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Uchwały Rady Gminy Zgierz
q q q
Podczas XXXV sesji Rady Gminy
Zgierz, która odbyła się 8 sierpnia,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q przeniesień w planie wydatków
budżetu Gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych
Zwiększono wydatki na:
l drogi publiczne gminne o 600.000 zł.

Pieniądze przeznaczone zostaną na zadanie
pn. „Nabycie gruntów pod drogę nr 120372 E
Lućmierz Las - Dąbrówka Malice - droga
woj. 702” w związku z wypłatą odszkodowań
za grunty wydzielone i przejęte pod drogę.
Przebieg głosowania: 8 głosów za przyjęciem
uchwały, 7 przeciw.
l oświatę i wychowanie o 25.000 zł, z czego:

– 10.000 zł przeznaczone zostało na
konserwację nawierzchni boiska przy Szkole
Podstawowej w Białej (czyszczenie, szczotkowanie i uzupełnienie nawierzchni piaskiem
kwarcowym). Przebieg głosowania: 12 głosów
za przyjęciem uchwały, 3 radnych wstrzymało
się od głosu;
– 15.000 zł przeznaczone zostało na czyszczenie i renowację pięciu studni chłonnych
Szkolnej Oczyszczalni Ścieków w ZSG w Grotnikach. Funkcjonujące od 10 lat studnie były
już częściowo zamulone, konieczna była
wymiana złoża w studniach, które stanowi
formę drenażu oczyszczonych ścieków.
Prace wykonano przed rozpoczęciem roku
szkolnego. Przebieg głosowania: 14 głosów za
przyjęciem uchwały.
Pieniądze na ww. trzy zadania pochodzą
ze środków zabezpieczonych w budżecie
na zadania pn.: „Zwiększenie dostępności
do infrastruktury edukacyjnej poprzez
rozbudowę i doposażenie ZSG w Słowiku”
(600.000 zł), „Budowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego w Grotnikach” (25.000 zł).
Ponadto przeniesiono środki w ramach
poszczególnych
rozdziałów
budżetu:
l ochotnicze straże pożarne (przeniesiono
690 zł z wydatków osobowych niezaliczonych
do wynagrodzeń na składki na ubezpieczenie

społeczne, w związku z zawartą umową
zlecenia na przeprowadzenie szkolenia
w zakresie gotowości bojowej oraz szkolenia
z pierwszej pomocy dla członków OSP
z terenu Gminy Zgierz); l oświata i wychowanie (przeniesiono 1.494 zł z wynagrodzeń
osobowych pracowników Szkoły Podstawowej
w Biesiekierzu Rudnym na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Przeniesienie środków
wynika z przepisów, które nakłada znowelizowana ustawa z dnia 10 maja 2013 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej).
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały.

q zmian w budżecie Gminy Zgierz
na rok 2013 w zakresie zadań własnych
Zwiększono budżet gminy o 3.000 zł. Pieniądze stanowią zwrot zasiłku stałego przez
podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, który należy przekazać do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jako rozliczenie
z lat ubiegłych. Przebieg głosowania:
14 głosów za przyjęciem uchwały.

q rozpatrzenia skarg
l Skarga I – na działalność Wójta Gminy

Zgierz – dotyczyła kwestii wykonywania
zadań ustawowych przez organ wykonawczy
gminy w zakresie zarządzania drogami
gminnymi, w odniesieniu do ul. Spółdzielczej,
ul. Teresy i ul. Długiej w Rosanowie. Przebieg
głosowania: 7 radnych uznało skargę za
zasadną, 3 za niezasadną, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.
l Skarga II – na działalność Wójta Gminy

Zgierz – dotyczyła bezczynności organu
wykonawczego gminy w zakresie zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej, w tym
w zakresie dróg gminnych. Przebieg głosowania: 8 radnych uznało skargę za zasadną,
3 za niezasadną, 1 radny wstrzymał się
od głosu.
l Skarga III – na działalność Dyrektora

Gminnego Zakładu Komunalnego – dotyczyła
nienależytego wykonywania obowiązków
przez Dyrektora GZK. Przebieg głosowania:

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz
W nawiązaniu do informacji, zamieszczonych w numerze 6/7 „Na Ziemi Zgierskiej”
w tekstach Pani Bogusławy Szczecińskiej, w imieniu radnych Gminy Zgierz
pragnę wyjaśnić dwie kwestie, które wywołały szczególne zainteresowanie wśród
mieszkańców naszej gminy. Pierwsza z nich to udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Zgierz; nie jest prawdą, że głosowanie nie przyniosło w tej sprawie rozstrzygnięcia. Rada Gminy Zgierz, sprawując funkcję kontrolną nad wójtem, nie udzieliła
absolutorium, jako że uchwała w tej sprawie nie uzyskała bezwzględnej większości
głosów ustawowego składu Rady (uchwała musiałaby uzyskać poparcie co najmniej
ośmiu radnych, podczas gdy poparło ją trzech radnych).
Także kolejny tekst, „Zmiany organizacyjne w Gminnym Zakładzie Komunalnym”,
wymaga doprecyzowania. „Zmiany”, pod którymi kryje się m.in. redukcja zatrudnienia
w GZK, nie są ekonomiczną konsekwencją odrzucenia przez Radę Gminy Zgierz
propozycji wójta w zakresie dofinansowania GZK. Sesja Rady, na której rozstrzygano
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9 radnych uznało skargę za zasadną, 3 za
niezasadną, 1 radny wstrzymał się od głosu.

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 uchwałami Rady Gminy
Zgierz z dnia 25 kwietnia 2013 r. i dnia
24 maja 2013 r.

Dokonano zmian w „Wykazie przedsięwzięć
na lata 2013-2026”, stanowiącym załącznik
do WPF, oraz uwzględniono zmiany
wprowadzone do budżetu gminy w 2013 r.
Upoważniono ponadto Wójta Gminy Zgierz
do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją czterech zadań: l „Rozbudowa
sieci wodociągowej w miejscowościach
Jedlicze A i B, ulice: Podrzeczna i Jedlinowa”,
l „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz - obręb Lućmierz
Las”, l „Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zgierz dla obrębu wiejskiego Astachowice
i części obrębu wiejskiego Bądków”,
l „Smaki tradycji - wyjazd studyjny do LGD
Stowarzyszenie Gorce-Pieniny”. Przebieg
głosowania: 9 głosów za przyjęciem uchwały,
3 radnych wstrzymało się od głosu.

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 przeniesienie

kwoty 48.684 zł w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
i remont świetlicy w Kaniej Górze” (zmiana
paragrafu klasyfikacji budżetowej). Pieniądze
te pokryłyby koszty wymiany instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy
i części użytkowej OSP. Przebieg głosowania:
8 radnych opowiedziało się przeciwko
przyjęciu projektu uchwały, 5 głosowało
za jego przyjęciem, 1 radny wstrzymał się
od głosu.
dokończenie na str. 3

sprawę dofinansowania, odbyła się w dniu 26 czerwca, podczas gdy nowy regulamin
organizacyjny GZK, sankcjonujący redukcję etatów, wszedł w życie w tym samym
dniu, a zatem został przygotowany odpowiednio wcześniej. Warto przypomnieć
powody, dla których Rada Gminy nie zdecydowała o przyznaniu dodatkowych
środków dla GZK. Zdaniem zdecydowanej większości radnych, jednostka ta wydawała
pieniądze, przyznane jej w budżecie, w sposób nieefektywny i nie przekładający się
na podniesienie standardu życia mieszkańców gminy, czego wymownym przykładem
jest stan wielu odcinków dróg gminnych. Radni nie zostali przekonani przez
projektodawców uchwały, że dodatkowe pieniądze poprawią sytuację.
Zwolnienie przez dyrektora GZK sześciu pracowników spotkało się z krytyczną
oceną radnych. Przypomnijmy, że Rada Gminy nie ma żadnego wpływu na politykę
kadrową w jednostkach gminnych, których przełożonym jest Wójt Gminy Zgierz.
Mirosław Burzyński
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dokończenie ze str. 2
l II projekt uchwały zakładał przeniesienie
kwoty 26.000 zł w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska
sportowego wielofunkcyjnego w Grotnikach”
(zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej).
Pieniądze te proponowano przeznaczyć na
wykonanie oświetlenia płyty boiska. Przebieg
głosowania: 9 radnych opowiedziało się
przeciwko przyjęciu projektu uchwały,
4 głosowało za jego przyjęciem, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
l III projekt uchwały zakładał wprowa-

dzenie do wydatków budżetu gminy zadania
inwestycyjnego pn. „Zaopatrzenie mieszkańców sołectw Lućmierz i Rosanów w wodę
z wodociągu w Rosanowie”, z uwagi na upływ
ważności pozwolenia na budowę w tym
zakresie. W tym roku proponowano rozpoczęcie budowy wodociągu (odcinek o długości
około 101 metrów). Możliwa byłaby dzięki
temu kontynuacja robót w późniejszym
terminie, bez konieczności ponownego
uczestniczenia w procedurze udzielania
pozwolenia na budowę. Kwotę 20.000 zł
na ten cel proponowano przenieść z zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grotnikach”
(zmniejszenie środków na tym zadaniu
nie wpłynęłoby na jego realizację). Przebieg
głosowania: 7 radnych opowiedziało się
przeciwko przyjęciu projektu uchwały,
5 głosowało za jego przyjęciem, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.
l IV projekt uchwały zakładał wprowadzenie

do wydatków budżetu gminy zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120366 E Lućmierz - Rosanów
- Dąbrówka Wielka”. Zadanie realizowane
miałoby być z udziałem środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” na 2014 rok (tzw. schetynówki),
we współpracy z Powiatem Zgierskim. Kwotę
20.000 zł na opracowanie dokumentacji
projektowej dla ul. Teresy w Rosanowie
i ul. Spółdzielczej w Dąbrówce Wielkiej
proponowano przenieść z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grotnikach” (zmniejszenie
środków na tym zadaniu nie wpłynęłoby
na jego realizację). Przebieg głosowania:

6 radnych opowiedziało się przeciwko
przyjęciu projektu uchwały, 6 głosowało za
jego przyjęciem, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.

q zmian budżetu Gminy Zgierz na rok
2013 w zakresie zadań własnych
Projekt uchwały zakładał: l zwiększenie
przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych
środków pozostających na rachunku bankowym o 89.000 zł, l zwiększenie dochodów
o 106.200 zł, w związku z otrzymaną od PKP
PLK S.A. refundacją poniesionych w ub.r.
wydatków w ramach projektu „Budowa,
przebudowa przystanków kolejowych na
trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez
utworzenie intermodalnych przystanków
z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - etap I”,
l zmniejszenie wydatków o 26.800 zł
na zadaniu „Budowa boiska sportowego,
wielofunkcyjnego w Grotnikach” (zmniejszenie
środków na tym zadaniu nie wpłynęłoby
na jego realizację), l zwiększenie dotacji dla
Gminnego Zakładu Komunalnego zs.
w Dąbrówce Wielkiej o 222.000 zł na bieżące
remonty dróg gminnych. Projekt uchwały
procedowany był po raz trzeci, mimo to radni
nie podjęli decyzji o przesunięciu środków
na bieżące utrzymanie dróg. Przebieg głosowania: 6 radnych opowiedziało się przeciwko
przyjęciu projektu uchwały, 4 głosowało
za jego przyjęciem, 4 radnych wstrzymało się
od głosu.

