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Uchwały Rady Gminy Zgierz
q q q
Podczas XXXIII sesji Rady Gminy
Zgierz, która odbyła się 24 maja,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q przeniesień w planie wydatków

budżetu gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych i zleconych

l Przeniesiono środki w ramach rozdziału

„Plany zagospodarowania przestrzennego”.
O 9.080 zł zmniejszono wydatki na zakup
usług przeznaczając tę kwotę na nowo wprowadzone do wydatków budżetu gminy
zadanie pn. „Budowa i wdrożenie systemu
informacji przestrzennej gminy Zgierz”.
Gmina Zgierz ubiega się o dofinansowanie
tego zadania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie jest zabezpieczenie w budżecie gminy
środków na jego realizację.
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem uchwały.
l Do wydatków budżetu gminy wprowa-

dzono zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Rosanowie”. Zadanie zostało
wprowadzone do tegorocznego budżetu
z uwagi na upływ ważności pozwolenia na
budowę w tym zakresie. Na wykonanie sieci
w ul. Kwiatowej i krótkiego odcinka Ciosny
- Rosanów (72 m) zaplanowano 55.000 zł.
Pieniądze pochodzą ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia w miejscowości
Ustronie, ul. Borówkowa” i „Budowa boiska
sportowego, wielofunkcyjnego w Grotnikach.
Zmniejszenie środków na tych zadaniach
nie wpływa na ich realizację.
Przebieg głosowania: 6 głosów za przyjęciem uchwały, 2 przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
l Przeniesiono kwotę 8.636 zł w ramach

działu „Pomoc społeczna”. Zmiany spowodowane są podwyższeniem podstawy naliczenia
dodatkowego wynagrodzenia rocznego
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej zs. Zgierzu za 2012 r., refundowanego w ramach projektu pn. „Inwestycja
w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” oraz
ponoszeniem przez GOPS kosztów opłat
komorniczych dotyczących funduszu alimentacyjnego.
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem uchwały.

q zmian budżetu gminy Zgierz na rok
2013 w zakresie zadań własnych
Zwiększono budżet gminy o 9.000 zł.
Pieniądze stanowią dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Zagraj
w zielone, czyli ekologicznie i zdrowo w Szkole
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Podstawowej w Białej”. Jest to edukacyjny
program ekologiczny dla uczniów, który
przewiduje realizację zajęć, konkursów
i wyjazdów o tematyce ekologicznej, a także
zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem uchwały.

q zmiany uchwał Rady Gminy Zgierz

z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian
budżetu gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych
Zmienione trzy uchwały (nr XXXII/305/13,
XXXII/306/13, XXXII/307/13) związane są
ze zwiększeniem przychodów budżetu gminy
z tytułu wolnych środków pozostających
na rachunku bankowym. Pieniądze przeznaczone zostały na modernizację budynku
strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Zgierzu (5.000 zł), pomoc
materialną o charakterze socjalnym dla
uczniów (19.900 zł) oraz subwencję oświatową (262.472 zł).
Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów uchwał do wymogów ustawy
o finansach publicznych. Dotyczy uzupełnienia treści uchwał o wskazanie kwoty i przeznaczenia nadwyżki budżetowej.
Przebieg głosowań: 14 głosów za przyjęciem uchwał.

q rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora
Gminnego
Komunalnego

Zakładu

Skarga dotyczyła realizacji zimowego utrzymania dróg.
Przebieg głosowania: 5 radnych uznało
skargę za zasadną, 2 za niezasadną, a 6 wstrzymało się od głosu.

q nadania nazwy ulicy w Słowiku
Części drogi oznaczonej nr ewid. 474
na odcinku od granicy z obrębem Emilia do
granicy z Zimną Wodą nadana została nazwa
- ul. Leśna.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem uchwały.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie warunków ustalania opłat za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej
od małżonka, zstępnych i wstępnych
Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy
społecznej zobowiązani są: l mieszkaniec
domu, nie więcej jednak niż 70 proc. swojego
dochodu, l małżonek, zstępni przed wstępnymi mieszkańca DPS, l gmina, z której
osoba została skierowana do DPS. Kwota
odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS
od osób zobowiązanych nie może być niższa
niż 30 proc. różnicy pomiędzy osiąganym
dochodem osoby samotnie gospodarującej
(lub na osobę w rodzinie), a 300 proc.

kryterium dochodowego dla osoby samotnie
gospodarującej (lub na osobę w rodzinie).
Zmiana spowodowana jest nowelizacją
ustawy o pomocy społecznej (podwyższono
procent kryterium ustawowego zwalniającego
z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS
z 250 do 300 proc.).
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem uchwały.

q nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu
Zmiana dotychczas obowiązującego statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zs.
w Zgierzu wynika z rozszerzenia zadań realizowanych przez GOPS. W ostatnich latach
utworzono Klub Integracji Społecznej zs.
w Dąbrówce Sowice oraz Punkty Konsultacyjne w zakresie prowadzenia terapii i porad
psychologicznych dla mieszańców gminy
w Dąbrówce Sowice, Giecznie, Grotnikach,
Słowiku i Smardzewie. Wykonywane są
zadania nałożone przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawę
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Podjęta uchwała jest tekstem jednolitym
uwzględniającym wszystkie zmiany wprowadzone do statutu GOPS od 2004 r.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem uchwały.

q przyjęcia „Gminnego Programu

Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
na terenie gminy Zgierz”

Programem objęte zostaną rodziny z dziećmi,
przeżywające trudności w prawidłowym
wypełnianiu ról społecznych i funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
W realizację programu zaangażowani są:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zs.
w Zgierzu, Zespół Interdyscyplinarny Gminy
Zgierz, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, specjalista terapii
uzależnień i pomocy w rodzinie, psycholog,
pedagog, asystent rodziny, pracownicy
socjalni, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, policja, placówki oświatowe, Sąd
Rodzinny i Nieletnich w Zgierzu, Powiatowy
Urząd Pracy, placówki służby zdrowia,
rodziny wspierające i organizacje pozarządowe.
Podstawowymi celami programu są:
l poprawa relacji rodzinnych i jakości opieki
sprawowanej przez rodziców biologicznych,
l zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom
w rodzinach zagrożonych dysfunkcjami
i patologią, l umożliwienie dzieciom
powrotu z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.
Podejmowane będą następujące działania:
l konsultacje i poradnictwo specjalistyczne
dla rodziców (zaangażowani w działanie:
psycholog, radca prawny, specjalista terapii
uzależnień); l wdrażanie programów profi-
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laktyczno-edukacyjnych dla rodzin i dzieci
(GOPS, placówki oświatowe); l kształtowanie
u rodziców właściwych postaw wychowawczych zgodnych z normami i wartościami
społecznymi (pracownicy socjalni, asystent
rodziny, rodziny wspierające, psycholog,
pedagodzy szkolni); l zapewnienie rodzinie
wsparcia i pomocy asystenta rodziny (GOPS);
l organizowanie szkoleń dla asystenta
rodziny (GOPS); l nawiązanie współpracy
z dziadkami, innymi bliskimi członkami
rodziny, pod warunkiem, że sami są wolni
od patologii (asystent rodziny, pracownicy
socjalni); l współpraca z Gminną Komisją
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w zakresie kierowania osób uzależnionych
na leczenie odwykowe (pracownicy socjalni,
asystent rodziny); l współpraca z Zespołem
Interdyscyplinarnym Gminy Zgierz w zakresie
rozwiązywania problemów związanych
z przemocą w rodzinie (pracownicy socjalni,
asystent rodziny); l zapewnienie pomocy
usługowej i finansowej dla rodzin z dziećmi,
w tym opiekuńczych i specjalistycznych
(pracownicy socjalni, asystent rodziny);
l objęcie dzieci indywidualną terapią
psychologiczno-pedagogiczną (psycholog,
pedagodzy szkolni); l objęcie rodzin przeżywających trudności pomocą rodzin wspierających (GOPS); l organizowanie szkoleń dla
rodzin wspierających (GOPS); l kierowanie
dzieci na kolonie i obozy realizujące programy
przeciwdziałania uzależnieniom (GOPS,
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe);
l systematyczne prowadzenie monitoringu
sytuacji dziecka z rodziny przeżywającej trudności (GOPS); l współfinansowanie pobytu
dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym
domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej (GOPS); l kształtowanie systemu
wartości u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
(nauczyciele, pedagodzy szkolni, asystent
rodziny, pracownicy socjalni, psycholog);
l utrzymywanie osobistych kontaktów dzieci
z rodzicami, jeżeli sąd nie zakazał takich
kontaktów (asystent rodziny, pracownicy
socjalni, koordynator pieczy zastępczej,
kurator sądowy); l udzielenie pomocy
rodzicom biologicznym w poszukiwaniu,
podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej (asystent rodziny, pracownicy socjalni,
pośrednicy pracy w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Zgierzu); l opracowanie wspólnie
z rodziną biologiczną planu pracy, który
zapewni powrót dziecka z pieczy zastępczej
do rodziny biologicznej (asystent rodziny,
pracownicy socjalni, rodziny biologiczne,
opiekunowie pieczy zastepczej, kurator,
psycholog, pedagodzy szkolni); l wsparcie
finansowe rodzin dostosowane do bieżących
potrzeb, w tym na dojazd do dzieci (GOPS);
l pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (asystent rodziny,
pracownicy socjalni, psycholog, pedagodzy
szkolni); l angażowanie rodziców do ponoszenia współodpowiedzialności za sprawy
dziecka - wybór szkoły, zawodu, kontrola

i doping do nauki, do naprawy zachowania
(asystent rodziny, pracownicy socjalni,
psycholog, pedagodzy szkolni).
Źródłem finansowania zadań programu
będą środki z budżetu gminy oraz dotacji
celowych z budżetu państwa.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem uchwały.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata 2013
-2026, zmienionej uchwałą Rady Gminy
Zgierz z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Uchwała wynika z konieczności dostosowania
WPF do wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu 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: 10 głosów za przyjęciem uchwały.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Starostwu Powiatowemu w Zgierzu w 2013 r.
z przeznaczeniem na modernizację budynku
strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotacje przekazywane z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego dla
jednostek PSP mogą być przekazywane tylko
za pośrednictwem Funduszu Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem uchwały.

q przeniesień w planie wydatków

budżetu gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych
Przeniesiono 5.000 zł w ramach środków
zarezerwowanych w budżecie na dotacje dla
KPPSP. Uchwała wynika z dostosowania
kwalifikacji budżetowej wydatku, po zmianach wprowadzonych uchwałą w sprawie
przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla
KPPSP w Zgierzu.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem uchwały.

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

q q q
Podczas XXXIV sesji Rady Gminy
Zgierz, która odbyła się 26 czerwca,
radni podjęli uchwały w sprawach:

O 230.000 zł zwiększono przychody budżetu
gminy z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym. Pieniądze
przeznaczone zostaną na nowo wprowadzone
do budżetu zadanie pn. „Budowa sieci
wodociągowej na odcinku Dąbrówka
Strumiany - Dąbrówka Marianka”.
Realizacja tego zadania umożliwi skorzystanie z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w wysokości 313.800 zł,
którą gmina Zgierz zaciągnęła w 2008 r. na
zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania
wody w Kęblinach”.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem uchwały.

q upoważnienia Wójta Gminy Zgierz:
l do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu

q przekazania środków finansowych

na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
Z budżetu gminy Zgierz przekazane zostanie
5.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
Pieniądze przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja obiektu
strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu,
ul. Łąkowa 6/8 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej”. Inwestycja
ma przyczynić się do poprawy warunków
BHP pełnienia służby przez strażaków-ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo
-gaśniczych.
Jednocześnie uchylona została uchwała
Rady Gminy Zgierz z dnia 25 kwietnia 2013 r.

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla
obrębu wiejskiego Astachowice i części
obrębu wiejskiego Bądków.
Podjęta uchwała umożliwia ogłoszenie
przetargu na sporządzenie planu. Koszt
jego sporządzenia oszacowano na około
50.000 zł, z czego połowa zobowiązania
spłacona ma zostać w 2014 r. Rejon Rogóźna,
w który wpisuje się plan, posiada duży potencjał leczniczy i uzdrowiskowy (złoża solanek
leczniczych, torfy, borowiny, wody geotermalne i mineralne oraz mikroklimat).
Przebieg głosowania: 7 głosów za przyjęciem uchwały, 3 radnych wstrzymało się
od głosu.
l do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu

sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz” dla działek 259/10, 259/12,
258/13, 259/15, 259/16, 259/18, 259/22,
259/23, 259/24 położonych w Lućmierzu.
Koszt sporządzenia zmiany studium
oszacowano na około 30.000 zł, z czego
połowa zobowiązania spłacona ma zostać
w 2014 r. Zmienione zostanie przeznaczenie
terenu, na którym zlokalizowane są ww.
działki. Możliwa będzie tam zabudowa
usługowa z dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o powierzchni
sprzedaży powyżej 2.000 m2) i stacji paliw.
Jednocześnie podjęto uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz”
dla ww. działek w Lućmierzu.
Przebieg głosowań: 9 głosów za przyjęciem
uchwał, 1 radny wstrzymał się od głosu.
l do przekazania uprawnień Dyrektorowi

Gminnego Zakładu Komunalnego do zawarcia
umów w sprawach: l świadczenia usług przewozowych dla dzieci z ZSG w Słowiku w roku
szkolnym 2013/2014, l świadczenia usług
przewozowych dla dzieci z ZSG w Grotnikach
w roku szkolnym 2013/2014 na trasie
Jedlicze B, ul. Letniskowa - ul. Rekreacyjna
- ul. Aleksandrowska - Grotniki, ul. Sosnowa
- ul. Brzozowa (szkoła), l zakupu opału na
potrzeby ogrzewania budynków w sezonie
grzewczym 2013/2014, l zakupu paliw płynnych na dostawy realizowane w 2014 r.
Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem uchwały.

q zawarcia porozumienia między-

gminnego dotyczącego międzygminnej
komunikacji autobusowej linii nr 3A
łączącej Aleksandrów Łódzki - Miasto
Zgierz - Gminę Zgierz - Stryków
Treść porozumienia jest obecnie na etapie
uzgodnień. Rozkład jazdy i ceny biletów
opublikujemy w kolejnym wydaniu gazety.
Przebieg głosowania: 8 głosów za przyjęciem uchwały, 5 radnych wstrzymało się
od głosu.

q rozpatrzenia skarg na działalność
Wójta Gminy Zgierz

l Skarga I dotyczyła realizacji postanowień
uchwały Rady Gminy Zgierz z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Zgierz” wraz z „Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Zgierz na okres
od 2004 r. do 2007 r.”
l Skarga II dotyczyła realizacji postanowień
uchwały Rady Gminy Zgierz z dnia 9 czerwca
2008 r. w sprawie zmian w „Strategii Rozwoju
Gminy Zgierz na lata 2006 - 2013” i przyjęcia
tekstu jednolitego Strategii.
Przebieg głosowań: 3 radnych uznało
skargi za zasadne, 2 za niezasadne, 5 radnych
wstrzymało się od głosu.
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q sprzedaży lokalu oraz oddania
w użytkowanie wieczyste udziału
w działce w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy lokalu

