krzyże) w Lesie Lućmierskim. 

Jeżeli ktoś z Państwa dysponuje wiedzą na
ten temat, proszę o kontakt na e-mail:
olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl lub tel.
660 676 638. Państwa wiedza przyczynić się
może do wyjaśnienia kontrowersji związanych
z miejscem pochówku stu ofiar egzekucji
w Zgierzu oraz godnego ich upamiętnienia.

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia

Pani

ALINIE KOSIOR

z powodu śmierci 

MATKI

składają 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia

Panu

WŁADYSŁAWOWI RUPRECHTOWI

z powodu śmierci 

TEŚCIA

składają 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia

Panu

WŁADYSŁAWOWI RUPRECHTOWI

z powodu śmierci 

TEŚCIA

składają pracownicy 

Gminnego Zakładu Komunalnego 

zs. w Dąbrówce Wielkiej

Wyrazy współczucia

Pani

AGNIESZCE BIADAŁA

z powodu śmierci 

OJCA

składają 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Badania archeologiczne 
w Lesie Lućmierskim

Las Lućmierski. Uroczystości w 6. rocznicę zbrodni w Zgierzu (20 marca 1948 r.).
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Harmonogram dyżurów w punktach konsul-
tacyjnych na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej 
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6: 
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 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 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 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 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 

8 maja na boisku przy Szkoły Podstawowej
w Białej po raz trzeci rozegrane zostały
Mistrzostwa gminy szkół podstawowych
w mini piłce nożnej chłopców. Turniej
przeprowadzony był w ramach realizacji
Gminnego Kalendarza Sportowego.

Blanka Hauke, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Białej, uroczyście otworzyła zawody oraz
przywitała drużyny wraz z ich opiekunami.
Swoją obecnością zaszczycił nas Cezary
Piotrowski, kierownik Referatu Edukacji
i Spraw Społecznych UGZ.

Do rywalizacji o tytuł Mistrza Gminy zgłosiło
się 6 drużyn z terenu gminy Zgierz. Zespoły
podzielone zostały na dwie grupy. W wyniku
losowania w grupie A znalazły się drużyny:
SP Słowik, SP Besiekierz Rudny i SP Biała,
a w grupie B: SP Gieczno, SP Grotniki i SP
Szczawin. Mecze rozgrywane były 2 x po 10
minut. Po meczach grupowych zespoły, które
zajęły pierwsze miejsce w swoich grupach
grały o pierwsze miejsce w turnieju, zespoły
z drugich miejsc grały o trzecie miejsce,

natomiast zespoły, które
zajęły trzecie miejsce
rozegrały mecz o piąte
miejsce. 

W wyniku rywalizacji
I miejsce i tytuł 
Mistrza Gminy zdobyła 
drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Białej.
Wicemistrzostwo
gminy uzyskała drużyna
ze Szkoły Podstawowej w Szczawinie.
Na III miejscu znalazła się drużyna
ze Szkoły Podstawowej w Grotnikach.

Mecze były pełne emocji i okrzyków. Ostatni
finałowy mecz przyniósł kibicom zdecydowa-
nie najwięcej emocji. Do przerwy prowadziła
drużyna ze Szczawina 2 : 0, po przerwie

drużyna z Białej zdołała jednak doprowadzić
do remisu i o zwycięstwie rozstrzygnęła
dogrywka 2 x po 5 minut, w której SP Biała
wygrała 4 : 2. Królem strzelców turnieju
został Maciej Malinowski - zawodnik
zwycięskiej drużyny (8 bramek).

Informacja Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu

Zawodnicy LKS Dąbrówka zdążyli już roze-
grać 5 kolejek rundy rewanżowej (wiosennej)
w grupie II A-klasy. Tak jak spodziewała się
ekipa z Dąbrówki, zmuszona jest toczyć
obecnie zaciekłe boje w kontekście utrzyma-
nia w tej klasie rozgrywkowej.

Pierwsze kilka spotkań można oceniać
dwojako. Z jednej strony gra drużyny wygląda
dużo solidniej, niż podczas rundy jesiennej,
a mecze są bardzo wyrównane. Piłkarze oswoili
się już z tym poziomem rozgrywek, odważniej
operują piłką i kreują sporo sytuacji strzelec-
kich. Z drugiej strony ciągle czegoś brakuje
i zespół w 5 meczach wywalczył tylko 3 punkty.
Przygotowanie kondycyjne, brak skuteczności
i spokoju pod bramką rywala, nieporozumie-
nia w linii obronnej - to czynniki, które nadal
wymagają poprawy. Na pocieszenie należy
dodać, że te 5 wiosennych, dotychczasowych
spotkań, rozegranych było z bardzo solidnymi
zespołami z górnej połowy tabeli. W pierw-
szym z tych meczów drużyna z Dąbrówki
uległa liderowi rozgrywek LZS Justynów
aż 0 : 5, ale już w drugim zaprezentowała się
znakomicie, pokonując wyżej notowany
zespół Strugi Dobieszków 3 : 2. Kolejne
trzy spotkania, wszystkie zakończone 2-bram-

kowymi porażkami, należy określić krótkim
stwierdzeniem - gra zdecydowanie lepsza
od wyniku. LKS Dąbrówka w każdym z tych
meczów był o włos od zdobycia punktów,
ale niestety zadecydowały czynniki wcześniej
wspomniane.