q rozpatrzenia skargi na działalność

Wójta Gminy Zgierz i Zastępcy Wójta Gminy
Zgierz. Skarga dotyczyła nienależytego
zachowania w związku z zagrożeniem powodziowym. Przebieg głosowania: 3 radnych
uznało skargę za zasadną, 3 za niezasadną,
6 radnych wstrzymało się od głosu.

q zmiany uchwały z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia regulaminu
korzystania ze świetlic wiejskich
w miejscowościach Gieczno, Jedlicze A
i Ustronie
Projekt uchwały zakładał wprowadzenie do
treści regulaminu (§ 3 ust. 8) następującego
zapisu: „Na pisemny wniosek wynajmującego
Wójt może udzielić zwolnienia z obowiązku
uiszczenia stawki za najem, o której mowa
w ust. 1, w całości lub części, wynoszącej

Prawnik wyjaśnia – absolutorium dla wójta
Absolutorium jest instytucją prawa budżetowego. W prawie samorządowym oznacza
skwitowanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego z wykonania
budżetu tej jednostki. Absolutorium ma charakter kontrolny i jego przedmiotem jest
ocena wójta wyłącznie pod względem wykonania budżetu gminy.
W omawianym przypadku, tj. procedowania uchwały w przedmiocie absolutorium
dla Wójta Gminy Zgierz, Rada Gminy Zgierz nie podjęła uchwały w przedmiocie
udzielenia absolutorium. Nie oznacza to jednak, iż rada odmówiła udzielenia
absolutorium.
Procedura uchwalania absolutorium wynikająca z ustawy o samorządzie gminnym
wymaga w pierwszej kolejności wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie lub
nieudzielenie absolutorium. Wniosek taki może złożyć wyłącznie komisja rewizyjna.
Następnie wniosek ten opiniowany jest przez regionalną izbę obrachunkową.

50 proc. stawki za najem, osobom, które
przyczyniały się do modernizacji świetlicy,
porządkowały obiekt lub teren bądź czyniły
nakłady rzeczowe lub finansowe na rzecz
Gminy Zgierz”. Przebieg głosowania:
9 radnych opowiedziało się przeciwko
przyjęciu projektu uchwały, 3 radnych za jego
przyjęciem, 1 radny wstrzymał się od głosu.

q przystąpienia do sporządzenia zmiany

„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Zgierz” dla działek nr ewid. 103,
104, 105, 106/2, 106/4, 106/5, 107, 108/1,
109, 110, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126
i 127, w obrębie geodezyjnym Wola Rogozińska. W uzasadnieniu do projektu uchwały
wskazano, że ustalenia zawarte w obowiązującym „Studium...” wymagają uzupełnienia
i uporządkowania w zakresie wyznaczonego
nowego kierunku rozwoju w rejonie uzdrowiska Rogóźno (usługi sportu i rekreacji).
Przebieg głosowania: 8 radnych opowiedziało
się przeciwko przyjęciu projektu uchwały,
4 głosowało za jego przyjęciem, 1 radny
wstrzymał się od głosu.

q q q
Podczas XXXVI nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Zgierz, która odbyła się
29 sierpnia, radni podjęli uchwałę
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Zgierz z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata 2013
-2026, zmienionej uchwałami Rady Gminy
Zgierz z dnia 25 kwietnia 2013 r., z dnia
24 maja 2013 r. i z dnia 8 sierpnia 2013 r.
Do „Wykazu przedsięwzięć na lata 2013
-2026”, stanowiącego załącznik do WPF,
wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Kotowicach w Gminie
Zgierz”, realizowane z udziałem środków
unijnych. Jednocześnie upoważniono Wójta
Gminy Zgierz do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją tego zadania. Uwzględniono ponadto zmiany wprowadzone do
budżetu gminy w 2013 r. oraz zaktualizowano
limity zobowiązań finansowych w „Wykazie
przedsięwzięć”.
Przebieg
głosowania:
15 głosów za przyjęciem uchwały.
oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

W opisywanym przypadku Komisja Rewizyjna Rady złożyła wniosek o udzielenie
absolutorium, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Łodzi. Jedynie ten wniosek mógł być przedmiotem obrad Rady
Gminy.
Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwględną większością
głosów ustawowego składu rady, co w przypadku Rady Gminy Zgierz oznacza
wymóg ośmiu głosów za podjęciem uchwały. Ponieważ w głosowaniu nad uchwałą
wnioskowaną przez Komisję Rewizyjną nie uzyskano takiej ilości głosów, uchwała
nie została podjęta. Stan taki nie oznacza odmowy udzielenia absolutorium, która
ma miejsce jedynie wtedy, gdy na wniosek komisji rewizyjnej wnoszącej o nieudzielenie absolutorium rada gminy podejmie uchwałę o nieudzieleniu absolutorium.
mec. Mariusz L. Krassowski
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Od października

rusza nowa linia autobusowa
łącząca Aleksandrów Łódzki, Miasto Zgierz,
Gminę Zgierz i Stryków

W trakcie spotkania samorządowców podpisana została również
umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu na rzecz Gminy
Miasto Zgierz na organizację nowej linii. Podpisy złożyli przedstawiciele władz Powiatu Zgierskiego: Starosta Krzysztof Kozanecki
i Wicestarosta Marcin Karpiński oraz Prezydent Miasta Zgierza
Iwona Wieczorek.
Porozumienie zawarto na czas określony, do 31 grudnia 2014 r.
Autobusy nowej linii 3A wyruszą na trasę 1 października 2013 r.
Linia będzie obsługiwana autobusami zgierskiej komunikacji miejskiej
i w okresie początkowym będzie liczyła 7 kursów (po dwa w godzinach
rannych, popołudniowych i nocnych oraz jednego w godzinach południowych). Odjazdy autobusów będą dostosowane do godzin pracy
zakładów znajdujących się w strefach ekonomicznych w Strykowie.
Stawki biletów komunikacji miejskiej linii międzygminnej Aleksandrów Łódzki – Zgierz – Stryków:
q Strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz (do granic miasta od strony
Strykowa):

fot. Małgorzata Klauzińska

Porozumienie w tej sprawie podpisali 5 września w Urzędzie Miasta
Zgierz przedstawiciele czterech samorządów: Jacek Lipiński
- Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Iwona Wieczorek - Prezydent
Miasta Zgierza, Zdzisław Rembisz - Wójt Gminy Zgierz i Andrzej
Jankowski - Burmistrz Miasta - Gminy Stryków.
Od lewej: Burmistrz Miasta - Gminy Stryków Andrzej Jankowski, Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz, Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek,
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński.

l bilet jednoprzejazdowy: 2,80 zł normalny, 1,40 zł ulgowy
l bilet okresowy 30-dniowy: 82 zł normalny, 41 zł ulgowy

q Strefa II Zgierz (od granic miasta od strony Aleksandrowa Ł.)
– Stryków:
l bilet jednoprzejazdowy: 3,20 zł normalny, 1,60 zł ulgowy
l bilet okresowy 30-dniowy: 86 zł normalny, 43 zł ulgowy
q Strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków:
l bilet jednoprzejazdowy: 4,60 zł normalny, 2,30 zł ulgowy
l bilet okresowy 30-dniowy: 98 zł normalny, 49 zł ulgowy
Bilet „międzygminny” okresowy będzie upoważniał do poruszania się
komunikacją miejską po terenie Zgierza.
Rozkład jazdy linii 3A dostępny jest na www.muk.zgierz.pl
w zakładce „Linia międzygminna”.
MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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Nowe boisko w Grotnikach
dokończenie ze str. 1
Fotorelacja z otwarcia boiska w Grotnikach
w galerii na www.gmina.zgierz.pl

Boisko w Grotnikach powstało, aby zapewnić
dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwość
aktywnego spędzania czasu i integrowania się
dzięki sportowi. Będzie ono służyć całej
społeczności lokalnej. Jest to obiekt wielofunkcyjny, zapewniający możliwość gry
w piłkę siatkową, ręczną, nożną i koszykową
oraz tenisa. Dzięki temu mieszkańcy Grotnik
i okolic mają dostęp do profesjonalnej infrastruktury sportowej, z której z pewnością
będą chętnie korzystać. Jest to tym bardziej
ważne, że promowanie zdrowego stylu życia
oraz zaangażowanie w działalność sportową
na rzecz dzieci i młodzieży jest wpisane
w tradycję Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Grotnikach. Sport zawsze był jednym
z priorytetów w tej placówce, która od ponad
20 lat jest gospodarzem Biegów Leśnych
o Puchar Kuratora Oświaty oraz Przełajowych Biegów Sztafetowych o Puchar Wójta
Gminy Zgierz.
W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński
i Radni Rady Gminy Zgierz, Zastępca Wójta
Gminy Zgierz Marek Kominiak, Sekretarz
Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska,
Sekretarz Powiatu Zgierskiego Adam
Świniuch, Komendant Powiatowy Państwo-
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wej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof
Zieliński, Maria Jasińska i Tomasz
Walczak z Kuratorium Oświaty w Łodzi,
Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Grotnikach
o. Krzysztof Jezierski, dyrektorzy i wicedyrektorzy gminnych szkół, pracownicy
Urzędu Gminy Zgierz: Kierownik Referatu
Edukacji i Spraw Społecznych Cezary Piotrowski, Kierownik Referatu Infrastruktury
Technicznej Ewa Lewińska i z Referatu
Rozwoju, Promocji i Kultury: Kierownik
Wioleta Głowacka, Agnieszka Filipczak
i Maciej Wrzesiński, obecni i emerytowani
nauczyciele i pracownicy szkoły w Grotnikach,
uczniowie wraz z rodzicami oraz sołtysi
i mieszkańcy Grotnik, Jedlicza A, Jedlicza B
i Ustronia.
Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania
słów Jana Pawła II skierowanych do młodych
sportowców, zapalenia znicza - symbolu
rozpoczęcia igrzysk olimpijskich oraz powitania gości przez dyrektor szkoły Marię
Teresę Socalską. W swoim wystąpieniu
Wójt Zdzisław Rembisz powiedział: „Cieszy
fakt, że w bieżącym roku szkolnym, nazwanym „Rokiem Szkoły w Ruchu”, oddajemy do
użytkowania kolejny obiekt sportowy służący
uczniom, ale i całej wspólnocie lokalnej.
Pamiętajmy – ruch to zdrowie!”, po czym
dyrektor grotnickiej placówki przecięła
wstęgę. Po oddaniu przez gości asystujących
oficjalnemu otwarciu pierwszych strzałów
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Projekt „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grotnikach”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

na bramkę i rzutów do kosza, o. Krzysztof
Jezierski poświęcił nowy obiekt. Część
oficjalną zakończyły przemówienia zaproszonych gości i wręczenie upominku - piłek
ufundowanych przez Starostwo Powiatowe
w Zgierzu. Po niej wystąpił chór szkolny
„Leśne nutki”, a w krótkim montażu pt.
„Na sportowo, na wesoło” zaprezentowali się
uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej.
Po uroczystości jej uczestnicy wzięli udział
w Święcie Szkoły, a boisko zostało opanowane
przez dzieci i młodzież, które szybko
zorganizowały rozgrywki w piłkę nożną
i koszykową.
Podczas święta można było zapoznać się
z osiągnięciami uczniów szkoły i obejrzeć ich
prace plastyczne związane m.in. z nowym
boiskiem i sportem w ogóle. Każdy mógł
wziąć udział w licznych konkursach sportowych, a na najmłodszych czekały: panie
malujące twarze, dmuchany zamek i basen
z piłeczkami. Całości towarzyszyła muzyka
rockowego zespołu młodzieżowego, założonego przez absolwentów grotnickiej placówki,
a na zgłodniałych czekały stoiska z ciastami
i kiełbaski pieczone w ognisku.
MACIEJ WRZESIŃSKI
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Podsumowanie projektu