Uchwała dotyczy lokalu mieszkalnego o pow.
użytkowej 40,76 m2 wraz z przynależną
komórką w piwnicy o pow. 5,40 m2 (łącznie:
46,16 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 7.878 zł, a wartość udziału
w działce 7.937 zł.
Uchwalono, że pierwsza opłata z tytułu
użytkowania wieczystego wynosić ma 15 proc.
ceny nieruchomości gruntowej, opłata roczna
natomiast 1 proc. tej ceny. Nabywcy udzielona
zostanie 90 proc. bonifikata od pierwszej
opłaty z tytułu oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowej oraz
od sprzedaży lokalu mieszkalnego. Oznacza
to, że nabywca wniesie pierwszą opłatę
z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości
906,86 zł, natomiast opłata roczna wynosić
będzie 79,37 zł.
Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem uchwały.

q nadania tytułu „Przyjaciel Gminy
Zgierz”

Tytuł „Przyjaciel Gminy Zgierz” nadany
zostanie podczas Dożynek Gminnych
Stanisławowi Dynkowi - rodowitemu
mieszkańcowi gminy Zgierz, znanemu przede
wszystkim z działalności strażackiej oraz
społecznej.
Od 1953 r. pan Stanisław należy do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach,
a od 1980 r. pełni w niej funkcję Prezesa
Zarządu. Już czwartą kadencję jest Prezesem
Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Był Przewodniczącym Społecznego
Komitetu Budowy Strażnicy w Skotnikach.
Od lat wspiera działalność jednostek OSP
w gminie i działa na rzecz wyposażania ich
w jak najnowocześniejszy sprzęt. Za zaangażowanie w sprawy strażackie został wielokrotnie
odznaczony, m.in. Medalem Honorowym
im. Bolesława Chomicza, Złotym Znakiem
Związku, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi
oraz Złotym Medalem dla Pożarnictwa.
Od 1985 r. jest członkiem Rady Sołeckiej
w Skotnikach, której przez wiele lat przewodniczył. Był Przewodniczącym Społecznego
Komitetu Budowy Wodociągu w Skotnikach,
inicjatorem budowy sklepu i oświetlenia ulicznego oraz budowniczym pętli autobusowej
w tej miejscowości. Ósmą kadencję jest
Radnym Rady Gminy Zgierz, działającym
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na
terenie gminy, opieki nad mieszkańcami
w trudnej sytuacji i ich rodzinami oraz
poprawy infrastruktury w gminie.
Przebieg głosowania: 8 głosów za przyjęciem uchwały.

q zaopiniowania

wniosku Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Grotniki
Radni zaopiniowali pozytywnie wniosek
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki
o uznanie lasów, położonych w obrębach
ewidencyjnych Biała, Szczawin, Maciejów
i Lućmierz-Las o łącznej powierzchni 3,38 ha,
za ochronne. Lasy te stanowią własność
Skarbu Państwa i są w zarządzie Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Grotniki.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem uchwały.

q q q
Radni odrzucili
w sprawach:

projekty

uchwał

q przeniesień w planie wydatków

budżetu gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych

l I projekt uchwały zakładał rozszerzenie

katalogu wydatków budżetu gminy w dziale
„administracja publiczna” o paragraf „pozostałe odsetki” z kwotą 203.200 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. Jednocześnie
projekt zakładał zmniejszenie wydatków
zaplanowanych w budżecie na zadanie pn.
„Budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego w Grotnikach” (zmniejszenie środków
na tym zadaniu nie wpłynęłoby na jego realizację).
Przebieg głosowania (24 maja): 11 radnych
opowiedziało się przeciwko przyjęciu projektu
uchwały, 2 głosowało za jego przyjęciem,
1 radny wstrzymał się od głosu.
l II projekt uchwały zakładał wprowadzenie

do wydatków budżetu gminy zadania pn.
„Nowelizacja Strategii Rozwoju Gminy
Zgierz”. Środki na zlecenie opracowania
profesjonalnej strategii na lata 2014-2020 w
wysokości 15.960 zł proponowano przenieść
z zaplanowanych w budżecie przedsięwzięć
w ramach międzynarodowej współpracy
z rejonami partnerskimi oraz oszczędności
powstałych na zadaniu pn. „Doposażenie
świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych
oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”.
Przebieg głosowania (24 maja): 9 radnych
opowiedziało się przeciwko przyjęciu projektu
uchwały, 2 głosowało za jego przyjęciem,
3 radnych wstrzymało się od głosu.
l III projekt uchwały zakładał przeniesienie

kwoty 48.684 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont świetlicy
w Kaniej Górze”.
Przebieg głosowania (26 czerwca): 6 radnych
opowiedziało się przeciw przyjęciu uchwały,
3 głosowało za jego przyjęciem, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.

q zmiany Statutu Gminnego Zakładu

Komunalnego zs. w Dąbrówce Wielkiej

SAMORZĄD
Wprowadzenie zmian w Statucie GZK
było przedmiotem dyskusji podczas dwóch
ostatnich sesji Rady Gminy Zgierz. W maju
proponowano wykreślenie ze Statutu zapisu
§ 4 ust. 1 pkt 8, w czerwcu dodatkowo pkt 12
- „Przedmiotem działania Zakładu jest
prowadzenie działalności w zakresie: (...)
wywozu nieczystości stałych, (...) bieżącego
utrzymania dróg gminnych, w tym zimowego
utrzymania dróg”. Wykreślenie tych zapisów
ze Statutu motywowano brakiem środków
finansowych na wykonanie ww. zadań.
Przebieg głosowania: l maj: 10 radnych
opowiedziało się przeciwko przyjęciu projektu
uchwały, 2 głosowało za jego przyjęciem,
2 radnych wstrzymało się od głosu;
l czerwiec: 8 radnych opowiedziało się
przeciw przyjęciu projektu uchwały,
2 radnych wstrzymało się od głosu.

q nadania tytułu „Przyjaciel Gminy
Zgierz” pani Grażynie Kietli oraz Centrum
Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi - wspierających gminę w działaniach zmierzających
do powstania uzdrowiska w rejonie Rogóźna.
Przebieg głosowań: 7 radnych opowiedziało się przeciw przyjęciu projektów
uchwał, 2 radnych za jego przyjęciem, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Zmiany organizacyjne
w Gminnym Zakładzie
Komunalnym
Rada Gminy Zgierz już po raz drugi (24 maja
i 26 czerwca) nie podjęła uchwały w sprawie
zmian budżetu gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych na kwotę
222 tys. zł, o którą zostałaby zwiększona
dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego
na bieżące remonty dróg gminnych. Projekt
uchwały przygotował Wójt Gminy Zgierz,
mając na względzie duże potrzeby wykonania
koniecznych remontów na drogach gminnych.
Wygospodarował środki finansowe w budżecie gminy Zgierz na rok 2013 z zadań inwestycyjnych już realizowanych na podstawie
rozstrzygniętych przetargów, na kwoty niższe
niż planowano. Rada nie podejmując
uchwały, nie zaakceptowała propozycji wójta.
Mając na uwadze plan finansowy na rok 2013
zakładu budżetowego, Dyrektor Gminnego
Zakładu Komunalnego dokonał zmian
organizacyjnych poprzez likwidację Działu
Technicznego. Nowy regulamin organizacyjny
Gminnego Zakładu Komunalnego wprowadzony został Zarządzeniem Nr 3/2013 z dnia
26 czerwca 2013 r. W związku z likwidacją
Działu Technicznego zaistniała konieczność
rozwiązania za wypowiedzeniem umów
o pracę z sześcioma pracownikami.
BOGUSŁAWA SZCZECIŃSKA

Głosowanie za udzieleniem absolutorium
nierozstrzygnięte
Miesiąc czerwiec w samorządach to czas
kończący procedurę rozliczenia organu wykonawczego za rok poprzedni. To czas opiniowania sprawozdań finansowych i ustalania
wyniku finansowego uzyskanego w roku 2012.
Procedura ta kończy się instytucją absolutorium, która wynika z funkcji kontrolnej rady
gminy sprawowanej nad wójtem gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt
Gminy Zgierz przygotował sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Zgierz za rok
2012. Sprawozdanie to zostało przekazane
Radzie Gminy Zgierz oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Łodzi w celu zaopiniowania. W międzyczasie do rady złożone zostały
przez wójta kolejne dokumenty, tj. sprawozdanie finansowe gminy Zgierz na rok 2013
(bilans i rachunek zysków i strat). Uchwałą
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi, Wójt Gminy Zgierz
otrzymał pozytywną opinię sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2012. Następnie,
zgodnie z procedurą, Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Zgierz zaopiniowała sprawozdanie wójta oraz wystąpiła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej z wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2012. Kolejna uchwała

ZAPRASZAMY
NA GMINNE UROCZYSTOŚCI

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nie zgłosiła zastrzeżeń do
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Zgierz o udzielenie absolutorium.
Wszystkie te dokumenty (sprawozdania
i opinie) konieczne były do tego, aby Rada
Gminy Zgierz mogła podjąć stosowne uchwały.
Na sesji w dniu 26 czerwca, po szerokim
przedstawieniu tematu przez Wójta Gminy
Zgierz, radni głosowali dwie uchwały:

q w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego gminy Zgierz za
2012 r.
Wynik głosowania: 6 radnych głosowało
„za”, 4 radnych „przeciw” i 2 radnych wstrzymało się od głosu, czyli uchwała została
podjęta.

q w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Zgierz z tytułu wykonania budżetu gminy Zgierz za rok
2012.
Wynik głosowania: 3 radnych głosowało
„za”, 3 radnych „przeciw” i 6 radnych wstrzymało się od głosu, czyli uchwała nie została
podjęta.
BOGUSŁAWA SZCZECIŃSKA

Dożynki
25 sierpnia
w Dzierżąznej

Uroczystości patriotyczne
w Białej
11.30 - złożenie kwiatów na mogile
żołnierzy 28. pułku Strzelców
Kaniowskich na cmentarzu
parafialnym
12.00 - msza św. w kościele pw.
Św. Apostołów Piotra i Pawła
12.55 - przejście pocztów
sztandarowych i uczestników
uroczystości z kościoła
pod pomnik Marszałka Józefa
Piłsudskiego, przemówienia
okolicznościowe, składanie
kwiatów
UWAGA: W związku z uroczystością zostanie
zamknięta droga powiatowa nr 5105E relacji Kania
Góra - Biała - Kębliny na odcinku Biała - Kębliny
(od kościoła do pomnika) w godz. 12.50 - 14.20.

W ostatnią niedzielę sierpnia
zapraszamy na święto rolników,
które tradycyjnie rozpocznie się
korowodem z wieńcami
dożynkowymi i mszą świętą.
Jak co roku nie zabraknie
występów lokalnych zespołów
artystycznych, stoisk sołeckich,
punktów gastronomicznych,
prezentacji twórców ludowych,
kramów i wesołego miasteczka.
Niespodzianką będzie występ gwiazd,
a stałym punktem wieńczącym imprezę
- dyskoteka z DJ-em.
Prosimy o śledzenie stron internetowych:
www.dzierzazna.pl, www.gmina.zgierz.pl.
Tam więcej informacji dotyczących
Dożynek oraz informacje do pobrania
dla straganiarzy. Jeżeli macie Państwo
pytania prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 42 717 84 66.
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Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
Stawka opłaty:
Miesięczna stawka za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zmieszanymi dla
nieruchomości zamieszkałej wynosi 10 zł
od mieszkańca. Jeżeli odpady komunalne
zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
stawka opłaty jest niższa i wynosi 5 zł
od mieszkańca.
Termin płatności:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest za każdy miesiąc - bez
wezwania - w terminie do 5 dnia następnego
miesiąca.

Sposób płatności:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać osobiście w kasie
UGZ lub przelewem na numer konta 88 8783
0004 0019 1506 2000 0002 prowadzonego
w Banku Spółdzielczym w Zgierzu.

Wójt Gminy Zgierz serdecznie dziękuje mieszkańcom gminy, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wypełnienie ustawowego obowiązku.
Ponad 90 proc. złożonych deklaracji świadczy o dużej trosce mieszkańców naszej gminy o porządek
i czystośc na jej terenie.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Zgierz
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu
lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Astachowice, Bądków, Biała, Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew,
Jasionka, Kotowice, Leonów, Ostrów, Swoboda, Śladków Górny, Wola Branicka,
Wypychów

9
23

13
27

10
24

15
29

12
26

10
24

Adolfów, Dębniak, Kania Góra, Słowik, Wiktorów, Zimna Woda

3
17

7
21

4
18

9
23

6
20

4
18

Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Kwilno, Lorenki, Rogóźno, Warszyce,
Władysławów, Wola Rogozińska

10
24

14
28

11
25

16
30

13
27

13
27

Cyprianów, Czaplinek, Glinnik, Janów, Jeżewo, Józefów, Kębliny, Kolonia Głowa,
Leonardów, Marcjanka, Michałów, Moszczenica, Palestyna, Podole, Siedlisko, Skotniki,
Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały, Ukraina, Wołyń

8
22

12
26

9
23

14
28

14
28

9
23

Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Sowice,
Łagiewniki Nowe, Maciejów, Rozalinów, Samotnik, Smardzew

5
19

9
23

6
20

11
25

8
22

6
20

Emilia, Lućmierz, Lućmierz Las, Rosanów

4
18

8
22

5
19

10
24

7
21

5
19

Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B, Ustronie

2
16

6
20

3
17

8
22

5
19

3
17

miejscowość

Odbiór odpadów wystawionych przed posesję odbywa się w godz. 7.00 - 15.00.
Odbiór odpadów zielonych (w brązowych workach) odbywa się w ostatni poniedziałek miesiąca w okresie od lipca do listopada w godz. 7.00 - 15.00.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie dostępny dla mieszkańców gminy Zgierz w listopadzie w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 22.
W celu przyspieszenia i usprawnienia odbioru odpadów komunalnych MPGK w Zgierzu wyznaczyło dodatkowe dni na ich odbiór.
Harmonogram dostępny jest na www.gmina.zgierz.pl.

Komunikat Wójta Gminy Zgierz

Bieżąca konserwacja i udrożnienie
rowów melioracyjnych
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Obowiązek utrzymania we właściwym stanie rowów
melioracyjnych oraz przepustów wynika wprost z art. 77
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) i należy do zainteresowanych właścicieli i użytkowników gruntów, na które te
urządzenia wywierają korzystny wpływ.

W związku z występującymi w ostatnim okresie wyjątkowo
niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi, związanymi
z obfitymi opadami, powodującymi zalewania i lokalne
podtopienia oraz utrzymywanie się wysokiego poziomu
wód gruntowych, przypominam i apeluję do wszystkich
właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji
wodnych szczegółowych o wykonaniu obowiązku konserwacji i bieżącego utrzymania tych urządzeń w stanie
umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Decyzję zobowiązującą do wykonania konserwacji wydaje
Starostwo Powiatowe w Zgierzu w sytuacji niewywiązywania
się z obowiązków określonych ustawą.

Zgodnie z przepisami prawa wodnego, do urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych zalicza się przepusty,
rowy melioracyjne.

Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz

CZERWIEC/LIPIEC 2013

Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych
dokonywana była na całej długości. Konserwacja rowu
melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu
wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał
właściwego utrzymania końcowych odcinków rowów.

SPOŁECZEŃSTWO

Jak segregować odpady?
oznaczenie
pojemnika / worka

PAPIER

kolor
pojemnika / worka

rodzaj
odpadów gromadzonych
w pojemniku / worku

odpady,
których wrzucanie
jest zabronione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEBIESKI

SZKŁO KOLOROWE
ZIELONY

SZKŁO BEZBARWNE

BIAŁY

uwagi

dokończenie na str. 18
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Wiosenne sprzątanie

Bezpłatne
porady
psychologiczne
dla mieszkańców
gminy Zgierz

W kwietniu, w ramach obchodów Światowego
Dnia Ziemi, odbyło się wiosenne sprzątanie
gminy Zgierz.