Kolejne 4 zbliżające się zawody odbędą się
z bezpośrednimi sąsiadami w tabeli i tu należy
upatrywać szansy na zdobycze punktowe,
gwarantujące utrzymanie. Już najbliższy mecz
zapowiada się pasjonująco - spotkają się
przedostatnia z ostatnią drużyną w tabeli,
a więc Zamek Skotniki i LKS Dąbrówka.
Pokonany zostanie niestety mocnym kandy-
datem do spadku w tym sezonie. Trudno
przewidywać scenariusz tego wydarzenia,
z jednej strony ekipa Zamku gra słabo
podczas tej rundy i przegrywa dość wysoko,
ale jednak w pojedynku jesiennym potrafiła
się zmobilizować i triumfowała 5 : 2 w meczu
z LKS-em.

Kibicom życzymy wielu wrażeń i sportowych
emocji, a drużynie z Dąbrówki, aby wreszcie
solidna gra przełożyła się na upragnione
zwycięstwo.

SPORT

Mistrzostwa gminy szkół podstawowych 
w mini piłce nożnej 

Co nowego w LKS Dąbrówka?

REMIGIUSZ KACZMAREK
Wiceprezes LKS Dąbrówka

PIOTR WINNICKI - nauczyciel w-f
JULIA CICHOWSKA - uczennica kl. VI

Szkoła Podstawowa w Białej
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KULTURA

Rok 2013 jest rokiem poety Juliana Tuwima. Poezja tego autora jest
jedną z najważniejszych w XX wieku propozycji uprawiania sztuki
słowa. Pisarz znany jest głównie za sprawą znakomitych, ponadcza-
sowych wierszy dla dzieci, które można interpretować na wiele
sposobów. Tak też było 16 maja w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej, gdzie dzieci zmierzyły się w gminnych eliminacjach
konkursu recytatorskiego pt. „Świerszczykowe wierszyki”. 

Przybyłych uczestników, rodziców i opiekunów przywitały swoim
występem dzieci z teatrzyku Gadu Gadu pod kierunkiem Doroty
Marynowskiej z ZSG z Grotnik. Przedstawiły bajkę pt. „Niema tego
złego…”. Następnie, przybyli deklamatorzy przystąpili do rywalizacji. 

Jury w składzie: Marcin Wartalski - kierownik Ośrodka Teatralnego
Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi oraz Beata Stańczyk - pracownik
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej mieli nie lada zadanie.
Usłyszeliśmy znane wiersze, tj.: „Spóźniony słowik”, „Dżońcio”, „Ptasie
radio”, „Dwa wiatry”. Wysoki poziom przygotowania uczestników
pozwolił wyłonić spośród 32 dzieci, które zgłosiły się do konkursu,
najlepszą dziesiątkę, czyli maksymalną liczbę na szczeblu eliminacji
gminnych.

Laureatami tegorocznej edycji zostali: Julia Marynowicz z ZSG
w Słowiku, Bartłomiej Kosik z ZSG w Szczawinie, Patrycja
Cholewa z ZSG w Giecznie, Marcelina Gębicka ze SP w Białej,
Gabriela Gabara z ZSG w Grotnikach, Szymon Jagiełło z ZSG
w Giecznie, Ksenia Olejniczak ze SP w Besiekierzu Rudnym,
Alicja Szafarz ze SP w Białej, Kinga Nejman z ZSG w Słowiku,
Eryk Waga ze SP w Białej. Gratulujemy!

Zwycięska dziesiątka weźmie udział 2 czerwca w finale konkursu
w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi. 

Eliminacje gminne zorganizował Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej, który był również fundatorem nagród książkowych,
dyplomów oraz poczęstunku dla wszystkich uczestników. Koordyna-
torem działań związanych z organizacją konkursu była Katarzyna
Leszczak. 

Świerszczykowe wierszyki

BEATA STAŃCZYK
Gminny Ośrodek Kultury

w Dzierżąznej

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej utworzył nowe miejsce
do realizacji zajęć kreatywnych (m.in: szydełko, sutasz, scrapbooking,
filcowanie), skierowanych dla dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywać się
będą w środy w godz. 17.00 - 19.00. Harmonogram zajęć dostępny
jest na stronie www.dzierzazna.pl. 

Laureaci gminnych eliminacji
konkursu recytatorskiego

„Świerszczykowe wierszyki” 
w towarzystwie jury.

Akademia Rękodzieła w nowym wydaniu

Teatrzyk Gadu Gadu
z ZSG w Grotnikach.
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