Lokalny lider w ekomuzeum

fot. Maciej Wrzesiński

– wyjazd studyjny do LGD Fundacja Biebrzańska

12 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej odbyła się
konferencja podsumowująca projekt „Lokalny lider w ekomuzeum
– wyjazd studyjny do LGD Fundacja Biebrzańska”, współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, i promująca jego efekty. Wzięło w niej
udział blisko 70 osób – uczestników wyjazdu i mieszkańców gminy.
Zebranych powitał Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, dziękując
gościom za liczne przybycie, mimo deszczowej aury, po czym Kierownik
Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury Wioleta Głowacka omówiła
cele projektu i jego kolejne etapy: szkolenie z zakresu zasad funkcjonowania sołectwa i jego zadań, możliwości pozyskiwania środków
finansowych oraz zasad tworzenia i realizacji budżetu gminy, które
odbyło się 10 kwietnia oraz wyjazd studyjny w dniach 10-13 czerwca.
Przedstawiła również prezentacje, pokazywane podczas pobytu
w Augustowie – o działalności Lokalnych Grup Działania: Fundacji
Biebrzańskiej i Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz o dobrych
praktykach we wsi Bagny, której sołtys Stanisław Łapciuk został
laureatem tytułu Sołtys Roku 2010.
Po prezentacjach prowadząca poprosiła uczestników wyjazdu
o podzielenie się swoimi wrażeniami i przemyśleniami. Głos zabrali
sołtysi: Agnieszka Klimczak z Dąbrówki Strumiany, Tomasz
Marciniak z Lućmierza, Zyta Przechodzeń z Łagiewnik Nowych,
Anna Potakowska z Czaplinka, Justyna Palmowska z Ciosen
i Grzegorz Nyczaj z Kaniej Góry. W swoich wypowiedziach
podkreślali, że udział w wyjeździe studyjnym dał im przede wszystkim
możliwość lepszego poznania się z innymi sołtysami i członkami rad
sołeckich oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu sołeckich spraw
i motywowaniu mieszkańców do wspólnego działania na rzecz

miejscowości. Ważne było też dla nich
poznanie nowych form turystyki, tj. ekomuzea,
Zielone Szlaki Greenways i questing, które
można zrealizować na terenie naszej gminy,
a wiedzę ze szkolenia dla liderów lokalnych niektórzy zdążyli już
wykorzystać w swojej pracy sołeckiej. Jednak najmilszą dla realizatorów projektu konkluzją było stwierdzenie, że takich przedsięwzięć
powinno być więcej.
Podsumowanie projektu zakończyło krótkie omówienie wyników
ankiet oceniających wyjazd, przedstawione przez Macieja
Wrzesińskiego z Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury. Uczestnicy
ocenili wyjazd bardzo wysoko (większość ocen bardzo dobrych,
nie było ani jednej negatywnej), zarówno pod względem ogólnej
organizacji, miejsca realizacji, programu wyjazdu, jak i przydatności
zdobytej wiedzy i umiejętności. Prawie wszyscy ankietowani chcieliby
uczestniczyć w podobnych projektach w przyszłości (tylko jedna osoba
nie udzieliła odpowiedzi). Wśród proponowanych tematów dominowało pozyskiwanie środków zewnętrznych, pisanie i realizacja
projektów, rozwój obszarów wiejskich oraz tworzenie stowarzyszeń,
gospodarstw agroturystycznych i produktów lokalnych. Ankietowani
sugerowali też, co należałoby zmienić przy realizacji kolejnych takich
projektów.
Na zakończenie części oficjalnej Wójt wręczył pamiątkowe dyplomy
przedstawicielom sołectw uczestniczących w wyjeździe studyjnym.
Po konferencji wszyscy udali się na spotkanie integracyjne, które było
okazją do podzielenia się pomysłami na działalność sołectw, ale też
do wspólnej zabawy. Gorący poczęstunek przygotowały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Białej.
MACIEJ WRZESIŃSKI
Więcej zdjęć w galerii
na www.gmina.zgierz.pl

Zapytaliśmy dwie panie sołtys o to:
1) jak oceniają projekt „Lokalny lider w ekomuzeum – wyjazd studyjny do LGD Fundacja Biebrzańska”?
2) czy zrealizowane szkolenia były dla nich przydatne?
3) co dał im udział w projekcie?
4) czy projekty takie jak ten, tzn. wyjazd studyjny i szkolenia, powinny być realizowane w przyszłości,
czy raczej powinny mieć inną formę?
Agnieszka Klimczak
– Sołtys Sołectwa Dąbrówka
Strumiany
1) Projekt oceniam bardzo
dobrze. W jego trakcie
mogliśmy podzielić się
doświadczeniem i wiedzą
z innymi sołtysami, zarówno
między sobą, jak i z osobami z rejonu, który odwiedziliśmy.
2) Tak. Nauczyły nas wszystkich, jak można integrować
i zrzeszać ludzi. Chciałam tutaj podkreślić, że nasza

gmina bardzo dobrze radzi sobie z integrowaniem
mieszkańców, m.in. małymi grantami, które bardzo
motywują ludzi do działania.
3) Nowe doświadczenia i pomysły. Bardzo podobały
mi się przydomowe oczyszczalnie ścieków budowane
w miejscowości Bagny (w systemie roślinno-stawowym
– przyp. red.), które można było by budować u nas.
4) Mogą być w formie wyjazdu studyjnego, ale powinno
być więcej możliwości poznania odwiedzanego rejonu,
takich jak zwiedzanie Muzeum Lipskiej Pisanki.

Zyta Przechodzeń – Sołtys
Sołectwa Łagiewniki Nowe
1) Projekt oceniam bardzo
dobrze.
2) Tak. Mam nadzieję, że uda
mi się wykorzystać zdobytą
wiedzę w moim sołectwie.
3) Mogłam zobaczyć, jak
mieszkańcy Bagien wspólnie realizują zadania na rzecz
swojej wsi, mobilizują się i działają razem, integrują
się. U nas jest niestety inaczej, ponieważ gospodarstwa
są małe, dużo osób pracuje zawodowo, więc nie mają
czasu, przez co integracja jest mniejsza.
4) Jak najbardziej powinny być to wyjazdy studyjne.
Pokazują one m.in. jak są wykorzystywane środki unijne
w innych gminach i sołectwach. Byłam pierwszy raz
na takim wyjeździe i mogłam zobaczyć, jak w innym
regionie ludzie pracują na rzecz swojego sołectwa.
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Inwestują w siebie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zs. w Zgierzu realizuje kolejną edycję projektu
pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą
na lepsze jutro”, współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny Program
Operacyjny Kapitał Ludzki. Kilkudziesięciu
mieszkańców Gminy Zgierz zdobywa dzięki
temu nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności, które ułatwią im powrót na rynek
pracy.

Na stażu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Takie piękne bukiety powstają na zajęciach
florystycznych.

W sierpniu rozpoczęto staże zawodowe.
Trzech uczestników projektu odbywa je
w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, a jedna osoba na stacji paliw
w Woli Rogozińskiej.

Uczestniczki szkolenia z obsługi kas fiskalnych.

Dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej organizowane są natomiast spotkania
integracyjne w Klubie Integracji Społecznej

Wieś się rozśpiewała
Śpiewać może każdy i każdy powinien. Za pomocą pieśni przekazujemy sobie zwyczaje, elementy tradycji i kultury. Niewątpliwie
piewcami tradycji w Gminie Zgierz są zespoły śpiewacze: Zespół
Śpiewaczy Giecznianki z Gieczna z kapelą ludową Zenona
Rudnickiego i Zespół Śpiewaczy Szczawinianki ze Szczawina. Dla nich to został napisany i zrealizowany przez pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżaznej projekt pn. Rozśpiewana
wieś, czyli kultywowanie lokalnych tradycji poprzez
warsztaty i doposażenie amatorskich zespołów śpiewaczych, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
W toku projektu zrealizowano warsztaty wokalno-muzyczne dla obu
zespołów. Profesjonalnie i rzetelnie przeprowadzone pod kierunkiem
instruktora - Renaty Banackiej, niewątpliwie przyczyniły się do
podwyższenia umiejętności wokalnych członków zespołów i wzbogacenia ich repertuaru. Zajęcia prowadzone były metodą pracy w grupie
i treningu indywidualnego obejmującego: trening głosowy, naukę
prawidłowej emisji i artykulacji dźwięku, ćwiczenia rytmiczne
i umuzykalniające - podział rytmów, fraz, akcenty melodyczne
i rytmiczne, rytm w tańcu i śpiewie, zaawansowane zagadnienia
techniczne: intonacja, praca nad indywidualną barwą głosu i wspólnym brzemieniem całej grupy.
Przygotowanie warsztatowe stało się ciekawym doświadczeniem,
zachęcającym śpiewaków - amatorów do pogłębiania wiedzy muzycznej, rozwijania umiejętności śpiewu i czerpania inspiracji z rozmaitych
źródeł.
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Szkolenie w zakresie opieki nad osobami
starszymi.

w Dąbrówce, gdzie zdobywają jednocześnie
wiedzę z zakresu prawa pracy.
MAŁGORZATA BIBEL
koordynator projektu

Ponadto doposażono zespoły w niezbędny sprzęt: zakupiono
mini-nagłośnienie, mikrofony, statywy. W celu poprawy brzmienia
kapeli ludowej, przygrywającej Zespołowi Śpiewaczemu Giecznianki,
niezbędna była całkowita wymiana instrumentów - zakupiono klarnet
i akordeon.

fot. Maciej Wrzesiński

Tematyka szkoleń zawodowych w zakresie:
obsługi koparko-ładowarki (1 osoba), obsługi
kas fiskalnych (3 osoby), opiekuna osoby starszej (5 osób) i florystyki (5 osób), była wybrana
na podstawie wstępnych deklaracji uczestników projektu oraz ich indywidualnych
rozmów z doradcą zawodowym.

fot. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu

Osoby zakwalifikowane do tegorocznej edycji
objęte są wieloma formami wsparcia. 18 osób
uczestniczy w kontrakcie socjalnym, w tym
czternaście z nich zdobywa nowe kwalifikacje
zawodowe, a czworo odbywa staż. Natomiast
17 osób bierze udział w Programie Aktywności
Lokalnej.

Dożynki Gminne 2013. Zespół Śpiewaczy Giecznianki podczas obrzędu
wręczania wieńca dożynkowego. Na zdjęciu razem z Wójtem Gminy Zgierz
Zdzisławem Rembiszem.