Choć idea święta ma zasięg światowy, to jego
głównym celem jest pokazanie, że nawet małe
lokalne inicjatywy mają ogromy wpływ
na globalny stan środowiska. Dlatego też
samorząd gminy Zgierz uczestniczy od wielu
lat w tej akcji ekologicznej. Referat Ochrony
Środowiska i Rolnictwa UGZ zapewnia
wolontariuszom worki na śmieci i rękawice,
a Gminny Zakład Komunalny wywozi zebrane
odpady ze wskazanych miejsc ich składowania.
W tym roku po bezpłatne worki zgłosili się
mieszkańcy sołectw: Dzierżązna, Łagiewniki,
Maciejów, Grotniki, Ustronie i Jedlicze A.
Zebrano łącznie około 7 ton śmieci.
oprac. M.K.

fot. Zuzanna Marchewa

Dzień Ziemi to największe święto ekologiczne
obchodzone obecnie w około 200 krajach.
Początek jego obchodów na świecie to rok
1970, w Polsce - rok 1990. Program i tematykę
kolejnych edycji polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii
i środowiska. W tym roku obchody przebiegały pod hasłem kampanii edukacyjnej pt.
„Elektroodpady - proste zasady”.

Na terenie Grotnik i Ustronia akcję koordynowało
Stowarzyszenie Proekologiczne „PINIA”. Zebrano
śmieci zalegające wzdłuż dróg i torów kolejowych oraz
wzdłuż brzegów Lindy. W akcji wzięło udział ponad
100 osób (Koło Gospodyń Wiejskich w Grotnikach
-Ustroniu, Koło Wędkarskie nr 57, wychowankowie
Domu Dziecka zs. w Jedliczu A, członkowie Stowarzyszenia oraz liczna grupa mieszkańców niezrzeszonych).
Przedstawiciele każdej sprzątającej rodziny otrzymali
od Stowarzyszenia ekologiczne torby na zakupy.
Na zdjęciu: Olek Stach, Karol Pawlikowski oraz trzej
bracia: Piotr, Paweł i Mateusz Bryja. – Chłopcy bardzo
zaangażowali się w akcję sprzątania Ustronia. Od rana
sprzątali pobliski las, później ul. Ustronie. Mieszkańcy
byli pod wrażeniem widząc tak młodych ludzi, którzy
mimo soboty, chętnie przyszli i włączyli się do akcji
– mówi Zuzanna Marchewa, Sołtys Sołectwa Ustronie.

Inwestują w siebie

fot. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu

Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6:
l 8 lipca, godz. 10.00 - 14.00
l 15 lipca, godz. 12.00 - 16.00
l 5 sierpnia, godz. 10.00 - 14.00
l 12 sierpnia, godz. 12.00 - 16.00
l 9 września, godz. 10.00 - 14.00
l 16 września, godz. 12.00 - 16.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie,
ul. Sportowa 3:
l 10 lipca, godz. 12.00 - 16.00
l 17 lipca, godz. 10.00 - 14.00
l 24 lipca, godz. 10.00 - 14.00
l 7 sierpnia, godz. 12.00 - 16.00
l 14 sierpnia, godz. 10.00 - 14.00
l 21 sierpnia, godz. 10.00 - 14.00
l 11 września, godz. 12.00 - 16.00
l 18 września, godz. 10.00 - 14.00
l 25 września, godz. 10.00 - 14.00
q Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Grotnikach,
ul. Brzozowa 23a:
l 11 lipca, godz. 12.00 - 16.00
l 22 lipca, godz. 8.00 - 12.00
l 8 sierpnia, godz. 12.00 - 16.00
l 19 sierpnia, godz. 8.00 - 12.00
l 12 września, godz. 12.00 - 16.00
l 23 września, godz. 8.00 - 12.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Słowiku, ul. Gdańska 42:
l 8 lipca, godz. 15.00 - 19.00
l 16 lipca, godz. 15.00 - 19.00
l 5 sierpnia, godz. 15.00 - 19.00
l 13 sierpnia, godz. 15.00 - 19.00
l 9 września, godz. 15.00 - 19.00
l 17 września, godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1:
l 9 lipca, godz. 12.00 - 16.00
l 23 lipca, godz. 12.00 - 16.00
l 6 sierpnia, godz. 12.00 - 16.00
l 20 sierpnia, godz. 12.00 - 16.00
l 10 września, godz. 12.00 - 16.00
l 24 września, godz. 12.00 - 16.00

W czerwcu rozpoczęły się intensywne zajęcia
dla uczestników projektu pn. „Inwestycja
w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”,
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zs. w Zgierzu. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
W ramach projektu utworzono dwie grupy.
Pierwsza (18 osób) rozpoczęła zajęcia
z psychologiem (z zakresu umiejętności
interpersonalnych) oraz doradcą zawodowym
(z zakresu umiejętności i aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia). Druga grupa (17 osób)
uczestniczy w Programie Aktywności Lokalnej. Program ma celu pobudzenie do aktywności społecznej i zawodowej oraz zdobycie

umiejętności animacyjnych i integrację
społeczną mieszkańców.
Oprócz zajęć w grupach, każdy z uczestników
odbędzie indywidualne spotkania z psychologiem. Uczestnicy realizujący kontrakty
socjalne - dodatkowo indywidualne zajęcia
z doradcą zawodowym.
MAŁGORZATA BIBEL
koordynator projektu

Informacja Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu

KONDOLENCJE
Wyrazy współczucia
Panu

RADOSŁAWOWI DOMAŃSKIEMU

Sekretarzowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej

z powodu śmierci

Panu

RADOSŁAWOWI DOMAŃSKIEMU

Sekretarzowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej

z powodu śmierci

OJCA

składają
Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy
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OJCA

składają
druhny i druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Białej

Wyrazy współczucia
Pani

JADWIDZE KUZAŃSKIEJ
z powodu śmierci

BRATA

składają
Koło Gospodyń Wiejskich
w Dzierżąznej
oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

ŚLADY HISTORII

Odkrycie zbiorowej mogiły
w Lesie Lućmierskim

Prace były kontynuacją zeszłorocznych badań, dzięki którym udało
się zlokalizować i przebadać miejsce pierwotnego pochówku ofiar
publicznej egzekucji stu Polaków z 20 marca 1942 r. w Zgierzu, jakiej
dokonali Niemcy w odwecie za zastrzelenie dwóch gestapowców przez
sierżanta Józefa Mierzyńskiego, żołnierza Armii Krajowej.
W tym roku celem badań stało się odnalezienie mogiły z ciałami
ofiar tej zbrodni, które miały zostać przeniesione po powojennej
ekshumacji. W toku kwerendy archiwalnej oraz dzięki wywiadom
ze świadkami udało się potwierdzić, że ekshumacja faktycznie została
przeprowadzona tuż po zakończeniu działań wojennych. W zbiorach
Muzeum Miasta Zgierza odnaleziono odręczne zapiski, być może
brudnopis protokołu ekshumacji stu Polaków rozstrzelanych w Zgierzu.
Sam protokół dotychczas nie został odnaleziony w archiwach.
Dokumentacja ta jednak w pełni potwierdziła hipotezę o odkryciu
w 2012 r. ich pierwotnej mogiły z 1942 r. Uwiarygodniło to informację
podaną przez prok. Eugeniusza Orlikowskiego, który w 1981 r. zeznał,
że kierował tą ekshumacją, i że przeniósł wydobyte szczątki pod krzyż
stojący przy drodze w lesie.

fot. ze zbiorów Muzeum Miasta Zgierza

W Lesie Lućmierskim rzeczywiście znajduje się krzyż z pomnikiem,
na którym widnieje napis „W 10-lecie walki z faszyzmem o wolność
i demokrację męczennikom zamordowanym przez okupanta hitlerowskiego”. Napis ten w żaden sposób nie wskazywał na obecność
tu mogiły. Okoliczna ludność uznawała pomnik z krzyżem jako
symboliczne upamiętnienie ofiar wojny i tragicznej historii Lasu
Lućmierskiego. To tu Niemcy w latach 1939-1940 mieli wyładowywać
z furgonetek swe ofiary, które następnie prowadzili na pobliskie
glinianki i tam rozstrzeliwali. W ten sposób ginęły tu setki przedstawicieli inteligencji z ziemi łódzkiej, a być może także pacjenci szpitali
psychiatrycznych. Istotnym i zastanawiąjącym elementem tego
miejsca są tabliczki z nazwiskami zarówno ofiar represji z początku
wojny, jak i egzekucji w Zgierzu.

Uroczystości pogrzebowe ekshumowanych szczątków ludzkich, prawdopodobnie
w Lesie Lućmierskim po zakończeniu działań wojennych w 1945 r.

W zbiorach Muzeum Miasta Zgierza, obok wspomnianych notatek,
znalazła się jednak również seria 9 zdjęć opisanych jako pogrzeb
stu Polaków rozstrzelanych w Zgierzu. Na jednym ze zdjęć widać
chorągiew PPR oraz żołnierzy polskich w niemieckich hełmach
– niewątpliwie zdjęcia wykonano tuż po zakończeniu działań wojennych. Na zdjęciach widoczna jest otwarta trumna ze szczątkami
ludzkimi. Ceremonia przebiega w długiej alei porośniętej szpalerem
wysokich drzew, przypominającej miejsce, w którym znajduje się
wspomniany krzyż z pomnikiem. Na innym zdjęciu znajdującym się
w zbiorach Urzędu Miasta w Zgierzu i opisanym jako uroczystości
w 6. rocznicę egzekucji w Zgierzu widać najprawdopodobniej tę samą

fot. Maciej Wrzesiński

W czerwcu 2013 r. na zlecenie Wojewódzkiego Komitetu Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi prowadzone były przez pracowników i studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
badania archeologiczne w Lesie Lućmierskim. W badaniach uczestniczyli także naukowcy z Katedry Archeologii Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie, którzy w ramach współpracy z archeologami
z Łodzi rozwijają metody badań z zakresu nowej dyscypliny naukowej,
jaką jest archeologia najnowsza.
Badania archeologiczne w Lesie Lućmierskim (20.06.2013 r.)

alejkę. Był to dodatkowy argument za podjęciem badań archeologicznych w tym miejscu. (Zdjęcia opublikowano na www.gmina.zgierz.pl
w artykule pt. „Badania archeologiczne w Lesie Lućmierskim”
z 19.06.2013 r. - przyp. red.)
Tegoroczne badania rozpoczęto od założenia sondaży w bezpośrednim
sąsiedztwie krzyża z pomnikiem. Nie potwierdziły one jednak obecności jam grobowych. Dopiero wykonanie serii odwiertów świdrem
strzemiączkowym w obrębie konstrukcji otoczonej murkiem wykazało
obecność fragmentów drewna na głębokości 1,5 m. Była to wskazówka,
że w miejscu tym znajdować się może trumna. Założono mały wykop,
w którym zarysowała się jama grobowa. Na głębokości poniżej 1,5 m
ukazały się fragmenty drewna oraz ołowiana figurka Chrystusa, taka
sama jak na krzyżu trumiennym na zdjęciach. Niżej odkryto
ponad czterysta fragmentów przemieszanych kości ludzkich oraz
kilkadziesiąt przedmiotów, m.in. okładkę modlitewnika, łyżkę,
grzebień, protezy dentystyczne, szczoteczki do zębów, lusterko, pastę
do zębów firmy „Blendax”, fragmenty kubków z manufaktury w Ćmielowie oraz liczne łuski, a nawet całe naboje do karabinu Mauser
(być może zebrane po salwie honorowej podczas pogrzebu i włożone
do grobu). Obok trumny odkryto kilka butów cywilnych, być może
kobiecych; w jednym z nich znajdował się ukryty kłębek nici z igłą.
Przedmioty te w dużej części odpowiadają danym ze wspomnianej
notatki z powojennej ekshumacji oraz zabytkom pozyskanym w trakcie
badań w 2012 r. W świetle tej interpretacji jedną z kwestii wymagających wyjaśnienia stało się ustalenie, czy pierwotna mogiła, jak wspominają świadkowie, jeszcze w 1944 r. była w dużej części wybrana
przez Niemców w ramach szerokiej akcji tuszowania śladów zbrodni
w lasach podłódzkich, podczas której palono zwłoki. Wskazywałaby
na to duża skala niekompletności zachowanych szczątków kostnych.
Można założyć, że odkryte w tym roku szczątki, pierwotnie znajdowały
się w wyekshumowanej po wojnie i ponownie badanej w 2012 r.
mogile, która powstała tuż po egzekucji w Zgierzu 20 marca 1942 r.
Nowy grób ofiar egzekucji w Zgierzu nie został w okresie powojennym
zwieńczony właściwym opisem zapewne ze względu na fakt, że osoby
tam pochowane należały do niepodległościowego podziemia związanego z Armią Krajową. Pamięć o Polskim Państwie Podziemnym
nie mogła być dobrze widziana przez stalinowską władzę Polski Ludowej.
Wstępne wyniki badań antropologicznych wskazują jednak, że obok
licznych szczątków dorosłych mężczyzn, w grobie znajdywały się także
szczątki należące do kilku kobiet oraz dzieci. Na obecnym etapie badań
nie można więc jednoznacznie stwierdzić, czy w odkrytym pochówku
znajdowały się szczątki ofiar egzekucji zgierskiej. Być może w ramach
powojennej akcji zbierania szczątków ofiar w Lesie Lućmierskim,
dokonano wspólnego pochówku, w którym znalazły się szczątki
należące do ofiar egzekucji w Zgierzu oraz osób, które zginęły w innych
okolicznościach, np. w ramach zbrodni niemieckich z lat 1939-1940.
Pochówek ten mógł jednak w całości być związany z ofiarami
z początkowego okresu wojny lub innego nieznanego nam tragicznego
epizodu wojennego.
Aktualne wyniki badań wymagają dalszych weryfikacji. W pełni
rozstrzygające byłyby wspomnienia osób pamietających pogrzeb
przedstawiony na zdjęciach. Inną możliwością są badania genetyczne.
W tym celu szczątki kostne zostały zabezpieczone w Zakładzie Medydokończenie na str. 10
CZERWIEC/LIPIEC 2013
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dokończenie ze str. 9

cyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ewentualne badania
genetyczne zostaną zlecone przez Oddziałową Komisję Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi.
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 powojennych
uroczystościach oraz tworzonych, często spontanicznie, formach
upamiętnienia ofiar (pomniki, krzyże) w Lesie Lućmierskim. Jeżeli
ktoś z Państwa dysponuje wiedzą na ten temat lub rozpoznaje osoby
na zamieszczonych fotografiach (więcej na www.gmina.zgierz.pl),
proszę o kontakt na e-mail: olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl
lub tel. 660 676 638.
dr OLGIERD ŁAWRYNOWICZ
Instytut Archeologii UŁ

ROLNICTWO

KULTURA

Rolniku! Od ciebie zależy bezpieczeństwo
podczas letnich prac polowych
Obsługa wielu typów narzędzi i maszyn wiąże
się z dużymi zagrożeniami wypadkowymi.
Zdjęte na czas naprawy czy przeglądów osłony
wszelkich przekładni pasowo-klinowych,
łańcuchowych oraz wałów przegubowo
-teleskopowych muszą być założone przed
rozpoczęciem eksploatacji. Aby bezpiecznie
użytkować maszyny stosowane podczas
letnich prac polowych, trzeba pamiętać
o dużym zagrożeniu wypadkowym wiążącym
się z niewłaściwą obsługą tych maszyn.
Szczególną ostrożność należy zachować przy obsłudze: l sieczkarni
zbierających i kosiarek rotacyjnych
– ze względu na możliwość oderwania się
noża lub bijaka bądź odrzucenia kamienia
i rażenia nimi osób przebywających w pobliżu.
Ostre krawędzie noży zespołów tnących
nożycowych, rotacyjnych oraz bębnów
rozdrabniających grożą poważnymi okaleczeniami; l przetrząsarko-zgrabiarek,
podbieraczy palcowych itp. – elementy
sprężyste tych maszyn podczas ostrzenia lub
prostowania mogą łatwo pęknąć i okaleczyć
osobę wykonującą tę czynność.