Natomiast w celu ujednolicenia wizerunku Zespołu Śpiewaczego
Szczawinianki zakupiono jednakowe stroje dla wszystkich członkiń
zespołu.
Kultywowanie tradycji, połączone z edukacją muzyczną członków
zespołów oraz praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy
w konsekwencji prowadzi do wzbogacenia oferty kulturalnej,
kierowanej nie tylko do społeczności lokalnej, ale również do osób
przyjezdnych. W ten sposób obydwa zespoły będą lepiej mogły
promować lokalną kulturę.
dokończenie na str. 7

KULTURA
cd. Wieś się rozśpiewała

fot. Maciej Wrzesiński

Pomimo zakończenia projektu trwającego od kwietnia do sierpnia
2013 r. zespoły pragną dalej się rozwijać, a Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej, będący opiekunem merytorycznym zespołów, zachęca
do wspólnego śpiewania i wstępowania w ich szeregi. Wielu osobom
wydaje się, że śpiewanie jest zarezerwowane dla tych, którzy występują
na wielkich scenach. Nic bardziej mylnego. Nauka śpiewu to także
rozwój duchowy. Przynależność do zespołu daje możliwość zetknięcia
się z unikalnymi (i mało znanymi) świadectwami różnorodności
i bogactwami kultury naszego regionu.
KATARZYNA LESZCZAK
Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej

Dożynki Gminne 2013. Zespół Śpiewaczy Szczawinianki podczas
obrzędu wręczania wieńca dożynkowego. Na zdjęciu razem z proboszczem
parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Grotnikach
o. Krzysztofem Jezierskim.

Więcej informacji na stronie
internetowej www.dzierzazna.pl

Muzyka w Grotnikach
Już po raz dwudziesty odbywało się w grotnickim kościele parafialnym „Lato z muzyką”.
Niedzielne koncerty współorganizowane były
tym razem przez Towarzystwo Śpiewacze
„Lutnia” w Zgierzu, a kierownictwo artystyczne
sprawował, jak poprzednio, Witold Kacprzak,
inicjator imprezy (wcześniej organizowanej
przez Łódzkie Towarzystwo Muzyczne).
Patronat honorowy objęli Starosta Powiatu
Zgierskiego Krzysztof Kozanecki i Wójt
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.

Kolejne wieczory wypełnili swymi produkcjami kameraliści. Wiolonczelista Krzysztof
Łatwiński koncertował wspólnie z pianistką
Agatą Nowak-Górską. Najobszerniejszą
spośród odtwarzanych kompozycji była

Duo Milonga tworzone przez harfistkę Anetę
Janiszewską i akordeonistę Konrada Salwińskiego urzekło delikatnością muzycznej
narracji, obejmującej zarówno transkrypcje
muzyki dawnej (np. wybranych części Suity
orkiestrowej D-dur Bacha), jak i kompozycji
z wieku XIX i XX, włącznie z tangami
Piazzolli. W partnerowaniu obu instrumentów akordeon zdawał się jednak, pod względem
dynamicznym, dominować.

fot. Janusz Janyst

Począwszy od 7 lipca zaproszono melomanów
na siedem spotkań z Polihymnią. Okazały
charakter miał koncert inauguracyjny
z udziałem chóru mieszanego zgierskiej
„Lutni” - notabene jednego z najstarszych
tego typu zespołów w województwie łódzkim,
od trzech lat pracującego pod kierunkiem
chórmistrza Patryka Kobylarczyka.
Wykonane na wstępie kompozycje chóralne
a cappella lub z akompaniamentem pianistki
Cecylii Hanzelewicz mogły przekonać,
że formacja wciąż podnosi swój poziom
wykonawczy. Charakteryzuje się on wyrównanym brzmieniem głosów, plastycznością
dynamiki, bardzo dobrą intonacją i dykcją.
Z przyjemnością słuchało się np. Chwalcie
Pana Twardowskiego czy też Alleluja Świdra.
Centralnym punktem koncertu stało się
wykonanie Magnificatu Abinoniego z udziałem utalentowanych, młodych solistów:
Joanny Markowskiej - sopran, Przemysława Baińskiego - tenor i Bartosza
Szulca - baryton, a także grupy instrumentalistów. To dzieło oratoryjne wzmocniło
rangę inauguracji, w ramach której zaprezentował się ponadto nowo powstały, wokalny
oktet męski (jeszcze bez nazwy) założony
i kierowany przez Mariusza Lewego
(w programie m.in. jego kompozycja: Alleluja).

trzyczęściowa Sonata Debussy'ego. Można też
było posłuchać Introdukcji i Poloneza
Chopina oraz kilku miniatur, w tym Ave
Maria Schuberta i Łabędzia Saint-Saensa.
Godne uznania okazały się piękny dźwięk
wiolonczeli i wirtuozeria obojga muzyków.

Baryton Mateusz Stachura, współpracujący
z Teatrem Muzycznym w Łodzi, wystąpił
z akompaniamentem, grającej na keyboardzie,
Pauliny Urbankowskiej. Szlachetnym
w barwie głosem zaśpiewał arie z oper
Moniuszki, Gounoda oraz starowłoskie, zaś
na zakończenie, zmieniając sposób emisji,
kilka przebojów z repertuaru Armstronga,
Sinatry i Charlesa.

Rewelacją festiwalu stał się 19-letni gitarzysta
Piotr Przedbora, laureat licznych konkursów
wykonawczych, choć dopiero przygotowujący
się do studiów jednocześnie w uczelniach
muzycznych Warszawy i Paryża. W sposób
perfekcyjny technicznie, a zarazem bogaty
w niuanse, interpretował m.in. III Sonatę
skrzypcową Bacha i Sonatę romantyczną
Ponce'a.
Bardzo efektowny, a zarazem energetyczny
okazał się występ Trombonans Quartet
(Tomasz Jagoda, Dawid Klahs, Bartłomiej
Kruszyński, Radosław Szulc - puzony).
Najpierw zabrzmiały opracowania utworów
z dawnych epok, potem puzoniści zaprezentowali, wraz z perkusistą Pawłem Krasińskim,
hity muzyki filmowej
i rozrywkowej (m.in.
The Pink Panthers Manciniego, Yesterday Lennona
- McCartney'a).
Spuentowała „Lato z muzyką” Latina, czyli tercet
mieszkających w Polsce
muzyków pochodzących
z Ameryki Południowej
(Rafael Alvarado, Manuel
Montenegro, Rolando
Paukar). Wykorzystując
instrumentarium składające się z gitar, mandoliny,
czarango, różnych fletów
i bębna wykonali obszerną
wiązankę zróżnicowanych
pod względem charakteru
melodii ludowych z Boliwii,
Ekwadoru i Peru, część z nich również
śpiewając.
Wszystkie koncerty miały komplet publiczności i były przez nią gorąco przyjmowane.
Grotnicki festiwal zasługuje na miano
imprezy pod każdym względem udanej.
JANUSZ JANYST
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Ruszamy z kopyta.
3 sierpnia w należącej do Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
stajni „Pod Jodłami” w Jedliczu A (na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Zacisze”) odbyły się zawody jeździeckie
połączone z piknikiem rodzinnym. Impreza pod hasłem „Ruszamy
z Kopyta” została objęta patronatem medialnym naszej gazety.
Zawody jeździeckie zostały zrealizowane w ramach projektu
„Nowa Szansa…”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast dodatkowe atrakcje
były możliwe, dzięki wsparciu ludzi dobrej woli.
Po otwarciu imprezy i przywitaniu gości rozpoczęły się zawody,
w których uczestniczyli zawodnicy stajni „Pod Jodłami”. Pierwszą
konkurencją były przejazdy zręcznościowe na czas, których uczestnicy
zmierzyli się ze specjalnie przygotowanym torem przeszkód i zostali
poddani próbom: dokładności, posłuszeństwa i dzielności (przejazd
przez bramkę z zaczepionymi materiałowymi taśmami). Rywalizacja
była bardzo wyrównana. Wygrał Marek Koplin, drugie miejsce zajął
Piotr Zioła, a trzecie - Jan Stachurski. W kolejnej konkurencji
zawodnicy zaprezentowali swoje zdolności w programie krajowym
L-1. Również tutaj przejazdy miały wysoki poziom i jury miało trudny
orzech do zgryzienia. Odwaga i precyzja przy wykonaniu przejazdów
przez zawodników, zasłużyły na najwyższe uznanie. Pierwsze miejsce
ex-aequo zajęli Wojciech Kukulski i Włodzimierz Szymański.
Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogły wystartować
w zawodach jeździeckich uczestniczyły w Quzie, w którym oprócz
zadań teoretycznych sprawdzających ich wiedzę, zmierzyły się również
w konkurencjach sprawnościowych. W turnieju uczestniczyły cztery
drużyny, które musiały udzielić odpowiedzi na dziesięć pytań
i zmierzyć się w czterech konkurencjach dodatkowych, m.in w rzucie
podkową, spacerze farmera oraz składaniu rządu jeździeckiego na
czas. Najlepszy okazał się zespół Bogdana Dorążkiewicza, osiągając
niesamowite wyniki.

Końską część imprezy zakończył Towarzyski Konkurs w Skokach
przez Przeszkody zorganizowany we współpracy z Okręgowym Związkiem Jeździeckim. Wzięło w nim udział 21 zawodników klasie LL
i 10 w klasie L. Konkurs zamknęła klasa P, w której zaprezentowało
się 6 osób. Stajnia „Pod Jodłami” gościła tego dnia 48 koni.
W ramach towarzyszącego zawodom pikniku rodzinnego przygotowano wiele atrakcji. Uczestnicy mogli odwiedzić Indian i sprawdzić
swoją celność w strzelaniu z łuku do tarczy oraz zakupić indiańskie
wyroby. Z kolei bractwo rycerskie umożliwiało przywdzianie stroju
rycerza i serwowało pyszne, pieczone na poczekaniu podpłomyki.
Ci, których dopadł głód mogli ponadto zakupić bigos, chleb ze smalcem
i ogórkiem kiszonym oraz potrawy z grilla, a wielbiciele słodyczy mogli
zaopatrzyć się w ciasta na stosiku Koła Gospodyń Wiejskich z Jedlicza.
Można było również kupić biżuterię z filcu i inne wyroby rękodzielnicze
oraz zdobyć informacje na temat działalności spółdzielni socjalnych
i nowych zasad gospodarki opadami, przede wszystkim o ich
segregacji. Najmłodsi chętnie korzystali z przejażdżek na kucykach
i malowali buzie w różne wzory. Spore zainteresowanie wzbudził
pokaz sprawności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ustronie
-Grotniki oraz strażacki wóz bojowy. Jednak największą frajdę,
nie tylko najmłodszym, sprawił w ten upalny dzień „zimny prysznic”
w wykonaniu druhów z OSP Ustronie-Grotniki. Pełną wrażeń imprezę
zakończył koncert zespołu „Grupa 07”.
MACIEJ WRZESIŃSKI
Informacje o zawodach jeździeckich i pokazach ujeżdżania
opracowano na podstawie: www.tpn.org.pl.

fot. Maciej Wrzesiński

W przerwach między kolejnymi zawodami widzowie mogli podziwiać
kunszt jeźdźców oraz wyszkolenie koni. I tak drugą konkurencję
ujeżdżenia poprzedził krótki pokaz Grażyny Borkowskiej na koniu

Donovan z Bractwa Konnego Św. Marcina oraz Agaty Majewskiej
na koniu Venus, a zakończyły go: pokaz ujeżdżenia - kadryl w wykonaniu Karoliny Gogolińskej na koniu Konklawa i Aleksandry
Sałacińskiej na koniu Amfisa, które wystąpiły w przepięknych
sukniach projektu Klaudii Cieślik oraz specjalny pokaz kowbojski,
który przygotował Przemysław Teneta z ośrodka jeździeckiego
„Campoverde” na koniu Arc Miss Honey Out AQH. Oba pokazy były
bardzo widowiskowe i wzbudziły aplauz publiczności.
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Święto Wojska Polskiego
Co roku 15 sierpnia odbywają się w Białej uroczystości
patriotyczne, wpisujące się w ogólnopolskie obchody Święta
Wojska Polskiego. Pamięć poległych w obronie ojczyzny
tradycyjnie uczczono składając kwiaty i zapalając znicze
na mogile żołnierzy 28. i 31. pułku Strzelców Kaniowskich
na cmentarzu parafialnym. W południe w kościele pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła odprawiona została
msza święta w intencji poległych na polu chwały. Po mszy
uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wiązanki
kwiatów oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia.
Wartę honorową podczas uroczystości pełnili druhowie
z OSP w Dzierżąznej. Gminne jednostki OSP wystawiły
poczty sztandarowe, a oprawę muzyczną zapewniła
Orkiestra Dęta działająca przy GOK.
Oprac. na podstawie informacji
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

Delegacje składające kwiaty w Białej: q w imieniu mieszkańców
Gminy Zgierz: Zdzisław Rembisz – Wójt Gminy Zgierz, Marek Kominiak
– Zastępca Wójta Gminy Zgierz, Ewa Kubiak – Skarbnik Gminy Zgierz
q w imieniu Rady Gminy Zgierz: Mirosław Burzyński – Przewodniczący Rady Gminy Zgierz, Barbara Kaczmarek – Radna Gminy Zgierz,
Marian Jóźwiak – Radny Gminy Zgierz q Marek Matuszewski – Poseł
na Sejm RP q w imieniu Posła na Sejm RP Artura Dunina: Piotr
Ogrodowczyk – asystent posła q w imieniu Powiatu Zgierskiego:
Marcin Karpiński – Wicestarosta Zgierski q w imieniu Związku
Sybiraków Koło Zgierz: Franciszek Głowacz, Adam Szreder
q w imieniu Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu: nadkom.
Robert Śniecikowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Zgierzu q w imieniu Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu: bryg. Zygmunt Kasprzyk
– Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zgierzu q w imieniu

Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej: Stanisław Dynek – Prezes Zarządu, Jan
Wojciechowski – Zastępca Prezesa, Andrzej Jóźwiak – Zastępca
Prezesa q w imieniu Związku Strzeleckiego „Strzelec”: kpt. Marek
Piotr Kuciński – Dowódca, chor. Franciszek Skarbek – Zastępca
Dowódcy q w imieniu Sekcji Kolarskiej „Szwadron” im. 2. Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich przy Oddziale PTTK w Ozorkowie:
Krzysztof Szymański, Stanisław Frątczak, Ryszard Komorowski
q w imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Podstawowej w Białej: Bernard Palmowski – członek Zarządu, Anna
Tokarska i Joanna Wasiak – członkinie klubu q Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Białej Blanka Hauke z uczniami q w imieniu Sołectwa
Biała: Wacław Zając – Sołtys Sołectwa Biała, Zbigniew Klubowski
– członek Rady Sołeckiej, Bożena Zdrojewska – członek Rady
Sołeckiej q mieszkańcy gminy.

KRONIKA OSP

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Gminę Zgierz reprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna Ustronie-Grotniki,
która w ubiegłym roku zajęła I miejsce
w Gminnych Zawodach Sportowo
-Pożarniczych oraz Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza Ustronie-Grotniki.
Ogółem w zawodach wzięło udział
16 drużyn: trzy drużyny młodzieżowe
(grupa MDP), cztery żeńskie drużyny
pożarnicze (grupa C) oraz dziewięć
męskich (grupa A).
Zawody zostały rozegrane w dwóch
konkurencjach: ćwiczenia bojowe
i sztafeta pożarnicza 7 x 50 m

z przeszkodami (grupa A i C) według
Regulaminu Zawodów Sportowo
-Pożarniczych z dnia 10 lutego 2010 r.
oraz w kategorii Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych według Regulaminu CIIF
z 2011 r.
Klasyfikacja generalna przedstawiała
się następująco: l w grupie A: I
miejsce - OSP Popów, II miejsce OSP Ustronie-Grotniki i III miejsce
- OSP Opole; l w grupie C: I miejsce OSP Popów, II miejsce - OSP Lipka
i III miejsce - OSP Opole; l w grupie
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
I miejsce - MDP Lubianków, II miejsce
- MDP Ustronie-Grotniki i III miejsce
- MDP Lipka.

Druhowie z OSP Ustronie-Grotniki.

Gratulujemy tak wysokich wyników
druhom z OSP Ustronie-Grotniki oraz
dziewczętom i chłopcom z Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej Ustronie-Grotniki.

fot. Katarzyna Cieślak

14 września na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu
odbyły się VIII Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Powiatu
Zgierskiego. Organizatorem zawodów był
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

KATARZYNA CIEŚLAK
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ustronie-Grotniki.
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Dożynki gminne
25 sierpnia rolnicy z Gminy Zgierz
świętowali w Dzierżąznej zakończenie
tegorocznych żniw. Święto Plonów
to pradawny słowiański obyczaj,
sięgający czasów przedchrześcijańskich, poświęcony zbiorom zbóż.
Mimo upływu czasu istotą dożynek
pozostało dziękczynienie za plony,
radość z owoców ziemi i pracy rąk
ludzkich oraz szacunek dla tradycji
i chleba.
Dożynki rozpoczęły się korowodem dożynkowym, w którym szły: Orkiestra Dęta przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej
wraz z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brzezinach, poczty sztandarowe
gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych,
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz,
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław
Burzyński, Zastępca Wójta Gminy Zgierz
Marek Kominiak, członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich niosące wieńce dożynkowe, symbolizujące zebrane plony i urodzaj, oraz mieszkańcy gminy. Na jego czele szli Starostowie
Dożynek - Iwona Chachaj z Władysławowa
i Andrzej Karpiński ze Szczawina, niosąc
chleb i miód.
Korowód zakończył się ustawieniem wieńców
przed sceną. Po nim rozpoczęła się msza
święta polowa, którą odprawił o. Krzysztof
Jezierski, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Grotnikach. Starostowie Dożynek oraz
mieszkańcy Sołectwa Czaplinek, przynieśli
chleb, kwiaty, owoce i wino, miód oraz
ampułki z wodą i winem. Dary i wieńce
dożynkowe zostały poświęcone. Szczególny
charakter mszy dożynkowej podkreślała jej
oprawa - uczestniczył w niej Zespół Śpiewaczy
Szczawinianki, orkiestry dęte oraz poczty
sztandarowe gminnych jednostek OSP.
Po mszy połączone orkiestry dały około
półgodzinny koncert dla mieszkańców
zgromadzonych na uroczystościach.
Przekazanie chleba i miodu Gospodarzowi
święta plonów - Wójtowi Gminy Zgierz - przez
Starostów Dożynek, było początkiem części
obrzędowej. Starostowie tradycyjnie prosili
Gospodarza o sprawiedliwy podział dożynkowych darów. Podziękowali też rolnikom
za ich ciężką pracę oraz życzyli im lepszych
zbiorów w przyszłym roku, po czym zarówno
Starostowie Dożynek, jak i Wójt wyszli
z koszami pełnymi chleba, upieczonego
z pierwszej mąki tegorocznych zbiorów,
do zgromadzonych na uroczystościach mieszkańców gminy oraz zaproszonych gości.
W tym samym czasie komisje konkursowe
oceniały siedem wieńców dożynkowych,
przygotowanych przez działające w gminie
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Koła Gospodyń Wiejskich, oraz sześć stoisk
sołeckich.
Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, w oprawie
dowcipnych przyśpiewek, życzeń i oczekiwań
na przyszłość, przekazały swoje wieńce na
ręce przedstawicieli instytucji i organizacji
obecnych na uroczystościach. Wieńce otrzymali: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz
od KGW z Gieczna; Rada Gminy Zgierz
na ręce Przewodniczącego Rady Mirosława
Burzyńskiego od KGW z Łagiewnik Nowych;
Powiat Zgierski na ręce Wicestarosty Zgierskiego Marcina Karpińskiego od KGW z Białej;
o. Krzysztof Jezierski, proboszcz parafii
w Grotnikach od KGW ze Szczawina;
Miasto Zgierz na ręce Prezydent Miasta
Iwony Wieczorek i Przewodniczącego Rady
Miasta Jarosława Komorowskiego od KGW
z Proboszczewic; Regionalny Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi na ręce Przewodniczącego
Rady Związku Krzysztofa Banasiaka i członka
Rady Związku Haliny Szymańskiej od KGW
z Rosanowa; Izba Rolnicza Województwa
Łódzkiego na ręce Przewodniczącego Rady
Powiatowej w Zgierzu Jerzego Kuzańskiego
od KGW z Lorenek.
Święto plonów to przede wszystkim święto
mieszkańców. Jest to również okazja do
uhonorowania osób działających na rzecz
społeczności lokalnej i rozwoju rolnictwa.
W tym roku odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa zostały przyznane
pięciu osobom, przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na wniosek Wójta Gminy
Zgierz. Wyróżnieni mieszkańcy to osoby od
wielu lat związane z Gminą Zgierz, powszechnie szanowane za swą działalność i postawę,
a przyznana odznaka wyraża uznanie dla ich
dokonań. Odznaczeni zostali: Jan Adamczewski z Ciosen, Andrzej Brański
z Brachowic, Andrzej Karpiński ze Szczawina Kościelnego, Jan Trojak z Woli
Branickiej i Grażyna Kietla w Kotowic.
Po raz piąty uhonorowano tytułem Przyjaciel
Gminy Zgierz. Przyznawany jest on osobom
i instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju
gminy, wsparły organizowane przez nią przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne, czy też
wybitnie zasłużyły się dla jej mieszkańców.
W tym roku tytuł otrzymał Stanisław Dynek,
Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP
w Zgierzu i Prezes OSP w Skotnikach, który
poprzez swoją wieloletnią współpracę na rzecz
Gminy Zgierz przyczynił się do jej rozwoju,
poprawy infrastruktury i stanu jej bezpieczeństwa, przede wszystkim pożarowego. Angażował się również w życie społeczne Skotnik
i całej gminy, inicjując i wdrażając wiele
cennych inicjatyw.
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Na scenie nastąpiło także rozstrzygnięcie
dwóch konkursów. W jednym - na Współczesny Wieniec Dożynkowy - wystartowały
koła gospodyń wiejskich z: Białej, Gieczna,
Lorenek, Łagiewnik Nowych, Proboszczewic,
Rosanowa i Szczawina. Pierwsze miejsce zajął
wieniec wykonany przez KGW z Lorenek,
drugie - KGW z Rosanowa, natomiast trzecie
- KGW z Łagiewnik Nowych. Jurorami
w konkursie byli: Aleksandra Liberska,
etnograf Działu Oświaty Centralnego
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (przewodnicząca jury), Dorota Abramczyk, Dyrektor
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Bolesława Prusa w Zgierzu i Robert
Starzyński, Dyrektor Muzeum Miasta
Zgierza.
W drugim konkursie - na Najlepsze
Stoisko Promocyjne Sołectwa - wystartowali mieszkańcy sołectw: Biała, Ciosny,
Czaplinek, Kębliny, Rosanów i Szczawin.
Podobnie jak w ubiegłych latach można było
na nich skosztować lokalnych specjałów oraz
poznać historię i specyfikę każdego sołectwa.
Zwyciężyło, po raz drugi z rzędu, Sołectwo
Ciosny, drugie miejsce zajęło Sołectwo
Kębliny, trzecie - Sołectwo Rosanów.
Jurorami w konkursie były: Natalia
Scegielniak-Glica, etnolog Działu Kultur
i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta
Łodzi (przewodnicząca jury), Anna Dąbrowska, Kierownik Rejonowego Zespołu
Doradców w Zgierzu Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i Karolina Kałużna, pracownik
Biura Promocji Starostwa Powiatowego
w Zgierzu.
Na zakończenie części obrzędowej wręczono
dyplomy i podziękowano sponsorom tegorocznych Dożynek Gminnych oraz oddano
głos zaproszonym gościom.
W części artystycznej wystąpiły zespoły
działające pod patronatem Gminnego Ośrodka
Kultury w Dzierżąznej: Zespół Śpiewaczy
Szczawinianki ze Szczawina, Zespół Śpiewaczy Giecznianki z Gieczna z kapelą
ludową Zenona Rudnickiego oraz Zespół
tańca nowoczesnego Raindrops-Junior.
Gwiazdami wieczoru podczas tegorocznych
dożynek byli: Jerzy Połomski, FUNNY
FINGERS i Zespół VOLVER.
Imprezę zakończyła trwająca do północy
dyskoteka z DJ-em.
Goście dożynkowi mogli przez cały czas
odwiedzać, oprócz stoisk sołeckich, liczne
stoiska gastronomiczne, wystawy twórczości
artystów ludowych oraz zapoznać się z ofertą
firm i instytucji. Najmłodsi natomiast dobrze
bawili się w wesołym miasteczku. Podczas
tegorocznych dożynek miała miejsce po raz
pierwszy akcja honorowego oddawania krwi.
Wykwalifikowany personel zarejestrował
20 krwiodawców i pobrał krew od 17 osób.
MACIEJ WRZESIŃSKI