Bezwzględnie zabronione jest przebywanie
pod hederem (przyrządem żniwnym)
uniesionym tylko przy użyciu siłownika
hydraulicznego. W przypadku konieczności
napraw wykonywanych pod hederem należy
go dodatkowo zabezpieczyć mocną podporą,
najlepiej drewnianym klockiem. Nieprzestrzeganie tej zasady często kończy się
śmiercią naprawiającego sprzęt.

PAMIĘTAJ! Obowiązuje zakaz zbliżania się
do pracującej kosiarki rotacyjnej i sieczkarni
zbierającej na odległość mniejszą niż 50 m.

UWAGA! Zabroniona jest praca kombajnem
na pochyłościach o spadku przekraczającym
10°, a prasami do słomy przy spadku większym niż 12°.

Bezpieczna obsługa kombajnów zbożowych wymaga, aby: l kolektory wydechowe
silnika i elementy instalacji elektrycznej
często oczyszczać z plew, kurzu, słomy;
l przewody instalacji elektrycznej w pobliżu
ruchomych części sprawdzać i ewentualnie
zabezpieczyć przed ocieraniem i uszkodzeniem; l pomost i drabinka wiodąca na
pomost były systematycznie oczyszczane,
aby zapobiec poślizgowi i upadkom obsługującego kombajn; l na pomoście (w kabinie)
kombajnu nie przebywały żadne osoby poza
operatorem; l przed uruchomieniem i jazdą
ostrzec sygnałem dźwiękowym osoby przebywające w pobliżu; l wszystkie regulacje
i czynności obsługowe, których nie można
wykonywać z pomostu operatora, wykonywać
przy wyłączonym silniku kombajnu;
l kombajny były wyposażone w 2 gaśnice
o masie min. 2 kg (proszkową i pianową).

Bezpieczna obsługa pras do siana
wymaga, aby: l wszelkie zanieczyszczenia
i zapchania w prasie usuwać wyłącznie przy
wyłączonym silniku ciągnika i wyłączonym
WOM; l sznurek (lub siatkę) zakładać po
wyłączeniu napędu prasy i wyłączeniu silnika;
l przy czynnościach obsługowych ramę tylną
prasy uniesioną na siłownikach hydraulicznych zabezpieczyć mechaniczną blokadą.
To jest zabronione: l przebywanie ludzi
i zwierząt w pobliżu pracującej prasy z uwagi
na możliwość przygniecenia przez ruch ramy
tylnej lub stoczenia się beli; l praca w luźnej
odzieży ze względu na możliwość pochwycenia przez obracające się elementy prasy.

UWAGA! Przed rozpoczęciem naprawy lub
regulacji maszyny WYŁĄCZ SILNIK ciągnika
i NAPĘD WOM!
Zadbaj, aby kombajn miał komplet osłon
mechanizmów napędzających heder, gaśnicę
i oznakowanie dla pojazdów wolnobieżnych.
Życzymy rolnikom bezwypadkowej pracy.
Jeśli jednak zdarzy się wypadek przy pracy
rolniczej, należy zgłosić go do najbliższej
placówki terenowej KRUS, jak najwcześniej,
bez zbędnej zwłoki. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników. Wypadek może zgłosić poszkodowany, członek rodziny lub inna osoba
w dowolny sposób: osobiście, telefonicznie,
na piśmie, pocztą elektroniczną.

Pracuj bezpiecznie
- poradnik dla rolników
KRUS
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Lato
z muzyką
Zapraszamy na letnie koncerty muzyki
klasycznej w gminie Zgierz. Koncerty
odbywają się w każdą niedzielę
(od 7 lipca do 18 sierpnia) od godz. 18.30
w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Grotnikach. WSTĘP WOLNY!
21 lipca
DUO MILONGA
Aneta Janiszewska – harfa
Konrad Salwiński – akordeon
W programie m.in.: Bach, Chopin
28 lipca
Mateusz Stachura – śpiew solowy
Paulina Urbankowska – fortepian
W programie m.in.: Moniuszko,
Gounod, Ravel
4 sierpnia
Piotr Przedbora – gitara klasyczna
W programie m.in.: Sor, Bach
11 sierpnia
TROMBONANS QUARTET
Radosław Szulc, Bartłomiej Kruszyński,
Tomasz Jagoda, Dawid Klahs – puzony
Paweł Krasiński – perkusja
W programie m.in.: Mozart, Czajkowski
18 sierpnia
LATINA
W programie m.in.: utwory muzyki
popularnej
Więcej na www.gmina.zgierz.pl

ŻYCZENIA

6 czerwca

106. urodziny
obchodziła

Pani Helena Żelazko
z Rosanowa.
Szacownej Jubilatce życzymy
zdrowia oraz pogody ducha.
Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz

Mirosław Burzyński
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

KULTURA

Oj działo się,
7 lipca zapadnie w pamięci wielu mieszkańcom naszej gminy.
To za sprawą imprezy, jaką zorganizował Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej. Na łonie natury, na terenie ośrodka, przy przepięknej
pogodzie odbył się Festiwal Piosenki Znanej i Lubianej
WYKA’ 2013 oraz I Turniej Sołectw Gminy Zgierz SOŁTUR.
Rywalizacja zaczęła się tuż po godzinie czternastej. Osiem drużyn
z sołectw: Biała, Ciosny, Czaplinek, Dąbrówka Strumiany, Dzierżązna,
Kębliny, Szczawin i Ustronie, zgłoszonych do turnieju, zażarcie
walczyło o puchar i tytuł Super Sołectwa. Przygotowane konkurencje
stały się nie lada wyzwaniem. Zaangażowanie grup startujących
w turnieju było ogromne. Panie, panowie, młodzież i dzieci,
bez względu na trudność konkurencji, które przygotowali organizatorzy, dzielnie wykonywali określone zadania. Nad przebiegiem
i prawidłowością przeprowadzanych konkurencji czuwała bezstronna
komisja sędziowska w składzie: sędzia główny - Małgorzata Pawlak
i sędzia pomocniczy - Agata Pierzgalska (nauczyciele wychowania
fizycznego) oraz sędzia liniowy - Marcin Pierzgalski. Śmiechu
i zabawy publiczność miała co nie miara. Konkursy: „taxi taczka”,
„bieg na sześć nóg”, „jazda na rowerze sołtysa do urzędu” połączona
z pisaniem i odczytaniem kurendy, „kropelka do kropelki” czy „bieg
sołmena i sołmenki”, wzbudziły entuzjazm publiczności kibicującej
swoim sołectwom.
Podczas zmagań grup na boisku, gdzie odbywały się mecze
w walonkach piłką zrobioną z siana, na scenie rozpoczął się festiwal,
w którym rywalizowały zespoły śpiewacze. Do konkursu przystąpiły:
Szczawinianki ze Szczawina, Jawor z gminy Dalików, Giecznianki
z kapelą ludową Zenona Rudnickiego, Czeremcha reprezentujący
miasto Głowno, zespół wokalno-instrumentalny Daszynianki z gminy
Daszyna, Kapela Ludowa Witaszewiacy wraz z zespołem śpiewaczym
z gminy Góra Świętej Małgorzaty oraz solistki: Katarzyna Królikowska,
Gabriela Skopiak, Krystyna Szreter. Wszystkie prezentacje festiwalowe
oceniało jury w składzie: Przemysław Hachorkiewicz - muzyk, Renata
Banacka - Kierownik Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łódzkim
Domu Kultury, muzyk, nauczyciel akademicki oraz Stanisław Wróbel
- instruktor Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie.

Po występach zespołów odbyła się ostatnia konkurencja kończąca
turniejowe zmagania - przeciąganie liny, po której jury konkursowe
i sędziowskie udało się na narady i podsumowanie wyników. Zawodnicy mieli chwilę oddechu i czekając na wyniki, przypatrywali się
występom zagranicznych zespołów ludowych, które wystąpiły
w ramach XXX Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych.
W tym roku oglądaliśmy zespoły z Bułgarii, Gruzji, Ukrainy i Serbii.
Po części artystycznej ogłoszone zostały wyniki. Laureatami Festiwalu
Piosenki Znanej i Lubianej WYKA’ 2013 w kategorii zespołów
zostali: I miejsce zespół wokalno-instrumentalny Daszynianki,
II miejsce zespół śpiewaczy Jawor. W kategorii solistów wyróżnienie
przyznano Krystynie Szreter z zespołu Czeremcha. Organizator
festiwalu - Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej - przygotował dla
wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięzców
ufundował nagrody finansowe.
Puchar Wójta Gminy Zgierz dla SUPER SOŁECTWA I Turnieju
Sołectw Gminy Zgierz SOŁTUR zdobyło Sołectwo Dzierżązna.
Natomiast Sołectwo Biała za zajęcie II miejsca oraz Sołectwo
Kębliny za zajęcie III miejsca, zostały uhonorowane statuetkami.
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz ufundował ponadto nagrody
dla zwycięzców (koszulki, książki, przewodniki) oraz słodki poczęstunek regeneracyjny dla wszystkich drużyn. Sołectwa, które stanęły
na podium otrzymały również nagrody pieniężne ufundowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.
BEATA STAŃCZYK
Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej dziękuje wszystkim Sołtysom z sołectw
zgłoszonych do Turnieju za zaangażowanie, jakie włożyli w zorganizowanie
drużyn, a mieszkańcom za poświęcenie, ducha walki i liczny udział
w przedsięwzięciu.

Dziękuję drużynie z Sołectwa Biała za udział w Turnieju Sołectw
i zaangażowanie oraz mieszkańcom za wspaniały doping.
Wacław Zając - Sołtys Sołectwa Biała

Puchar Wójta Gminy Zgierz dla SUPER SOŁECTWA I Turnieju Sołectw Gminy Zgierz SOŁTUR
zdobyło Sołectwo Dzierżązna, II miejsce wywalczyło Sołectwo Biała, a III miejsce - Sołectwo Kębliny.
Więcej zdjęć na stronie internetowej www.dzierzazna.pl
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fot. Maciej Wrzesiński

WYDARZENIA

Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie
2 czerwca 2013 r. w Rogóźnie był dniem szczególnie uroczystym dla jego
mieszkańców, a przede wszystkim strażaków-ochotników. Miejscowa
Ochotnicza Straż Pożarna – najstarsza jednostka w gminie Zgierz
– obchodziła Jubileusz 100-lecia powstania. Uroczystości rocznicowe były
połączone z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.
Uroczystości rozpoczął przemarsz druhen
i druhów z OSP w Rogóźnie spod remizy
do Gieczna. Tam, w kościele parafialnym
pw. Wszystkich Świętych i Świętego Jakuba,
odbyła się uroczysta msza św. w intencji
jednostki - jubilatki, jej członków i sympatyków, celebrowana przez ks. Tadeusza
Gielca. Oprawę muzyczną mszy i całej
uroczystości zapewniły Orkiestra Dęta
przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej i Orkiestra Dęta OSP
z Brzezin. Po mszy poczty sztandarowe OSP,
strażacy i goście jubileuszu przemaszerowali
przed remizę, gdzie odbyła się główna część
obchodów.
W tym szczególnym dniu do Rogóźna
przybyli: członek Prezydium Zarządu
Głównego Związku OSP RP dh Ryszard
Szmaja, członek Zarządu Województwa
Łódzkiego Marcin Bugajski, członek
Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech
Budziarski,
Komendant
Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
st. bryg. Krzysztof Zieliński, Zastępca
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Zgierzu dh Andrzej
Ruciński, Wójt Gminy Zgierz Zdzisław
Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz Mirosław Burzyński, Zastępca
Wójta Gminy Zgierz Marek Kominiak,
radni: Janusz Chaber, Stanisław Dynek
(zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Zgierzu), Piotr Gadomski,
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Marian Jóźwiak, Barbara Kaczmarek,
Paweł Pietrzak, Halina Szymańska
i Marek Telenda, Sekretarz Gminy Zgierz
Bogusława Szczecińska, Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury UGZ
Wioleta Głowacka, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej Barbara
Polasińska, Komendant Gminny OSP
Stanisław Stańczyk, Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Zgierzu Elżbieta Zytek,
proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych
i Świętego Jakuba w Giecznie ks. Tadeusz
Gielec, pracownicy Urzędu Gminy Zgierz:
Katarzyna Cieślak i Maciej Wrzesiński
i Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna
Leszczak, delegacje jednostek OSP z terenu
gminy Zgierz oraz Brzezin i Modlnej, a także
mieszkańcy Rogóźna i okolicznych miejscowości.
Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt
i odegraniu hymnu, Prezes OSP w Rogóźnie
Jan Wojciechowski przywitał przybyłych
gości, a jego zastępca, Piotr Beniak, przedstawił historię jednostki. Następnie zostały
wręczone odznaczenia i medale dla druhów
z OSP Rogóźno.
Jednostka OSP w Rogóźnie została
odznaczona Złotym Znakiem Związku.
Wyróżniający się strażacy odebrali:
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Włodzimierz Stańczyk, Stefan
Wiśniewski, Czesław Wojciechowski,

Leszek Beniak, Jarosław Przychodni,
Stanisław Witczak i Andrzej Szczepaniak; Srebrny Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa: Wiesław Rogalski;
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Piotr Beniak, Roman Królikowski, Tomasz Skopiak, Wojciech Kociak,
Michał Studziński i Piotr Szczepaniak;
Odznakę „Wzorowy Strażak”: Sebastian
Kuzańki, Tomasz Barylak, Mateusz
Trzmielak, Bartłomiej Stańczyk i Adam
Jabłoński.
Wręczono również odznaki „Za wysługę
lat”, które otrzymali druhowie: za 65 lat
- Stanisław Kościan, Józef Kociak,
Wiktor Majchrzak; za 55 lat - Jan Janiszewski; za 50 lat - Stanisław Witczak,
Jan Błocisz, Stefan Wiśniewski;
za 40 lat - Jan Wojciechowski, Czesław
Wojciechowski; za 35 lat - Stanisław
Owczarek, Tadeusz Kociak, Wiesław
Rogalski,
Zdzisław
Paradowski;
za 30 lat - Leszek Beniak, Andrzej
Owczarczyk, Włodzimierz Stańczyk;
za 25 lat - Krzysztof Chyliński, Andrzej
Szczepaniak, Jarosław Przychodni,
Paweł Przychodni; za 20 lat - Arkadiusz
Markiewicz; za 10 lat - Wojciech Kociak,
Michał Studziński, Piotr Szczepaniak,
Marcin Pawlak, Tomasz Skopiak,
Bohdan Królikowski; za 5 lat - Piotr
Beniak, Mateusz Trzmielak, Bartłomiej
Stańczyk, Tomasz Barylak.
W ramach obchodów Gminnego Dnia Strażaka odznakę „Za wysługę lat” za 60 lat
wręczono dh. Stanisławowi Dynkowi,
Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Zgierzu.

WYDARZENIA

W imieniu odznaczonych podziękowania
złożył dh Stefan Wiśniewski. Oficjalną
część uroczystości zakończyły przemówienia
i wręczanie okolicznościowych upominków.
W wystąpieniach szczególnie podkreślano
rolę dziedzictwa i tradycji OSP w Rogóźnie,
wynikające ze stuletniej działalności oraz
konieczność przekazywania najlepszych
strażackich wartości kolejnym pokoleniom.
Po przemówieniach i defiladzie pododdziałów
OSP goście wpisywali się do księgi pamiątkowej, po czym przeszli do strażnicy OSP
na koncert połączonych orkiestr dętych
i poczęstunek.
MACIEJ WRZESIŃSKI

Więcej zdjęć w galerii na www.gmina.zgierz.pl
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Lokalny lider w ekomuzeum

fot. Tomasz Marciniak, Maciej Wrzesiński

– wyjazd studyjny do LGD Fundacja Biebrzańska

W dniach 10 – 13 czerwca 49 osobowa grupa reprezentantów gminy Zgierz uczestniczyła w wyjeździe studyjnym w ramach projektu „Lokalny lider w ekomuzeum
– wyjazd studyjny do LGD Fundacja Biebrzańska”,
współﬁnansowanego przez Unię Europejską w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.
Pierwszy dzień upłynął uczestnikom w podróży do Augustowa.
Podczas drogi przypomniane zostały cele projektu i omówiono
program szkoleń.
Drugi dzień rozpoczęło szkolenie pn. „Ekomuzea i Zielone
Szlaki Greenways – metody ochrony i prezentacji lokalnego
dziedzictwa”, prowadzone przez Karolinę Likhtarovich
z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa. W pierwszej,
teoretycznej części trenerka opowiedziała uczestnikom czym są
ekomuzea, zielone szlaki i questing, przybliżyła historię ich powstawania na świecie i w Polsce oraz podała przykłady ich realizacji.
W części warsztatowej szkolenia kilkuosobowe grupy określiły
i zaprezentowały walory i zasoby swoich sołectw. W trakcie wystąpień
każda grupa mogła przedstawić swoje pomysły i rozważyć możliwości
wykorzystania ich do stworzenia ekomuzeum, zielonych szlaków bądź
questów. Ważne były również rady prowadzącej oraz członków
pozostałych grup. Grupy składały się z przedstawicieli różnych sołectw,
zatem zajęcia były też wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń,
poznania innego spojrzenia na swoje miejscowości oraz integracji.
Po szkoleniu uczestnicy wyjazdu udali się do Muzeum Lipskiej
Pisanki i Tradycji w Lipsku na warsztaty pisankarskie oraz
spotkanie z osobami zaangażowanymi w utworzenie ekomuzeum
„W krainie lipskiej pisanki”. Ciekawa i bogata ekspozycja pisanek
oraz starych sprzętów domowych, gospodarskich i rybackich umożliwiła zwiedzającym poznanie historii i tradycji tego rejonu Polski.
Sporą frajdę mieli uczestnicy warsztatów pisankarskich. Wykonywanie
pisanek okazało się nie być takie proste. Jednak pomimo dość
koślawych na początku wzorów, z biegiem czasu ręce nabierały wprawy
i efekty końcowe prezentowały się już całkiem przyzwoicie.
Po powrocie do Augustowa odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Lokalnej Grupy Działania Fundacji Biebrzańskiej: członkiem
Zarządu Franciszkiem Wiesławem Bochonko i pracownikami
Biura Fundacji: Anną Osakowicz i Katarzyną Korzeniewską.
Zaproszeni goście opowiedzieli o swojej LGD – jej historii, funkcjonowaniu, obszarach aktywności, bieżącej działalności, problemach
z jakimi się borykają i planach na przyszłość. W rewanżu Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz i Wioleta Głowacka - Kierownik
Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury UGZ i członek Zarządu Fundacji
„PRYM” przedstawili miejscowym działaczom informacje o Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM”, do której należy gmina Zgierz
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(prezentacje obu Fundacji dostępne są na www.gmina.zgierz.pl).
Była to okazja do poznania dokonań i sposobów działania obu grup
oraz wymiany doświadczeń we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w różnych częściach kraju. Spotkanie zakończyła
wspólna kolacja grillowa z zaproszonymi gośćmi.
Trzeciego dnia odbyło się szkolenie „Liderzy i animatorzy
społeczni”, połączone ze spotkaniem ze Stanisławem Łapciukiem – sołtysem miejscowości Bagny w gm. Dąbrowa Białostocka,
laureatem tytułu Sołtys Roku 2010. Całość poprowadziła Karolina
Likhtarovich, a sołtysowi towarzyszył Mieczysław Sawośko, członek
Rady Sołeckiej i Dyrektor Publicznej Szkoły w Bagnach, prowadzonej
przez Stowarzyszenie „Placówka”.
Wieś Bagny to niewielka, bo licząca około 230 mieszkańców
miejscowość położona w województwie podlaskim, w powiecie
sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka. Większość jej mieszkańców
zajmuje się rolnictwem, hodowlą bydła mlecznego, mięsnego,
ogrodnictwem i warzywnictwem. Jednak społeczność Bagien może
pochwalić się wieloma osiągnięciami i aktywną pracą na rzecz swojej
wsi. W prezentacji przygotowanej przez Stanisława Łapciuka
i Mieczysława Sawośko (dostępna na stronie www.gmina.zgierz.pl)
widać było, że miejscowość tętni życiem i jest nastawiona na podejmowanie nowych wyzwań. Na przykład, gdy w 2001 r. została
zamknięta miejscowa podstawówka, mieszkańcy powołali stowarzyszenie, które z sukcesami prowadzi ją od 2002 r. W ogóle szkoła jest
centrum życia kulturalnego i społecznego wsi. Zrealizowano w niej
wiele projektów, nie tylko oświatowych, i odbywa się tam większość
imprez sołeckich, m.in. Dzień Bagien oraz Dzień Rodzin, Jasełka,
Choinka. W 2012 r. wieś wzbogaciła się o świetlicę wiejską i przyległą
infrastrukturę: dwa boiska do piłki nożnej oraz siatkowej, parking,
chodniki w centrum wsi oraz skwer zieleni. Całość powstała w ramach
unijnego programu „Odnowa Wsi”. Nowo wybudowana świetlica
została siedzibą Żeńskiej Drużyny Strażackiej działającej przy OSP
Bagny oraz Koła Gospodyń Wiejskich.
Sołectwo z sukcesami bierze udział w konkursach i jest pionierem
wielu działań, np. zwyciężyło w konkursie „Inicjatywa Sołecka Roku
2008” zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego pod patronatem Wojewody Podlaskiego, jako pierwsze
w gminie przystąpiło do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie roślinno-stawowym i jako pierwsze
w województwie podlaskim zorganizowało zbiórkę folii rolniczej.
Jak widać we wsi Bagny wiele się dzieje, nie dziwi więc, że Stanisław
Łapciuk został Sołtysem Roku 2010. Jednak nie czuje się jedynym
ojcem tego sukcesu, co podkreślił mówiąc na spotkaniu, że to
„mieszkańcy wsi Bagny wyróżniają się na tle innych sołectw dużą
aktywnością na rzecz prac społecznych i integracji społeczności
lokalnej, pomagają w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, angażują
się we współdziałanie na rzecz dobra wspólnego”.

UNIA EUROPEJSKA
Aktywność mieszkańców i charyzma
sołtysa wsi Bagny zrobiły duże wrażenie
na uczestnikach spotkania, którzy mieli
wiele pytań dotyczących wykonanych
i planowanych inicjatyw.
W kolejnej części szkolenia odbyły się
warsztaty dotyczące cech osobowości, które
powinien mieć lider i roli, jaką pełni on
w społeczności. Uczestnicy poznali m.in.
definicję przywództwa, jego rodzaje
i charakteryzujące je elementy. Podczas
pracy w grupach stworzyli portrety lidera,
a w czasie zabawy „w pociąg” mieli okazję
„przećwiczyć” różnice między rolą lidera
a członka grupy i wynikającymi z tego
podziałami zadań i odpowiedzialności.
Po warsztatach każdy z uczestników
mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji z trenerką i uzyskać informacje, co do
możliwości i sposobów realizacji pomysłów,
które narodziły się podczas wyjazdu
studyjnego.
Na zakończenie cyklu szkoleniowego prowadząca zajęcia
Karolina Likhtarovich z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa
wręczyła kursantom zaświadczenia o udziale, po czym grupa miała
zasłużony czas wolny. Wszyscy udali się w rejs statkiem Żeglugi
Augustowskiej „Sajno” śladami papieża Jana Pawła II do
Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej – Matki Kościoła
w Studzienicznej. Po ponad trzygodzinnej wyprawie uczestnicy udali
się na kolację, podczas której mogli skosztować regionalnych
specjałów.

Czwartego dnia grupa opuściła gościnny Augustów i udała się
w podróż powrotną, podczas której podsumowano wyjazd i wręczono
drobne upominki przedstawicielom najbardziej wyróżniających się
sołectw podczas tego wyjazdu. Po południu wszyscy szczęśliwie
powrócili do Zgierza, umawiając się na konferencję kończącą cały
projekt. Konferencja otwarta dla wszystkich zainteresowanych
mieszkańców gminy odbyła się 12 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej. Relacja z konferencji w kolejnym numerze gazety.
Więcej zdjęć w galerii
na www.gmina.zgierz.pl

MACIEJ WRZESIŃSKI

KULTURA
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej zaprasza wszystkie chętne dzieci
do udziału w półkoloniach. Więcej
informacji na stronie www.dzierzazna.pl
oraz w siedzibie GOK (Dzierżązna 4,
tel. 42 717 84 66).
fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

KATARZYNA LESZCZAK
Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej

Rodzinne pikniki

Półkolonie z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Zarówno w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej, jak i Filiach Gminnej Biblioteki
w Szczawinie i Ustroniu, w wyznaczone dni
dzieci mają organizowane przeróżne zajęcia
edukacyjne, aktywnie spędzają czas, są pod
stałą opieką dorosłych. Dzieci uczestniczące

5 lipca półkoloniści odwiedzili łódzkie ZOO.
Od rana dzieci były bardzo podekscytowane
wyjazdem i nie mogły się doczekać, kiedy
wsiądą do autokaru. Punktualnie o godz. 9.15
wyruszyliśmy do ZOO. Po kilkunastu minutach dojechaliśmy na miejsce i rozpoczęła się
pięciogodzinna wędrówka. Grupa bez trudu
znalazła najciekawsze zwierzęta, sprawdziła
sprawność wszystkich urządzeń na placu
zabaw, dokarmiała zwierzęta w mini zoo.
Trzeba przyznać, że wszyscy uczestnicy
wyjazdu doskonale się spisali, zarówno jeśli
chodzi o zachowanie, jak i sprostanie trudom
wycieczki.

fot. ZSG w Giecznie

w półkoloniach mają organizowane różne
wyjazdy.

W czerwcu odbyły się
rodzinne pikniki
integracyjne zorganizowane przez społeczności
gminnych szkół.
Relacje z imprez
w Białej, Dąbrówce
Wielkiej i Giecznie
opublikowaliśmy
na stronie www.gmina.zgierz.pl.
CZERWIEC/LIPIEC 2013

fot. SP w Białej

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
organizuje w lipcu zajęcia półkolonijne dla
dzieci. Półkolonie stwarzają wiele możliwości
rozwoju dzieci poprzez połączenie zabawy
z edukacją. Dzięki takiej formie wypoczynku,
dzieci spędzające wakacje w miejscu zamieszkania bawią się z rówieśnikami, rozwijają się,
uczą i oczywiście wypoczywają. Rodzice
natomiast mogą spokojnie pracować lub
oddać się innym obowiązkom.
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Gimnazjaliści ze Szczawina będą autorami
ścieżki tematycznej po gminie Zgierz
15 uczniów z klas IA i IB Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego
w ZSG w Szczawinie uczestniczy
w projekcie pn. Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie,
współfinansowanym przez Unię
Europejską w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013 w ramach
działania 421 Wdrażanie projektów współpracy. Realizatorami
projektu są trzy sąsiadujące ze
sobą Lokalne Grupy Działania:
LGD „Dolina rzeki Grabi”,
Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ
RAZEM” i Fundacja Rozwoju
Gmin „PRYM”. Projekt dotyczy

utworzenia questów - nieoznakowanych szlaków (ścieżek tematycznych), którymi można
wędrować, rozwiązując zagadki
zawarte w wierszowanych wskazówkach, m.in. w gminie Zgierz,
z wykorzystaniem kreatywności
uczniów.
Działania projektowe rozpoczął
pobyt w dniach 20-21 września
dwójki nauczycieli ZSG w Szczawinie - polonistki Agnieszki
Dzikowskiej oraz historyka
Krzysztofa
Wołowskiego
- w Bałtowie w województwie
świętokrzyskim, miejscowości,
która doskonale promuje swoje

walory dzięki posiadaniu na
swoim terenie licznych questów.
3 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne w Urzędzie
Gminy Zgierz, które poprowadziła Kierownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury Wioleta Głowacka. Natomiast 18 kwietnia
15 uczniów Gimnazjum uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym
questingu, jakie dla przedstawicieli 7 współpracujących gmin
odbyło się w Parzęczewie,
w siedzibie Fundacji „PRYM”.
Uczniom towarzyszyła Dyrektor
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie Irena Konsowicz.
Szkolenie prowadzili przedstawiciele Fundacji Miejsc i Ludzi
Aktywnych „MILA” z Krakowa.

W dniach 25-26 kwietnia
czwórka uczniów, uczestników
projektu, pod opieką Agnieszki
Dzikowskiej
wyjechała
do
Bałtowa
zdobywać
dalsze
„quesingowe doświadczenia”.
W maju uczestnicy projektu
spotykali się, aby ustalić tematykę, zakres i tytuł questu oraz
opracować szkic terenu gminy
Zgierz, objęty jego zasięgiem.
Zaawansowanie prac podsumowano 7 czerwca podczas
6-godzinnego spotkania uczestników projektu z przedstawicielem Fundacji „MILA”. Działania
projektowe będą kontynuowane
w nowym roku szkolnym.
IRENA KONSOWICZ
dyrektor ZSG w Szczawinie

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

fot. Maciej Wrzesiński

24 czerwca w Urzędzie Gminy Zgierz odbyło się spotkanie
podsumowujące realizację w gminnych szkołach projektu
edukacyjnego pn. „Indywidualność siłą”.

Logo projektu „Indywidualność
siłą”.

Na zdjęciach (od lewej): Wioleta Głowacka - koordynator projektu „Indywidualność siłą”, Bogusława Szczecińska - Sekretarz
Gminy Zgierz, Cezary Piotrowski - zastępca koordynatora projektu oraz pracownicy projektu: Teresa Włodarek,
Agnieszka Filipczak i Jadwiga Afiniec.

Spotkanie rozpoczęła Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska, dziękując w imieniu Wójta Gminy Zgierz i Biura Projektu
kadrze prowadzącej zajęcia oraz dyrektorom szkół za dobrą współpracę w trakcie trwania projektu i zaangażowanie.
Koordynator projektu Wioleta Głowacka wraz z pracownikiem
ds. realizacji zajęć Agnieszką Filipczak i pracownikiem ds. finansowych Jadwigą Afiniec podsumowały półtoraroczny projekt.