WYDARZENIA

Korowód dożynkowy poprowadzili Starostowie Dożynek: Iwona Chachaj i Andrzej Karpiński.

Wieńce dożynkowe poświęcił o. Krzysztof Jezierski, proboszcz
parafii w Grotnikach.
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.

Zgodnie z tradycją, uczestnicy Dożynek mogli skosztować chleba upieczonego z pierwszej mąki tegorocznych zbiorów.
Chleb i miód.

W konkursie na Najlepsze
Stoisko Promocyjne Sołectwa
I miejsce przyznane zostało
Sołectwu Ciosny, a w konkursie
na Współczesny Wieniec
Dożynkowy - KGW w Lorenkach.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław
Burzyński odczytuje uchwałę w sprawie nadania
tytułu Przyjaciel Gminy Zgierz Stanisławowi Dynkowi.
W głębi zdjęcia - Starostwie Dożynek.

Uhonorowani odznaką Zasłużony dla Rolnictwa.
Gwiazdy wieczoru tegorocznych Dożynek: Zespół VOLVER i Jerzy Połomski.

Więcej zdjęć z Dożynek gminnych
na www.gmina.zgierz.pl fot. Maciej Wrzesiński
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q BANK SPÓŁDZIELCZY w Zgierzu q Firma ŻWIR-MAX Przemysław
Skupiński z Dąbrówki Strumiany, Gmina Zgierz – kopalnia kruszywa,
roboty ziemne i usługi transportowe q CEGIELNIA „DĄBRÓWKA”
Zbigniew Zawadzki z Dąbrówki, Gmina Zgierz q Firma „UTMAR”
Urszula i Marian Włostek ze Zgierza – sklep z artykułami metalowymi
q Firma „WALDI” usługi remontowo-budowlane Tomasz Walczewski
z Grotnik, Gmina Zgierz q Dom Handlowy „IWONA” z Aleksandrowa
Łódzkiego – materiały budowlane, technika grzewcza, dystrybucja
pelletu q MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Zgierzu q Firma „STANDART” Renata i Tomasz
Włostek Spółka jawna ze Zgierza – wyposażenia łazienek oraz wnętrz
q Firma ZEPTER INTERNATIONAL POLAND – wiodący producent
naczyń ze stali chromowo-niklowej, na którą producent daje wieczystą
gwarancję q Firma DAN I PAW Daniel Soból ze Zgierza – kompleksowe
remonty budynków przemysłowych i mieszkalnych q TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW” – Biuro Regionalne w Łodzi
q Firma „AGROL” Spółka Cywilna Tomasz i Rafał Marchwiany z Białej,
Gmina Zgierz – importer maszyn rolniczych q Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „DORMET” Jarosław Jagusiak ze Zgierza – sprzedaż
łożysk, pasów i łańcuchów napędowych q Firma „KDT” Zakład
Produkcji Drzewnej Krzysztof Smulewicz z Dzierżąznej, Gmina Zgierz
q Firma Handlowo-Usługowa „KWIATKOWSKI” Grzegorz Kwiatkowski
z Ozorkowa – Autoryzowany Dystrybutor Oleju Opałowego Ekoterm Plus
q „POLSKA WODA” Sp. z o.o. z Aleksandrii, Gmina Ozorków
q KANCELAIA NOTARIALNA Barbara Jeziorska ze Zgierza q Firma
KOMANDOR – producent wszystkich mebli na wymiar q Firma
ELEKTRIO Spółka cywilna Marian Jóźwiak ze Szczawina Dużego,
Gmina Zgierz – produkcja energii odnawialnej (wiatraki) oraz fotowoltaika
(energia ze słońca) q Firma „TOMEX” Przedsiębiorstwo Handlowo
-Usługowe Tomasz Umiński – sklep z artykułami pościelowymi w Zgierzu
q Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o. – Oddział Zgierz – ogólnopolska sieć szkół policealnych q Firma LIS z Łodzi – producent kołder
i poduszek q Cukiernia „Szarlotka” Tomasz Kałużny ze Zgierza
q Firma Piotr MALINOWSKI i Spółka – sklep spożywczy z Białej,
Gmina Zgierz q Sklep spożywczo-przemysłowy „BRAUN” z Białej,
Gmina Zgierz q Studio dekoracji „W TEN DESEŃ” z Łodzi q Firma
kosmetyczna MARY KAY q Firma „SAM - SCAN” SP. Z O. O. – sieć
sklepów ogólnospożywczych z Łodzi q Firma Handlowo-Usługowa
„MARINA” Marina i Andrzej Wolamin, Centrum Targowe „Ptak” – suknie
wieczorowe, bezpośredni importer kożuchów z Włoch i Hiszpanii
q Firma GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o. – bezpłatne badania
słuchu, serwis i doradztwo w dziedzinie niedosłuchu, dobór aparatów
słuchowych Zgierz, ul. Narutowicza 21 q Przedsiębiorstwo Remontowo
-Budowlane QBASEK Jakub Czapliński z Parzyc, Gmina Ozorków
– producent mebli ogrodowych.
Uroczystość tej rangi mogła mieć tak wspaniałą oprawę dzięki
wsparciu i hojności ofiarodawców. Państwa przychylność w dużej
mierze przyczynia się do coraz większej popularności tego święta.
Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co chcemy wyrazić.
DZIĘKUJEMY !!!

Starostowie Dożynek 2013
Pani Iwona Chachaj ma 52 lata.
Mieszka we Władysławowie, gdzie
wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha,
w tym 20 ha to grunty własne i 5 ha
dzierżawione. Państwo Chachaj są
również właścicielami 6,5 ha lasu.
Uprawiają żyto, pszenicę oraz
jęczmień. Przez ostatnie 20 lat
gospodarstwo ukierunkowane było
na hodowlę trzody chlewnej; liczba
pogłowia - ok. 100 tuczników.
Obecnie w gospodarstwie trwają prace
modernizacyjne, prawdopodobnie zmieni ono profil w kierunku
hodowli kur niosek lub gęsi. Od 2011 r. pani Iwona jest Sołtysem
Sołectwa Władysławów. Poprzednie dwie kadencje funkcję tę
pełnił jej mąż Władysław. Państwo Chachaj mają troje dzieci.
Pan Andrzej Karpiński ma 58 lat.
Mieszka w Szczawinie Dużym. Jest
żonaty, ma trójkę dzieci. Prowadzi
rodzinne gospodarstwo rolne
o powierzchni 30 ha, w tym 15 ha
to grunty własne i 15 ha dzierżawione. Główny kierunek specjalizacji
gospodarstwa to hodowla bydła
mlecznego. Obecnie państwo
Karpińscy posiadają 33 szt. bydła,
w tym 15 krów. Hodują również
trzodę chlewną, uprawiają zboża
i kukurydzę oraz utrzymują łąki.
Gospodarstwo jest zmechanizowane i ciągle rozwijane. Pan
Andrzej współpracuje z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego zs. w Bratoszewicach. Od wielu lat jest członkiem
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie i przez kilka
lat zasiadał w jej radzie nadzorczej.

fot. Maciej Wrzesiński

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
składa serdeczne podziękowania
sponsorom tegorocznych Dożynek:

oprac. MK

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do pięknego świętowania zakończenia żniw
w naszej gminie. Dziękujemy również rolnikom za ich
całoroczny trud pracy.
Mirosław Burzyński
Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz

Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz

Barbara Polasińska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
wraz z pracownikami
Serdeczne podziękowania dla mieszkańców Sołectwa Czaplinek
za czynny udział w przygotowaniu stoiska dożynkowego oraz jego
obsługę składa Sołtys Sołectwa Czaplinek Anna Potakowska.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Sołectwa Ciosny za włączenie
się w przygotowanie stoiska dożynkowego. Sołtys Justyna
Palmowska.
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Ach, co to był za piknik!