W bezpłatnych zajęciach dodatkowych uczestniczyło 286 uczniów
z klas I-III szkół podstawowych w Besiekierzu Rudnym, Białej,
Dąbrówce Wielkiej, Giecznie, Grotnikach, Słowiku i Szczawinie.
Zostali oni wytypowani na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez
specjalne zespoły powołane do tego celu w poszczególnych szkołach.
Przez trzy semestry (od lutego 2012 r.) przeprowadzono 1.080 godzin
zajęć logopedycznych, 406 godzin zajęć terapii pedagogicznej,
120 godzin zajęć socjoterapii, 960 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce języka polskiego i matematyki, 150 godzin zajęć
na basenie korygujących wady postawy oraz 880 zajęć rozwijających
różnorakie uzdolnienia i zainteresowania uczniów (plastyczne,
muzyczne, taneczno-ruchowe, teatralno-recytatorskie, humanistyczne,
matematyczne, przyrodnicze, sportowe).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki przyznano gminie Zgierz dofinansowanie w wysokości
217 tysięcy złotych.

Prowadzący zajęcia w ramach projektu „Indywidualność siłą”.
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Więcej zdjęć w galerii
na www.gmina.zgierz.pl

OŚWIATA

Szlakiem Programu Infrastruktura
i Środowisko
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie uczestniczyli z sukcesem w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pomimo tego, że konkurencja
była bardzo duża, wygrali dwie ze stu wycieczek.

Uczniowie szkoły podstawowej odwiedzili elektrociepłownię przy ulicy
Pojezierskiej w Łodzi, a uczniowie gimnazjum elektrociepłownię na
Widzewie. Podczas wycieczek zapoznali się z zasadami pracy elektrociepłowni i dowiedzieli się, w jaki sposób wytwarzana jest energia
niezbędna do zaopatrzenia wielkiego miasta w ciepło i energię
elektryczną oraz, że oprócz węgla coraz częściej wykorzystuje się
w elektrociepłowni biopaliwa. Wzięli również udział w cyklu animacji
i gier edukacyjnych, które w kreatywny sposób przybliżyły im tematykę
funduszy unijnych. Każdy uczestnik otrzymał plecak, lornetkę, latarkę
oraz notes i długopis z logo Programu. Wycieczki zakończyły się
smacznym obiadem w jednej z łódzkich restauracji.
Wycieczki edukacyjne poszerzyły wiedzę uczniów na temat Programu
Infrastruktura i Środowisko. Dowiedzieli się, że jest największym

Dzień Patrona

fot. ZSG w Szczawinie

13 czerwca 33 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, a 19 czerwca
34 uczniów gimnazjum uczestniczyło w wycieczkach w ramach
II edycji projektu edukacyjno-promocyjnego „Szlakiem Programu
Infrastruktura i Środowisko”, przygotowanego przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.

realizowanym programem w całej historii Unii Europejskiej. Dzięki
inwestycjom współfinansowanym przez Program poprawia się atrakcyjność Polski i jej regionów, a Polska zmienia się na naszych oczach.
Ze środków unijnych, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizowane są ważne inwestycje, które ułatwiają nam życie,
i dzięki którym nasz kraj szybciej się rozwija.
Uczniowie przebywali pod opieką nauczycieli: Katarzyny Wołowskiej, Agaty Banaszczyk, Jolanty Chojeckiej-Stępniewskiej
i Ireny Konsowicz. W rolę animatora, z dużym powodzeniem,
wcieliła się pedagog Wioletta Plich-Patora.
IRENA KONSOWICZ
dyrektor ZSG w Szczawinie

Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej

Wojtczak i wychowawców DD oraz rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

bieżącego roku szkolnego, np. ślubowania
pierwszych klas czy wieczoru wigilijnego.

6 czerwca w Szkole Podstawowej im. Marii
Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej odbył się
pierwszy w jej historii Dzień Patrona.
Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca szkoły
Natalia Pawlak ceremoniałem wprowadzenia sztandaru. W podniosłej atmosferze,
dokładnie rok od nadania szkole imienia,
odśpiewano hymn szkoły, a następnie powitano
gości: Kierownika Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych UGZ Cezarego Piotrowskiego,
Prezes łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Mariannę
Strugińską-Felczyńską, Dyrektor Domu
Dziecka w Dąbrówce Strumiany Krystynę

Po oficjalnej części spotkania rozpoczęła się
część artystyczna przygotowana w formie
„Faktów”. Inscenizację przygotowały dzieci
z klas 0 - 6 pod opieką wychowawców
i głównego reżysera Anety Pilarskiej.
Prezenterami „Faktów” byli Katarzyna
Andrzejczak i Kacper Tworski. Przegląd
wydarzeń rozpoczęła informacja o zeszłorocznym nadaniu imienia szkole. Następnie
zaprezentowana zastała historia szkoły, którą
przedstawił Łukasz Kaczmarek oraz
biografia patronki Marii Kownackiej, którą
przypomniał Hubert Maciaszczyk. Kolejne
fakty dotyczyły najważniejszych wydarzeń

Ważnym momentem uroczystości były
przemowy zaproszonych gości oraz wręczenie
przez M. Strugińską-Felczyńską i C. Piotrowskiego odznaki honorowej „Za zasługi dla
Turystyki” dla Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Wielkiej Anny Kulik.

Festiwal książek
21 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej w Białej wzięła udział
w Festiwalu Książek. W czasie uroczystości widzowie odkryli wiele
ciekawych miejsc, poznali barwne postacie uwikłane w różne, czasem
zabawne historie. To wszystko dzięki występom zaproszonych gości,
którzy zaprezentowali wiersze, tudzież fragmenty wybranych przez
siebie książek. Publiczność miała okazję obejrzeć interpretację
utworów w wykonaniu Magdaleny Hauke - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Białej, Piotra Winnickiego - Rzecznika Praw Ucznia
w Szkole Podstawowej w Białej, Agnieszki Wagi i jej syna Eryka,
a także uczennic klasy III - Alicji Szafarz, Aleksandry Boruty,
Amelii Groszkowskiej i Klaudii Żelewskiej, występujących
razem z wychowawcą w świetlicy szkolnej Agatą Barzyńską, która
na zakończenie zadeklamowała napisany wspólnie z koleżankami
wiersz o książce.
Po występach każdy uczestnik festiwalu mógł obejrzeć egzemplarze
książek znajdujących się na specjalnie przygotowanej wystawie.
Różnorodność eksponowanej literatury pod względem rodzajów
książek, autorów, szaty graficznej, zachęciły do zapoznania się z treścią
woluminów. Szczególny charakter i klimat świętu książek nadała

Dzień Patrona zakończył się przygotowanym
przez uczniów i rodziców poczęstunkiem.
Każdy z uczestników uroczystości otrzymał
również folder dotyczący historii szkoły.
NATALIA PAWLAK
ANETA PILARSKA
SP w Dąbrówce Wielkiej

sceneria, umożliwiająca widzom przeniesienie się w odległe, baśniowe
miejsca do wybornych osób, nieziemskich istot - bohaterów lubianych
przez dzieci i dorosłych utworów. Dla najmłodszych czytelników
przygotowano zaś planszę „Wskazówki dla Młodego Czytelnika”,
mającą na celu ułatwienie im zrozumienia czytanych pozycji.
Uroczystość przygotowała Agata Barzyńska, szkolny koordynator
kampanii Cała Polska czyta dzieciom, w ramach Tygodnia Czytania.
W realizację przedsięwzięcia włączyli się uczniowie uczęszczający na
zajęcia w świetlicy szkolnej oraz wolontariuszki ze Szkolnego Klubu
Wolontariusza w Białej. Imprezę poprowadziły uczennice klasy
VI - Natalia Jabłońska i Daria Kociszewska.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie święta
serdecznie dziękuję. W czasach informatyzacji, wzrastania społeczeństwa w kulcie środków masowego przekazu, niebagatelnego znaczenia
nabiera kształtowanie potrzeb czytelniczych wśród najmłodszych,
bowiem jak twierdzi Umberto Eco: „Kto czyta książki, żyje
podwójnie”.
AGATA BARZYŃSKA
SP w Białej

Więcej na stronie internetowej www.spbiala.szkolnastrona.pl.
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SPOŁECZEŃSTWO

dokończenie z str. 7

Jak segregować odpady?
oznaczenie
pojemnika / worka

kolor
pojemnika / worka

rodzaj
odpadów gromadzonych
w pojemniku / worku

odpady,
których wrzucanie
jest zabronione

ŻÓŁTY

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

butelki po olejach
spożywczych i samochodowych; opakowania
po olejach spożywczych
czy silnikowych, smarach;
styropian, guma, butelki
z jakąkolwiek zawartością, puszki po farbach,
baterie, opakowania
po aerozolach, lekach,
opakowania po środkach
chwastobójczych czy
owadobójczych, sprzęt
AGD

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

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

TWORZYWA SZTUCZNE
PLASTIK
METALE

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

BRĄZOWY

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

ODPADY ZIELONE

ODPADY KOMUNALNE
ZMIESZANE

18

CZARNY

CZERWIEC/LIPIEC 2013

niesegregowane odpady
zmieszane

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

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

SPORT

Bieg grotnicki

Klasyfikacja drużynowa: l w kategorii szkół podstawowych
I miejsce zajęła SP w Szczawinie, II miejsce - SP w Modlnej,
a III miejsce - SP w Giecznie; l w kategorii gimnazjów najlepsza
była drużyna z Gimnazjum w Szczawinie, II miejsce zajęło
Gimnazjum w Giecznie, a na III pozycji znalazło się Gimnazjum
w Grotnikach.
Klasyfikacja indywidualna. Reprezentanci szkół, którzy stanęli na podium
(odrębne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców) na podstawie wyników
indywidualnych w poszczególnych kategoriach wiekowych: q rocznik 2002:
l I miejsce: Klaudia Rosiak (Grotniki), Konrad Wich (Gieczno),
l II miejsce: Karolina Błachowicz (Gieczno), Piotr Murek (Modlna),
l III miejsce: Natalia Zatorska (Szczawin), Stanisław Majak (Szczawin);
q rocznik 2001: l I miejsce: Wiktoria Pakuła (Szczawin), Krystian Ślęzak
(Modlna), l II miejsce: Anna Dobrowolska (Modlna), Jan Kubacki
(Grotniki), l III miejsce: Anna Jakubczyk (Biała), Piotr Bryja (Szczawin);
q rocznik 2000: l I miejsce: Natalia Wiśniewska (Besiekierz Rudny),
Bartłomiej Jaszczak (Szczawin), II miejsce: Katarzyna Miszczak
(Gieczno), Kamil Pędzicki (Grotniki), III miejsce: Julia Królikowska
(Szczawin), Mateusz Olejniczak (Modlna); q rocznik 1999: l I miejsce:
Joanna Mikołajczyk (Szczawin), Krystian Rutkowski (Szczawin),
l II miejsce: Patrycja Groszkowska (Gieczno), Adrian Witczak (Gieczno),
l III miejsce: Dagmara Olczak (Grotniki), Jakub Mirowski (Grotniki);
q rocznik 1998: l I miejsce: Renata Bartczak (Modlna), Paweł Łuba

fot. ZSG w Grotnikach

24 czerwca odbył się XXII Grotnicki Bieg Leśny o Puchar
Kuratora Oświaty, zorganizowany przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach. Biegi, w których startowali uczniowie kl. IV-VI
szkół podstawowych oraz kl. I-III gimnazjów, przeprowadzono
na dwóch dystansach. Na dystansie 850 metrów odbyło się 7 biegów
(dziewczęta w roczniku 1997-2002, chłopcy w roczniku 2002),
a na dystansie 1.350 metrów - 6 biegów (chłopcy w roczniku 1997-2001).

(Szczawin), l II miejsce: Adrianna Zawisza (Gieczno), Kamil Andrysiak
(Gieczno), l III miejsce: Anita Bislimi (Grotniki), Radosław Dąbrowski
(Grotniki); q rocznik 1997: l I miejsce: Małgorzata Mamińska (Gieczno),
Jan Królikowski (Szczawin), l II miejsce: Anna Borkowska (Grotniki),
Adrian Domański (Gieczno), l III miejsce: Kinga Olszewska (Szczawin),
Kacper Szczerba (Grotniki).

Zwycięskie drużyny otrzymały Puchary Kuratora Oświaty, a zdobywcy
trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej w swoich
kategoriach wiekowych otrzymali medale i dyplomy. Zwycięzcom
gratulowali oraz wręczali puchary, medale i dyplomy: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz, Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach Maria Teresa Socalska (gospodarz imprezy)
oraz Piotr Patora - wieloletni działacz społeczny, fundator nagród
dla najlepszych zawodniczek. Zawody zostały przygotowane
i przeprowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego w ZSG
w Grotnikach: Andrzeja Misztala i Krzysztofa Wężyka.
Na podstawie
informacji

ZSG w Grotnikach

KULTURA
Rozstrzygnięto XI edycję konkursu

Wydajemy własną książkę
11 czerwca w Gminnej Bibliotece w Dzierżąznej komisja konkursowa w składzie: Jadwiga
Kotynia-Matusz i Zofia Malinowska zapoznała
się z 39 pracami złożonymi na konkurs.
Tegorocznym motywem przewodnim była
KSIĄŻKA-ZABAWKA. W konkursie wzięło
udział 38 uczestników. Jedna praca - „Cztery
Pory Roku” - została wykonana zbiorowo przez
37 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego w Zgierzu. Nie została ona
oceniona z uwagi na wielu autorów, co jest
niezgodne z regulaminem, jednak jej
uczestnikom bardzo dziękujemy za udział
w konkursie.

Nagrody ufundowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Dzierżąznej przyznano
w trzech kategoriach: q klasy I-III:
l I miejsce: Jakub Biernaciak (SP w Białej)
za książkę pt. „Urodziny Kuby”, l II miejsce
ex aequo: Mateusz Lewandowski (SP w
Białej) za książkę pt. „Łamigłówki z Mateusza
Główki” oraz Tatiana Płuciennikowska
(ZSG w Grotnikach) za książkę pt. „Miś
Miluś”, l III miejsce: Amelia Złotowska
(SP w Białej) za książkę pt. „Przygody Juliusza
Łaskotka”; q klasy IV-VI: l I miejsce:
Natalia Pawlak (SP w Dąbrówce) za książkę
pt. „Jak zaczęła się przyjaźń”, l II miejsce
ex aequo: Adrian Jabłoński (ZSG w Szczawinie) za książkę pt. „Żółta książeczka” oraz
Aleksandra Bystrońska (ZSG w Grotnikach) za książkę pt. „Niesforna Karolinka”,

l III miejsce: Wiktoria Markiewicz (ZSG

w Grotnikach) za książkę pt. „Kolorowocanka”, l wyróżnienia: Oskar Kurowski
(ZSG w Grotnikach) za książkę pt. „Opowiadanie o Misiu Pieszczochu” oraz Weronika
Pietrzak (ZSG w Grotnikach) za książkę
pt. „Poznajemy rośliny”; q gimnazjum:
l I miejsce: Dagmara Olczak (ZSG
w Grotnikach) za książkę pt. „Pod lupą”,
l II miejsce: Artur Witczak (ZSG w Giecznie) za książkę pt. „Ortografia małolata”.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie
dziękujemy za trud i czas poświęcony w stworzenie niepowtarzalnych książek zabawek.
Zapraszamy na kolejną edycję konkursu.
AGNIESZKA KWIATKOWSKA
Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej

fot. Piotr Gralak

28 czerwca zabrzmiał dla uczniów ostatni
w tym roku szkolnym lekcyjny dzwonek.
Podczas uroczystych apeli najlepsi uczniowie
otrzymali nagrody i wyróżnienia przyznane
przez dyrektorów szkół.
Kilka dni wcześniej, 25 czerwca, 36 uczniów
uczestniczyło w wycieczce na trasie Tomaszów Mazowiecki - Skansen Rzeki Pilicy
- Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła
- Podziemna Trasa Turystyczna „Groty
Nagórzyckie” - Spała - Inowłódz. Wyjazd był
formą wyróżnienia przez gminę uczniów
osiągających bardzo dobre wyniki w nauce
i reprezentujących szkoły w olimpiadach,
konkursach wiedzy i zawodach sportowych
w roku szkolnym 2012/2013.
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OŚWIATA

Rok Juliana Tuwima
Julian Tuwim urodził się 13 września 1894 r.
w Łodzi w żydowskiej rodzinie. Był jednym
z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. 27 grudnia 2013 r.
minie 60. rocznica jego śmierci. Organizatorem i pomysłodawcą Roku Tuwima była
Łódź, rodzinne miasto poety, któremu
poświęcił on również kilka swoich utworów.
Julian Tuwim nie zapomniał także o najmłodszych czytelnikach. To właśnie spod jego pióra
wyszło wiele wesołych, wręcz dowcipnych
utworów dla dzieci, często zawierających
pewien morał lub przesłanie. W Szkole
Podstawowej w Besiekierzu Rudnym podjęto
szereg działań, aby przybliżyć uczniom
sylwetkę i twórczości tego poety.
Na zajęciach z edukacji polonistycznej
w klasach najmłodszych uczniowie wysłuchali
wiele wierszy Juliana Tuwima, m.in.:
„Okulary”, „Rzepka”, „Spóźniony słowik”,
„Ptasie radio”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego
cioci”, „Dżońcio”, „Słoń Trąbalski”, oraz
wykonywali prace plastyczne.
W szkole przeprowadzono wiele konkursów.
W konkursie recytatorskim udział wzięli
uczniowie klas 0-III. W ocenie komisja
uwzględniała: dobór wiersza i jego pamięciowe opanowanie, interpretację tekstu,
ogólny wyraz artystyczny. Spośród wszystkich

fot. Elżbieta Sobczyńska-Kaźmierczak

w Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym

uczestników
wyróżnienia
otrzymali:
Marianna Suska z kl. 0 - wiersz „O Grzesiu
kłamczuchu i jego cioci”, Ksenia Olejniczak
z kl. 0 - wiersz „Spóźniony słowik”, Miłosz
Rychlik z kl. 0 - wiersz „Okulary”, Patrycja
Kacela z kl. 0 - wiersz „Zosia Samosia”,
Wiktoria Rucińska z kl. 0 - wiersz „Bambo”.
Wszyscy wyróżnieni wzięli udział w gminnym
konkursie recytatorskim w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej.
Konkurs plastyczny podzielony był na
dwie kategorie wiekowe. W kategorii uczniów
z klas 0-III nagrodzone zostały: Ksenia
Olejniczak z kl. 0 - ilustracja do wiersza
„Spóźniony słowik” oraz Patrycja Kacela
z kl. 0 - ilustracja do utworu „Idzie Grześ
przez wieś”. W kategorii klas IV-VI nagrodę
otrzymały: Klaudia Angielczyk z kl. VI ilustracja do wiersza „Lokomotywa” oraz

Aneta Kociszewska - ilustracja do wiersza
„Rzepka”.
W konkursie znajomości wierszy
Juliana Tuwima, który był jednocześnie
podsumowaniem wszystkich niemalże
półrocznych działań, udział wzięło 14 uczniów.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce - Artur Sobierajski z kl. II,
II miejsce - Hubert Zasada z kl. III,
III miejsce - Izabela Flis z kl. II.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Mamy
nadzieję, że podjęte działania zaowocują tym,
że wzrośnie zainteresowanie uczniów poezją
i jeszcze chętniej zaglądać będą do biblioteki
szkolnej.
DOROTA MAKOWSKA
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym

Niezwykła lekcja historii
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku

fot. ZSG w Słowiku

Uczniowie klas gimnazjalnych w Słowiku mieli w maju niecodzienną
lekcję historii. Członkowie Sekcji Kolarskiej „Szwadron” im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich przy Oddziale PTTK w Ozorkowie
w niezwykle widowiskowy sposób przedstawili kilka mniej znanych
faktów z przebiegu wydarzeń we wrześniu 1939 r. w okolicy Słowika.
Goście zaprezentowali także umundurowanie żołnierskie i oficerskie
oraz wyposażenie żołnierza piechoty podczas działań wojennych
w 1939 r. Niektórzy uczniowie mogli poczuć na sobie ten ciężar.
Niezwykłym zainteresowaniem cieszył się także autentyczny rower
wojskowy.
JULIA CHMIELECKA
pedagog w ZSG w Słowiku

ekologicznej. Wystawiono spektakle edukacyjne promujące proekologiczny styl życia:
„Gdzie woda - tam życie”, „Kochajmy
Ziemię”, „Tylko Eko”, „Eko światy”.

Piknik Ekologiczny
w ZSG w Słowiku
25 maja w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Słowiku odbył się Rodzinny Piknik
Ekologiczny. W tym dniu rodzice, dzieci
i zaproszeni goście mogli skorzystać z wielu
atrakcji.
Najmłodsi uczniowie z klas 0 i I-III przygotowali trzy przedstawienia teatralne dedykowane ukochanym rodzicom. W ramach
projektu „Ekologia w nas - żyje cały czas”
na scenie zaprezentowano występy o tematyce
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W przerwach pomiędzy przedstawieniami
czas umilał chór szkolny „Słowikowe Trele”
oraz pokazy koła tanecznego. Rozstrzygnięto
także konkurs fotograficzny „Piękno naszej
okolicy” i szkolny konkurs „Selektywna
zbiórka odpadów wtórnych”. Przeprowadzono ponadto rodzinne konkursy ekologiczne: „Drzewo życia”, „Nakrętkowy transport”,
„Dobre rady na domowe odpady”. Atrakcyjne
nagrody współfinansowane zostały przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Podczas pikniku odbyły się prezentacje
multimedialne dotyczące świadomej ochrony

środowiska i segregowania odpadów oraz
wystawa prac uczniów pt. „Ze starego - coś
nowego, czyli dobre rady na domowe
odpady”. Każdy mógł samodzielnie wykonać
dekoracyjne podstawki i tacki z plastikowych
nakrętek. W ramach działań proekologicznych zorganizowano zbiórkę elektroodpadów,
makulatury oraz butelek PET i nakrętek.
Dużym powodzeniem cieszyły się pokazy
straży pożarnej oraz loteria fantowa.
Ogromną radość sprawiła również możliwość
wykonania fantazyjnych fryzur i artystyczne
malowanie twarzy oraz pokaz baniek mydlanych. Na głodnych i spragnionych czekały
domowe wypieki, napoje, chleb ze smalcem
oraz gorące potrawy z grilla.
ANNA SOKALSKA
ZSG w Słowiku

OŚWIATA

Gminny Dzień Dziecka

fot. Małgorzata Klauzińska

Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz za zajęcie I miejsca w XVII Biegu
Jednorożca zdobyła drużyna ze Szczawinia (w kategorii szkół podstawowych)...

3 czerwca dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy
Zgierz świętowały w Dzierżąznej Gminny Dzień Dziecka. Na dzieci
czekało mnóstwo atrakcji: konkursy z nagrodami, zabawy artystyczno
-sportowe, malowanie buziek i zabawki tworzone z balonów.
Kilkadziesiąt dzieci pobiegło w biegu sztafetowym.
Mimo zmiennej czerwcowej pogody, zawodnikom XVII Biegu
Jednorożca o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Zgierz udało się pokonać trasę w promieniach słońca. Każda z gminnych szkół wystawiła jedną drużynę składającą się z pięciu uczniów.
Bieg tradycyjnie rozpoczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem
poświęconym pamięci męczeńskiej pracy dzieci polskich więzionych
przez hitlerowców w Dzierżąznej w latach 1943-1945. Zawodnicy mieli
do pokonania 3-kilometrową trasę spod pomnika do siedziby
Gminnego Ośrodka Kultury.
Wśród szkół podstawowych najlepsi okazali się reprezentanci ze Szczawina, II miejsce zajęli uczniowie z Białej, a na III uplasowała się
drużyna z Gieczna. W kategorii gimnazjów zwyciężyła, tak samo jak
w ubiegłych latach, ekipa z Gieczna. Jako druga linię mety osiągnęła
sztafeta ze Szczawina, a III miejsce zdobyła piątka ze Słowika.
Zwycięzcy odebrali puchary i medale, a wszyscy uczestnicy zawodów
słodycze.
Uczestnikom biegu rywalizacji fair play gratulowali: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
Mirosław Burzyński, Kierownik Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych Cezary Piotrowski oraz opiekunowie drużyn. Nad
bezpieczeństwem trasy biegu czuwali zgierscy policjanci.

... oraz drużyna z Gieczna (w kategorii gimnazjów).

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Więcej zdjęć w galerii
na www.gmina.zgierz.pl

Konkurs języka angielskiego
10 maja w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie odbył się
Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV-VI. Był to
już dziewiąty tego typu konkurs, który adresowany jest głównie do
szkół podstawowych gminy Zgierz, ale organizator zwykle wyraża
zgodę na udział w konkursie szkół znajdujących się poza granicami
naszej gminy. W tym roku wzięli w nim udział uczniowie z Gieczna
(3 osoby), Besiekierza Rudnego (1 osoba) i Szczawina (3 osoby) oraz
Modlnej (3 osoby) i Leśmierza (3 osoby).

Konkurs składał się z dwóch części. W części pisemnej uczniowie
mieli pięć rodzajów ćwiczeń: wybrać jeden z czterech wyrazów
lub zwrotów (40 zdań), uzupełnić lukę właściwym wyrazem z tabeli
(16 zadań), uzupełnić właściwym słowem pytającym (15 pytań), ułożyć
wyrazy we właściwej kolejności (10 rozsypanek wyrazowych),
przeczytać tekst i stwierdzić czy odnoszące się do niego zdania są
prawdziwe czy fałszywe (8 zadań). W części ustnej uczniowie losowali
jeden z trzech tematów (moja rodzina, moje zainteresowania, mój
niezapomniany wyjazd wakacyjny) i po krótkim przygotowaniu
udzielali odpowiedzi.

Przed uczestnikami postawiono wysokie wymagania dotyczące
gramatyki (działu mało lubianego przez uczniów) oraz słownictwa
(jakże ważnego dla swobodnego porozumiewania się). Uczniowie
musieli wykazać się również pewną wiedzą o Wielkiej Brytanii oraz
przygotować się do wypowiedzi ustnej na trzy tematy. Aby ułatwić
przygotowanie do konkursu organizator cały zakres wymaganego
materiału opracował w formie interaktywnej. Ćwiczenia dostępne są
na stronie www.zsg-szczawin.ehost.pl oraz www.szczawin.4me.pl.
Uczniowie przygotowujący się do konkursu mogli cały zakres pobrać
również w postaci pliku tekstowego.

Pierwsze miejsce zajęła Maja Gawron z ZSG w Szczawinie, drugie
Aleksandra Stangreciak z ZSG w Giecznie, a trzecie Magdalena
Zasada z SP w Besiekierzu Rudnym. Uzyskały one w części pisemnej
odpowiednio 87 (97,5 proc.), 86 (96,6 proc.) i 85 (95,5 proc.) punktów
na 89 możliwych. Bardzo dobrze zaprezentowały się również w części
ustnej. Ośmiu na trzynastu uczestników konkursu uzyskało wynik
powyżej 80 proc. poprawności.

Sukcesy sportowe uczniów ZSG w Szczawinie

Należą też do grupy najlepszych zawodników
i strzelców bramek Klubu Sportowego
„Boruta” w Zgierzu. Piotr posiada na swoim
koncie 40, a Paweł 20 strzelonych bramek.

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szczawinie odnoszą znaczące sukcesy
sportowe nie tylko w gminnych i powiatowych
rozgrywkach. Świadczą o tym wysokie miejsca
w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.
Na szczególne wyróżnienie zasługują:
Wiktoria Salata, Piotr i Paweł Bryja oraz
Daniel Hut.
12 czerwca uczeń I klasy Gimnazjum, Daniel
Hut, zajął II miejsce w kolarstwie torowym
w kategorii młodzików podczas Wrocławskiej
Olimpiady Młodzieży, a 16 czerwca III miejsce
w Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim
„Masters” o Super Puchar Polski.

W dniach 14-16 czerwca odbyła się w Łowiczu
XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Łódzkie 2013 - w TAEKWONDO olimpijskim,
podczas której uczennica klasy VI, Wiktoria
Salata, zdobyła dwa prestiżowe medale:
zajęła III miejsce w dwuboju technicznym
dziewcząt w kategorii wzrostowej K3 oraz
III miejsce w KYORUGI dziewcząt w kategorii
59+.
Dwaj bracia z klasy V - Piotr i Paweł Bryja
- są czołowymi reprezentantami naszej szkoły
w gminnych, powiatowych i wojewódzkich
zawodach w piłkę nożną i przyczyniają się do
licznych sukcesów szkoły w tej dyscyplinie.

KAROL WŁODARCZYK
organizator konkursu

W imieniu uczniów i pracowników Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie
gratuluję wysokich osiągnięć i życzę dalszych
sportowych sukcesów w przyszłości.
Jesteśmy z Was dumni!
IRENA KONSOWICZ
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie
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SPORT

Młodzież LKS Rosanów

wicemistrzem
Ligi Juniorów Starszych

Ten sukces był możliwy tylko dzięki ciężkiej
i systematycznej pracy całego zespołu, który
w ciągu 4 lat swojego istnienia po raz drugi
jest na podium. Przy odpowiedniej ilości
jednostek treningowych (minimum 3 w tygodniu) oraz gier kontrolnych, zespół był
w stanie przygotować się do tych rozgrywek,
uzyskując tak dobry wynik.
Ciekawostką jest, że nasi zawodnicy rywalizowali w grupie z przeciwnikami, którzy byli
starsi od nich co najmniej o 2 lata. Pokazuje
to, jak duży potencjał drzemie w naszych
chłopcach. W całych rozgrywkach tylko raz
doznali goryczy porażki - na wyjeździe z ostatecznym zwycięzcą ligi, remisując przy tym
dwukrotnie. Mecz, który zostanie w pamięci
wszystkich to ten u siebie z liderem. Jego
dramaturgia oraz liczba kibiców długo
nie zostanie powtórzona.
Zawodnicy, którzy zdobyli srebrne medale to:
l bramkarze: Maciej Woźniak, Radosław
Maksymowicz, l obrońcy: Kamil Pilzak,
Kamil Kociszewski, Wojciech Romański,
Dominik Lipiński, Damian Kedzięrski,

fot. LKS Rosanów

Juniorzy klubu LKS Rosanów dzielnie reprezentowali gminę Zgierz, zajmując II miejsce
w Lidze Juniora Starszego rozgrywek
organizowanych z ramienia Łódzkiego
Związku Piłki Nożnej. Do wygrania całej ligi
zabrakło im tylko 1 punktu.
Na zdjęciu od lewej: Sebastian Szczepaniak (trener), Maciej Woźniak, Konrad Wojdała, Kamil Pilzak, Kamil
Kociszewski, Błażej Olczak, Adrian Chanas, Marcin Makowski, Patryk Dośpiał, Adam Faliszewski, Arkadiusz
Michalak, Radosław Maksymowicz, Arkadiusz Markiewicz (kierownik), Daniel Lenczewski, Wojciech Romański,
Daniel Mucha, Kamil Kołodziejczak, Krystian Markiewicz, Paweł Klimecki, Mateusz Bil, Dominik Lipiński,
Piotr Gajewski. Do drużyny należą również nieobecni na zdjęciu: Damian Kędzierski i Bartłomiej Nowak.