Jak na dobrych gospodarzy przystało, panowie sołtysowie i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich przywitali gości przybywających
już od godz. 15.00. Nowy proboszcz parafii w Grotnikach, o. Krzysztof
Jezierski, także zaszczycił nas swoją obecnością.
Do godz. 18.00 gości, a szczególnie dzieci, zabawiał charytatywnie
zespół wokalno-instrumentalny z przedszkola Św. Anny w Łodzi,
zachęcając naszych najmłodszych do pląsów i śpiewu. W międzyczasie
panie z KGW zorganizowały wiele konkursów, w których wszystkie
uczestniczące dzieci zostały obdarowane upominkami.
Od godz. 18.00 dorośli mogli bawić się w gry towarzyskie, posłuchać
muzyki, potańczyć, ale także w dalszym ciągu spędzić czas rodzinnie
z dziećmi. Wielu młodych mieszkańców naszych miejscowości wspierało organizatorów sprzedając niespodzianki, wykonując zdjęcia
dokumentujące ten miły wieczór, zabawiając najmłodszych czy
wybierając muzykę do słuchania i tańca. W konkursie małżeńskim
młoda para z Jedlicza A wygrała kołdrę, ostro rywalizując z dwoma
innymi parami (z Jedlicza B i Łodzi). Należało zgodnie odpowiedzieć
na 20 pytań dotyczących gustów i upodobań współmałżonka.
Nie musimy dodawać, że zabawa była przednia. Ponadto czas upływał
nam radośnie podczas konkursów sprawnościowych, m.in. przeciągania liny w kategorii pań i panów, konkursu hula-hop, skakanki itp.
Mogliśmy podziwiać panią sołtys z Ustronia, która z wdziękiem, ale
i samozaparciem przeciągała linę z sołtysem Jedlicza B. W zapasach
na ręce wszystkich zachwyciła mieszkanka Brukseli, przebywająca
u nas na wczasach pani Marzena, która była bezkonkurencyjna
(szczupła osóbka, a jaka krzepa!). Miłośników robótek ręcznych
przyciągało stoisko pani Steni z Jedlicza B, która chętnie dzieliła się
swoimi umiejętnościami oraz prezentowała przepiękne wyroby sztuki
szydełkowania. Od godz. 21.00 wszyscy uczestnicy pikniku bawili się
tańcząc niezmordowanie przy akompaniamencie zespołu „Zbigniew
Stachurski z Telewizji Narodowej” z Łodzi.

Pożegnanie wakacji
w Jedliczu
Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu zorganizowało 31 sierpnia w miejscowej świetlicy
biesiadę taneczną pn. „Pożegnanie wakacji”.
Od godz. 18. przygrywał zaprzyjaźniony
zespół muzyczny z Łodzi. Zorganizowano
konkursy zręcznościowe i zabawy dla najmłodszych, w tym tańce i pląsy przy muzyce wraz
z nagrodami dla wszystkich uczestników.
Przygotowany był również stół z poczęstunkiem w sali zabaw, gdzie dzieci mogły posilić
się różnymi smakołykami. Dorośli uczestniczyli w konkursach towarzyskich i sprawno-

fot. organizatorzy imprezy

Przygotowania do pikniku rodzinnego pn. Jedlickie Spotkania
z Kulturą i Tradycją rozpoczęły się na kilkanaście dni przed
10 sierpnia. Panowie sołtysowie z Jedlicza A i Jedlicza B oraz panie
z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich zaplanowali całe przedsięwzięcie wymagające, co tu dużo mówić, doskonałej sprawności organizacyjnej, niezwykle starannie. Dzielnie włączyli się także prawie
wszyscy mieszkańcy obu naszych miejscowości, ofiarowując dary na
paczki - niespodzianki, a wielu pasjonatów wspomogło organizację
pikniku wkładem pracy, zaangażowaniem społecznym, swoimi
umiejętnościami i talentem oraz pozytywną energią. Dzięki temu
mieszkańcy Jedlicza A i Jedlicza B, ale także okolicznych miejscowości,
np. Ustronia, Grotnik, Jastrzębia Górnego, Zgierza, Łodzi (w tym
wielu letników wypoczywających na naszym terenie) spędziło radośnie
i rodzinnie sobotnie słoneczne popołudnie i wieczór, bo bawiliśmy
się wybornie aż do 2.00 w nocy, choć planowaliśmy tylko do północy.
Atmosfera święta rodzinnego, radości i życzliwości podgrzewana była
non-stop smakołykami i wypiekami „złotych rączek” pań z Jedlicza A
i Jedlicza B. Mieliśmy m.in. przepyszny chleb z wybornym smalcem
pełnym skwareczków, oczywiście z wyśmienitym ogórkiem kiszonym.
Ponadto smakowite pieczone kiełbaski, „wypasiony” bigos, pierożki
z różnym nadzieniem własnego wyrobu, kawę, herbatę i zimne napoje.
Pięknie nakryte stoły w naszej świetlicy, wiele stołów pod parasolami
w ogrodzie, ławy i ławki zapraszały do spoczynku po licznych atrakcjach wieczoru. Pięknie wyeksponowane ciasta prezentowane przez
nasze panie były świadectwem troski i dbałości o podniebienie gości.
Gospodarze pikniku w każdym momencie byli do dyspozycji
i niestrudzenie pełnili honory pań i panów domu.
Impreza zorganizowana została społecznie, ale nabrałaby jeszcze
większych rumieńców i rozmachu, gdybyśmy dysponowali pewnymi
środkami finansowymi. Dlatego zapraszamy serdecznie potencjalnych
sponsorów do współpracy przy organizacji następnych festynów.
A warto! Bo nasze spotkanie to mnóstwo rozradowanych twarzy
licznych gości, to okazja by pobyć ze sobą, poznać nowych i starszych
sąsiadów (bo przecież w dobie podróżowania samochodami nie mamy
sposobności poznać się bliżej), zintegrować się w tej małej społeczności
lokalnej, zwyczajnie polubić się, wymienić się numerami telefonów,
co na pewno zaowocuje nowymi przyjaźniami. Ludzie mieszkający
w naszych miejscowościach to osoby o wielkich sercach, ogromnej
życzliwości dla drugiego człowieka, pozytywnie myślący, chętnie
angażujący się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Mamy
nadzieję, że ta sympatyczna forma spotkań będzie integrowała nas
coraz bardziej i bardziej. Aby mieszkało się w tym pięknym miejscu
rodzinnie prawie i aby się coraz lepiej znać, wspierać i szanować.

ściowych, w których zwycięzcy otrzymali
nagrody.
Goście mogli upiec sobie kiełbaski w ognisku,
był przepyszny smalec „swojskiej roboty”
z prawdziwym wiejskim chlebem i doskonałe
jak zwykle ciasta i napoje. Ponieważ na
biesiadę przybyły całe rodziny, była okazja
wspólnie się pobawić, potańczyć i porozmawiać.
W drugiej części wieczoru oprawę muzyczną
zapewnił DJ Soundplayer ze Zgierza, który
wraz z grupą przyjaciół, zaprezentował bogaty
repertuar utworów muzycznych do tańca dla
gości w każdym wieku. Dobry sprzęt, efekty
świetlne, zabawa przy ognisku, tańce wspólne

IWONA AMBROZIAK
Jedlicze B

i indywidualne, rodzinna rozrywka, sympatyczne dedykacje, stworzyły świetną atmosferę spotkania, które trwało do godz. 1.00.
Miło było patrzeć na rozradowane twarze
uczestników zabawy, którzy tak wesoło
i przyjemnie spędzili ostatni dzień wakacji
w gościnnych murach naszej jedlickiej świetlicy.
To wszystko dzięki społecznemu zaangażowaniu pań z KGW oraz jego sympatyków,
dla których zadowolenie gości to wdzięczna
nagroda za poświęcony czas i trud. A po takich tańcach na pewno będzie się miało dużo
wigoru do pracy!
IWONA AMBROZIAK
Jedlicze B
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Żeglarskie półkolonie
dla dzieci z Gminy Zgierz

Baza półkolonii znalazła miejsce w budynku
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej.
Oferta skierowana do dzieci z naszej gminy
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Szczególnie, że okolica nie ma tradycji żeglarskich, do jezior daleko, do morza jeszcze dalej.
I rodzicom trudno nieraz zapewnić letnią
opiekę, bo wakacje nie dla wszystkich. Dobra
Szkoła Pływania im. Zawora wyszła z inicjatywą rozbudzenia w naszych dzieciach
zainteresowania żeglarstwem. Bartłomiej
Jurek, syn legendy zgierskich ratowników,
zgromadził wokół siebie zapaleńców, którzy
chcieli spróbować czegoś nowego. Bo Wilkiem
Morskim stać się trzeba najpierw na lądzie
poznając kolejne tajniki wiązania węzłów.
Zaczynali od nich i 5-latkowie, i świeżo
upieczeni gimnazjaliści. Trzeba było zapoznać
się z budową łódki, zasadami obsługi żagla.
Ważne przecież, żeby wszyscy wtajemniczeni
mówili tym samym technicznym językiem.
Każdy z kursantów miał do dyspozycji swój
własny jacht szkoleniowo-regatowy klasy
Optymist. Wykłady z zakresu teorii żeglowania,
manewrowania, wspierały pomoce multimedialne i bogato ilustrowane broszury
instruktażowe. Rodzice byli bardzo zadowoleni z zakresu szkolenia, bowiem wszystkie
zajęcia zmyślnie powiązano w bloki tematyczne. A „szkolenie na sucho” rozbudzało
entuzjazm dzieciaków i wzmagało żądzę
samodzielnych prób na wodzie. Aby podnieść
walory bezpieczeństwa podczas żeglugi
i prawidłowego zachowania się przy ewentualnej wywrotce jachtu instruktorzy prowadzili również ćwiczenia z zakresu pływania
sportowego. W pakiecie zajęć na pływalni
znalazły się elementy ratownictwa wodnego.
A wszystko to dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb młodych adeptów
żeglarstwa.
Uczestnikami szkolenia były dziewczęta
i chłopcy ze szkół podstawowych i gimnazjaliści. Tatusiowie byli bardzo zadowoleni,
że ich synowie i córki po powrocie do domu
wykazywali się zdobytą wiedzą, opowiadali
o nabytych umiejętnościach, chwalili osiągnięciami. Niebagatelne znaczenie miała
również energetyka zabaw i przyjacielska
atmosfera. Jak zwykle zresztą w żeglarskim
bractwie. Mamy chwaliły apetyt pociech.
Wprawdzie półkoloniści mieli zapewnione
posiłki przez cały dzień, ale ruch na świeżym
powietrzu, woda i dynamika zajęć treningowych zrobiły swoje w sprawie niegrymaszenia
przy jedzeniu domowej kolacji.
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fot. Alina Kurzdym

Po raz pierwszy w historii Zgierza i Gminy
Zgierz na terenie Ośrodka Sportowo-Rekracyjnego „Malinka” uruchomione zostały
żeglarskie półkolonie dla tych, którzy nie
mogli w tym wakacyjnym czasie wyjechać na
letni wypoczynek. Zaproszenie do żeglarskiej
przygody trafiło do dzieci z miejsc odległych
od akwenów - Gieczna, Dąbrówki, Zgierza.

Dzieciaki z entuzjazmem podchodziły nie tylko
do nowego wyzwania, jakim jest dla nich
żeglowanie, ale również obcowania z końmi.
Koloniści mieli bowiem też możliwość
skorzystać z instruktażu jazdy konnej
i spróbować własnych sił jeździeckich.
Dla większości dzieci, niemających do tej
pory żadnego kontaktu z żeglarstwem czy
jeździectwem, przełamanie lęku przed samodzielnością stało się naprawdę ważnym
doświadczeniem życiowym. Dla rodziców
szczególne znaczenie ma, że ich pociechy
pokonały istotną przeszkodę - lęk przed
samodzielnym, odpowiedzialnym działaniem.
Bo kto znalazł się sam na łódce, sam musiał
być jej sternikiem. Od decyzji żeglarza zależy,
czy żagiel jego łódki napełni się podmuchem
wiatru. Czy żaglówka dotrze do wyznaczonego
„portu”. To nadzwyczaj ważna umiejętność
- konsekwentnie doprowadzić swój mini jacht
do celu, nawet jeśli wiatry nie będą sprzyjały.
Wydaje się, że należy rozumować szerzej.
Żeglarstwo uczy konsekwencji, planowania,
odpowiedzialności. Jest prawdziwą szkołą
życia. Dlatego cieszy inicjatywa stworzenia
dla dzieci z okolic Gieczna, Dąbrówki,
Zgierza - bazy dającej podstawy dla dalszego
rozwoju żeglarskich ambicji.
Urozmaicony program półkolonii sprawił,
że kolejne turnusy cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem podczas całego okresu
wakacyjnego. Okazało się, że pływać każdy
może, ... nawet daleko będąc od morza.