Daniel Mucha, Mateusz Bil, Adrian
Chanas, Adam Faliszewski, l pomocnicy:
Piotr Gajewski, Marcin Makowski,
Kamil Kołodziejczak, Daniel Lenczewski, Krystian Markiewicz, Arkadiusz
Michalak, Ryszard Rydel, Paweł
Klimecki, Konrad Wojdała (kapitan
zespołu), l napastnicy: Patryk Dośpiał,
Błażej Olczak, Bartłomiej Nowak.
Nasz klub cały czas zmierza w kierunku
szkolenia dzieci i młodzieży. Oprócz grupy
juniorów rośnie nam narybek, w najmłodszych grupach wiekowych 5-10 lat, w których
trenuje już około 30 dzieci pod okiem
wykwalifikowanych trenerów, przygotowanych do pracy z „latoroślą’’. Wszystkie dzieci
zainteresowane treningami piłki nożnej mogą
skontaktować się z klubem poprzez stronę
internetową rosanowlks.futbolowo.pl.

SEBASTIAN SZCZEPANIAK
trener juniorów LKS Rosanów

Składamy podziękowania firmom: „Żwir-Max”
Przemysława Skupińskiego z Dąbrówki
Strumiany oraz „Tom-Trans” Tomasz Danych
z Ciosen za przywóz piasku do układania kostki
oraz pomoc w jej ułożeniu.

Śmiech i radość panowały
na boisku w Rosanowie
1 czerwca. Tego dnia odbył
się tam I Turniej piłkarski
dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka pn. „ROSANÓW
CUP 2013”, zorganizowany
przez Ludowy Zespół Sportowy.
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Wynik tego sezonu udało się osiągnąć dzięki
pomocy: prezesa klubu LKS Rosanów
Pawła Pietrzaka, kierownika klubu LKS
Rosanów Sylwestra Witczaka oraz
kierownika Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych Cezarego Piotrowskiego
i pracownika Referatu Bożeny Frank,
dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Giecznie Marka Stangreciaka (kolejny
raz udostępnia nam salę gimnastyczną),
kierownika naszego zespołu Arkadiusza
Markiewicza, i mojej skromnej osoby
- trenera zespołu Sebastiana Szczepaniaka.

PODZIĘKOWANIA

Turniej piłkarski
w Rosanowie
z okazji Dnia Dziecka

Inicjatorem turnieju był
znany i ceniony w środowisku trener klubu LKS
Rosanów, wychowawca młodzieży Krzysztof Wojtczak. Celem turnieju było
integrowanie pokoleń oraz
propagowanie sportu i piłki
nożnej wśród dzieci i młodzieży. W turnieju udział
wzięły trzy drużyny: Włókniarz Zgierz, Boruta
Zgierz oraz LKS Rosanów. Łącznie około 80
chłopców i 1 dziewczynka
z rocznika 2002-2006.

Klub LKS Rosanów oferuje wysoki poziom
szkolenia. Pokazują to wyniki meczów oraz
wychowankowie, którzy już teraz, w wieku
16-17 lat, są w stanie rywalizować na poziomie
seniorskiej piłki.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dzierżąznej

Działacze klubu wraz z rodzicami zorganizowali poczęstunek (gorące kiełbaski z grilla
oraz słodycze i napoje).
Młodzi piłkarze świetnie
bawili się i wykazywali wolę
walki przy zaciekłym dopingu
swoich rodziców oraz przybyłych kibiców. Na zakończenie
turnieju
wręczono
dyplomy w poszczególnych
grupach wiekowych dla najlepszego strzelca, najlepszego
bramkarza oraz najlepszego
zawodnika.
Więcej zdjęć w galerii
na www.gmina.zgierz.pl
CZERWIEC/LIPIEC 2013

Zarząd klubu LKS Rosanów
składa wielkie podziękowania sponsorom, rodzicom,
działaczom klubu oraz
wszystkim, którzy pomagali
w organizacji turnieju.
Mamy nadzieję, że turniej na
stałe wpisze się w kalendarz
imprez
organizowanych
przez Zarząd LKS Rosanów.
Paweł Pietrzak
Prezes Klubu LKS Rosanów
Sylwester Witczak
Kierownik Klubu LKS Rosanów
tekst: Sylwester Witczak, fot. Adam Kotlicki

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
składa serdeczne podziękowania
Prezesowi Andrzejowi Jóźwiakowi i druhom
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżąznej
Sołtysowi Sołectwa Dzierżązna
Marianowi Mamińskiemu
za zaangażowanie i pomoc w organizacji
Nocy Świętojańskiej.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
składa serdeczne podziękowania
Panu Zbigniewowi Zawadzkiemu
za życzliwość i wspieranie naszych działań
związanych z organizacją Nocy Świętojańskiej.

SPORT

Turniej piłkarski
im. Leszka Jezierskiego

Rywalizacja uczniów klas I-III zakończyła się następującymi wynikami: I miejsce
- Szkoła Podstawowa w Besiekierzu
Rudnym, II miejsce - Szkoła Podstawowa
w Słowiku, III miejsce - Szkoła Podstawowa w Grotnikach. Królem strzelców tej
części turnieju został Mateusz Piechota
z Besiekierza, najlepszym bramkarzem
uznano Szymona Jarczyńskiego, za grę
wyróżniono także Huberta Kolendę (obaj
ze Słowika). Nagrodę dla trenera zwycięskiej
drużyny otrzymała Marta Marszałek-Suska
- nauczycielka wychowania fizycznego w SP
w Besiekierzu Rudnym.
Do rozgrywek w grupie uczniów klas
IV-VI zgłosiło się 10 drużyn. Po kilkugodzinnych zmaganiach zawody zakończyły się
następującymi rezultatami: I miejsce Szkoła Podstawowa w Białej, II miejsce
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgierzu,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Solcy
Wielkiej. Statuetkę najlepszego strzelca

fot. Piotr Gralak

Pod patronatem Wojewody Łódzkiego
Jolanty Chełmińskiej i Poseł do Parlamentu
Europejskiego Joanny Skrzydlewskiej 18 maja
w Gminnym Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym w Rosanowie odbył się IV Turniej
piłkarski im. Leszka Jezierskiego.
Wzięły w nim udział drużyny ze szkół
podstawowych w dwóch grupach wiekowych.

Zwycięska drużyna w kategorii kl. I-III.

otrzymał Daniel Kopczyński z SP w Leśmierzu, tytuł najlepszego bramkarza przypadł
Igorowi Stopczykowi z SP nr 3 w Zgierzu,
nagrody za wyróżniającą grę odebrali: Maciej
Malinowski z SP w Białej i Szymon
Sołtysiński z SP nr 3 w Zgierzu. Za zwycięskie przygotowanie uczniów do turnieju
podziękowanie otrzymał Piotr Winnicki
- nauczyciel wychowania fizycznego w SP
w Białej.

szenia BDZiS KS „Boruta”, Ewa Osówniak
- Dyrektor ZSG w Słowiku, Paweł Dawidczyński - zasłużony zawodnik i trener, który
koordynował sportową część zawodów.
Obecny był także ks. Paweł Niziołek
- Kapelan Sportu Archidiecezji Łódzkiej,
a o turnieju można było usłyszeć w relacji
Radia Łódź. Mecze prowadzili sędziowie
ŁZPN. Wszystkim uczestnikom zapewniono
słodki poczęstunek i napoje.

Puchary, medale i wyróżnienia wręczali:
Henryka Jezierska i Leszek Jezierski małżonka i syn legendarnego trenera Leszka
Jezierskiego, Zdzisław Rembisz - Wójt
Gminy Zgierz, Władysław Sobolewski Wójt Gminy Ozorków, Anna Kaźmierczak
w imieniu Biura Poselskiego Joanny Skrzydlewskiej, Piotr Patora - Prezes Stowarzy-

Z licznego grona organizatorów duży wysiłek
w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy
włożyli: Wiktor Kaźmierczak, Wieńczysław Jatczak, Mirosława Rajtar i Jan
Migdalski z ZSG w Słowiku, Krzysztof
Wężyk i Piotr Gralak z ZSG w Grotnikach
oraz Ryszard Pietrzak - gospodarz obiektu
w Rosanowie.
CEZARY PIOTROWSKI

Turniej siatkówki plażowej
w Słowiku
z okazji Dnia Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka Ludowy Klub Sportowy
„Słowik” zorganizował 1 czerwca Turniej
siatkówki plażowej mix (rozgrywki
dla dzieci i młodzieży w parach mieszanych)
o puchar Dyrektora Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Słowiku.
Choć pogoda zapowiadała się deszczowa,
młodzież nawet nie chciała słyszeć o zmianie
terminu zawodów. Rozgrywki trwały do
późnych godzin popołudniowych, a mecze
były bardzo zacięte.
Puchary zdobyli: I miejsce - Natalia Wojewoda i Mateusz Warwiński, II miejsce
- Dominika Warwińska i Michał
Karolak, III miejsce - Agata Sęk i Michał
Kwiatkowski. Wyróżniono także najlepszych zawodników Turnieju. Statuetki otrzymali: Agata Sęk i Michał Karolak. Zwycięzcom
wręczono również dyplomy i czekolady.

LKS Słowik składa serdeczne
podziękowania
sponsorom
Turnieju siatkówki plażowej:
Ewie Osówniak – Dyrektorowi
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Słowiku, Marii Migdalskiej
- Radnej Rady Gminy Zgierz
oraz Rafałowi Jasiulakowi.
Pomagali nam także Andrzej
i Maciej Chałupnik oraz Wiktor
Kaźmierczak (instruktor piłki
siatkowej). Dziękujemy za
poświęcony czas i zaangażowanie!
Zarząd LKS Słowik
Grzegorz Królak, Jan Migdalski

czytaj również
na stronie internetowej

www.gmina.zgierz.pl
Kolejny numer gazety zostanie przekazany
do druku pod koniec września.

Gościem Turnieju był Prezes Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej w Zgierzu
Stanisław Giernalczyk, który od wielu lat
współpracuje z naszym klubem.
Imprezę zakończyło wspólne pieczenie
kiełbasek przy ognisku i słodki poczęstunek.
CZERWIEC/LIPIEC 2013
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KULTURA

Sobótkowy korowód zatrzymał się na stawem, gdzie wianki z płonącymi świeczkami
zostały puszczone na wodę.

Nie zabrakło śmiałych młodzieńców, którzy rzucili się w nurty wody i wyłowili
wianki swoich wybranek.

Noc Świętojańska.
Obchody świętojańskie w Polsce nazywane „Sobótką” lub „Kupalnocką”,
należą do jednych z najciekawszych i najstarszych obrzędów. Zgodnie
z tradycją celebrowane są w najkrótszą noc w roku, poprzedzającą
dzień patrona św. Jana Chrzciciela, tj. z 23 na 24 czerwca. Swymi
korzeniami sięgają pradawnych świąt powitania lata, miłości i płodności, połączonych z obrzędami ognia i wody oraz niezwykłymi
praktykami czarodziejskimi. Przeprowadzane w ich trakcie zwyczaje
i obrzędy miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. Wierzono,
że w noc świętojańską całą ziemię przenika jakiś potężny i ożywczy
impuls. To magiczne święto przesilenia letniego organizowane
corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej odbyło się
tym razem 22 czerwca.
By tradycji stało się zadość każda panna powinna upleść wianek,
zapalić przy nim świeczkę i rzucić go na wodę. Jeśli wianek został
wyłowiony przez kawalera, oznaczało to jej szybkie zamążpójście. Jeśli
płynął, dziewczyna wyjdzie za mąż, ale nieprędko. Jeśli zaś płonął,
utonął lub zaplątał się w sitowiu, prawdopodobnie zostanie ona starą
panną. Wyplatanie wianków odbywało się pod czujnym okiem i radą
pracownic Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, wianki
wyplatano staropolskim zwyczajem z samych naturalnych surowców,
w większości z kwiatów i ziół polnych.
W tym czasie imprezę uświetniały swoimi występami zespoły działające pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej:
Zespół Śpiewaczy „Szczawinianki” ze Szczawina, dzieci
z Estradowego Studia Piosenki, Zespół Tańca Nowoczesnego RAINDROPS-Junior, Zespół Śpiewaczy „Giecznianki”
z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnickiego oraz połączone
orkiestry: Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej i Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Część obrzędową rozpoczął Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Boczki Chełmońskie”, który bawił swym występem publiczność
tłumnie przybyłą na tegoroczne święto lata. Nadszedł wreszcie czas
na ogień i wodę, ważne atrybuty świętojańskiej nocy. Korowód
z pochodniami prowadzony przez zespoły rozpoczynali: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżąznej Andrzej Jóźwiak i Sołtys
Sołectwa Dzierżązna Marian Mamiński. Barwny korowód zatrzymał
się nad stawem, gdzie wianki z płonącymi świeczkami zostały
puszczone na wodę. I tym razem nie zabrakło śmiałych młodzieńców,
którzy rzucili się w nurty wody i wyłowili wianki swoich wybranek.
Gdy wianki zostały rzucone, nadszedł czas na rozrywkową część
imprezy - koncert zespołu Weekend oraz dyskotekę z DJ
do północy.
W tę magiczną noc nie mogło zabraknąć poszukiwania kwiatu
paproci. Czy ktoś z Państwa widział kwiat paproci? Ilu szukało go
w tę noc świętojańską, aby spełnić swoje najskrytsze i najbardziej
śmiałe marzenia, i czy naprawdę można go znaleźć? Tym razem
nikomu się to nie udało, a może ... udało się, tylko my o tym nie
wiemy. Och, gorąca była ta najkrótsza noc w roku, przynosząca
nadzieję, szczęście i spełnienie marzeń. Następna taka już za rok.
Więcej zdjęć na stronie internetowej
www.dzierzazna.pl

AGNIESZKA KWIATKOWSKA
Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

Dla najmłodszych uczestników imprezy nie zabrakło ciekawych
atrakcji: kącik rysunkowy i malowanie kolorowych tatuaży, prowa-

dzone przez pracownika GOK. Już po raz drugi podczas obchodów
świętojańskich w Dzierżąznej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
„Wydajemy własną książkę”. Tym razem na wystawie pokonkursowej
można było obejrzeć książki-zabawki wykonane przez młodych mieszkańców gminy Zgierz. Uczestnicy konkursu, a także wszystkie chętne
dzieci mogły w tą magiczną noc posłać swoje marzenia do nieba.
Kolorowe balony poszybowały wysoko niesione myślami młodych
ludzi i werblami Orkiestry Dętej.

Mieszkańcy gminy Zgierz i okolic śpiewali razem z zespołem Weekend hit disco polo ostatnich miesięcy - „Ona tańczy dla mnie” .
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