Na koniec sezonu odbyły się sprawdzające
umiejętności najmłodszych żeglarzy - regaty.
Emocje sięgały zenitu. O miejscach w finałowych wyścigach decydowały jedynie
centymetry. Ostatecznie przecież wygrali je
wszyscy uczestnicy półkolonii, którzy
odważyli się spróbować tej fantastycznej
przygody na wodzie.
Tak unikalny program spędzania wolnego
od szkoły czasu, był pierwszym i jedynym
w województwie łódzkim, jak i całej centralnej
Polsce.
Organizatorzy półkolonii zapewniają, że są
gotowi kontynuować program żeglarskiego
wychowania. Rodzice, którzy byli przecież
współodpowiedzialnymi za udaną zabawę,
brali sprawy w swoje ręce, aktywnie działali
na rzecz atrakcyjnego spędzenia czasu dzieci.
Ci zaś, którzy musieli w tym okresie pracować,
znaleźli w opiekunach spolegliwych sprzymierzeńców - wychowawców, ratowników,
instruktorów.
Miejmy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby się przekonać o atrakcyjności
szkolenia już w następne wakacje. Tegoroczni
świeżoupieczeni adepci żeglarstwa zapowiedzieli swoją obecność na Malince od czerwca
do września 2014 roku.
ALINA KURZDYM
ZSG w Giecznie

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Zgierz
Rozpoczynamy proces aktualizacji Strategii
Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2006
-2013. W związku z tym zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na naszym
terenie do współpracy.
Na stronie www.gmina.zgierz.pl dostępne
są materiały z raportu o stanie gminy.
Po zapoznaniu się z nim prosimy o zgłaszanie
uwag, które mogą uzupełnić zapisy.
Za wszelką pomoc z góry dziękujemy.
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Bliższe informacje można uzyskać pod
numerem tel. 42 716 25 15 wew. 243.
Wszelkie propozycje prosimy nadsyłać
do 11 października, godz. 16.00. Można
to uczynić osobiście w pok. 31, II p. UGZ
lub listownie wysyłając mail na adres:
gazeta@gmina.zgierz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zgierz,
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz.

OŚWIATA

Nowy rok szkolny rozpoczęty
fot. Małgorzata Klauzińska

2 września na szkolnych korytarzach znów zagościł
gwar i śmiech uczniów. Wakacyjne wspomnienia
przerwał pierwszy dzwonek, który zapraszał na apel.
Nowy rok szkolny z uczniami szkół w Szczawinie, Giecznie, Słowiku
i Dąbrówce Wielkiej powitali Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz
oraz Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Cezary
Piotrowski.

Podczas inauguracji Wójt Gminy Zgierz wręczył nominacje na stanowiska dyrektorów szkół.
Na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Zgierz stanowisko dyrektora szkoły w okresie od 1 września
2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. powierzone zostało czterem dotychczasowym dyrektorom
gminnych placówek oświatowych. Funkcje dyrektora sprawować będą nadal: Irena Konsowicz
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie, Marek Stangreciak w Zespole Szkolno
-Gimnazjalnym w Giecznie, Maria Teresa Socalska w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Grotnikach i Elżbieta Sobczyńska-Kaźmierczak w Szkole Podstawowej w Besiekierzu
Rudnym.
Nowy rok szkolny niesie ze sobą wiele wyzwań i obowiązków. Wszystkim uczniom
życzymy zatem zapału do pracy w ciągu nadchodzących 10 miesięcy oraz cierpliwości
i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.

Były również serdeczne życzenia z okazji
jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej dla
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Wielkiej Anny Kulik. Podczas apelu inaugurującego nowy rok szkolny w Szkole
Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej z podziękowaniami za wieloletnią współpracę piękne
bukiety kwiatów wręczyli Annie Kulik Wójt
Gminy Zgierz wraz z Kierownikiem Referatu
Edukacji i Spraw Społecznych UGZ oraz Rada
Pedagogiczna szkoły.
MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

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

zajęć, udział szkoły w zawodach robotów przy
kołach naukowych czołowych polskich uczelni
technicznych.

Działania innowacyjne
w Gimnazjum w Szczawinie

Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego
w Szczawinie, w wyniku długotrwałego procesu
rekrutacji, zostało zakwalifikowane jako jedno
z siedmiu gimnazjów z terenu woj. łódzkiego
do udziału w innowacyjnym i eksperymentalnym projekcie pn. Mechatronika jako
praktyczne zastosowanie innowacyjnej
myśli i działań uczniów gimnazjum
dla edukacji i budowy przyszłych kadr
inżynieryjno-technicznych.
Projekt realizowany jest tylko dla 32 gimnazjów w Polsce, pod ścisłym nadzorem Ośrodka
Rozwoju Edukacji zs. w Warszawie (instytucji
reprezentującej Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz w partnerstwie z firmą ABM
Space Education, która uczestniczy w testowaniu podzespołów łazika marsjańskiego
biorącego udział w pierwszej misji człowieka
na Marsa.
Głównym założeniem projektu jest testowanie
i wdrożenie w szkołach gimnazjalnych trzech
komponentów: l zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki - klasy pierwsze
gimnazjum z podziałem na 4 grupy;
l mechatronika - klasy drugie gimnazjum

Zajęcia techniczne z implementacją
mechatroniki oraz mechatronika są realizowane przez nauczycieli gimnazjum: Beatę
Baleję i Krzysztofa Skolika według nowych
programów nauczania, zawierających treści
podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego z zajęć technicznych. Młodzieżowy
Klub Techniki rozpocznie swoją działalność
w przyszłym roku szkolnym.
Zajęcia w ramach projektu potrwają 2 lata.
Mam nadzieję, że uda się je kontynuować
także po zakończeniu projektu.
z podziałem na 4 grupy; l Młodzieżowy Klub
Techniki - 12 uczniów.
W wyniku zakwalifikowania się do projektu
szkoła otrzyma wyposażenie dla utworzenia
pracowni mechatronicznej w postaci
6 zestawów do konstrukcji robotów złożonych, narzędzia i roboty proste, pomoce
dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów oraz
wsparcie w postaci niematerialnej, m.in.
treningi dla nauczycieli, wsparcie instruktora
- coacha podczas prowadzenia nowatorskich

Jestem przekonana, że realizacja projektu
w naszej szkole wpłynie na zwiększenie
atrakcyjności oferty edukacyjnej, zasadniczo
zmieniając nastawienie uczniów do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i znacznie wzrosną wyniki nauczania w tym zakresie
oraz jeszcze bardziej przyczynią się do
postrzegania naszej szkoły jako szkoły
przyjaznej uczniowi, kształtującej nowe
talenty i kariery, wprowadzającej skuteczniejsze metody edukacji na miarę XXI wieku.
IRENA KONSOWICZ
Dyrektor ZSG w Szczawinie
SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2013
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OŚWIATA

28. pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii
W niedzielę, 15 września, już po raz siódmy na gminne drogi wyruszyli
uczestnicy Rajdu Edukacyjnego „Szlakiem walk wrześniowych 28. pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady
Kawalerii w Gminie Zgierz”. Rajd jest związany z historią
przemarszów i walk odwrotowych stoczonych na Ziemi Zgierskiej
w dniu 7 września 1939 r. i następującej po nim nocy, przez te dwie
jednostki wchodzące w skład Armii „Łódź”. Po przegranej bitwie
granicznej i po opuszczeniu bronionej do 5 września zasadniczej linii
oporu na linii rzek: Warty i Widawki, wszystkie oddziały tej Armii
wycofywały się pod naporem niemieckim w kierunku Głowna i Brzezin.
Dla uczczenia tamtych wydarzeń i poległych w bojach polskich
żołnierzy, na terenie Gminy Zgierz powstały dwa szlaki turystyczne,
które odtwarzają przebieg przemarszów i walk stoczonych przez obie
jednostki: szlak pieszy pn. „Szlakiem bojowym 28. pułku Strzelców
Kaniowskich z dnia 7 września 1939 r.” oraz szlak rowerowy pn.
„Szlakiem bojowym Kresowej Brygady Kawalerii z dnia 7 września
1939 r.”. Obydwa zostały wytyczone i opisane dzięki mozolnej pracy
Stanisława Frątczaka z Ozorkowa.
Rajd co roku przygotowują wspólnie: Urząd Gminy Zgierz, Urząd
Miasta Zgierza oraz Muzeum Miasta Zgierza, przy udziale grup
rekonstrukcyjnych: Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
„Strzelcy Kaniowscy” w Łodzi i Sekcji Kolarskiej „Szwadron”
im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich przy Oddziale PTTK
w Ozorkowie oraz Oddziału Zgierskiego PTTK.
Kulminacyjnym momentem każdego rajdu jest uczczenie pamięci
ponad stu polskich żołnierzy poległych w krwawej walce stoczonej
w nocy 7/8 września pod Kęblinami przez 28. pułk Strzelców
Kaniowskich.

Selektywna zbiórka
odpadów wtórnych
Już siódmy rok uczniowie Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Słowiku aktywnie uczestniczyli w selektywnej zbiórce odpadów
wtórnych. W ramach tej akcji brali udział
w całorocznym konkursie organizowanym
w naszej placówce.
Laureatami tegorocznej edycji zostali:
I miejsce - Krystian Chojnacki i Dawid
Sęczkowski, II miejsce - Julia Jędrasik
i Ada Jurek, III miejsce - Miłosz Cicho-

Zakończenie rajdu nastąpiło w Szkole Podstawowej w Białej, gdzie
dla wszystkich uczestników (a było ich prawie 250, w większości
młodzież z 10 szkół miejskich i gminnych) przygotowano ognisko
połączone z pieczeniem kiełbasek.
Wszystkim, którzy pomimo niezachęcającej pogody podjęli się trudu
wędrowania „śladami Września 1939 r.” oraz dyrekcji, pracownikom
szkoły i osobom wspierającym przygotowanie i przebieg rajdu,
organizatorzy gorąco dziękują.
Więcej zdjęć w galerii
na www.gmina.zgierz.pl

szewski. Wyróżnieni zostali: Dominika
Ludwicka, Maciej Woźniak, Oskar
Karolak, Zuzanna Hudaś, Kamil Kamecki,
Karolina Grabowska, Arkadiusz Kazan,
Tomasz Łapkowski, Zuzanna Pabich,
Paweł Frątczak, Magdalena Słabęcka,
Mateusz Tomczak, Klaudiusz Tomczak,
Anna Tomczak, Elżbieta Mazur, Natalia
Szpakowska, Arkadiusz Górski.
Zwycięscy otrzymali atrakcyjne nagrody
(tablety, łyżworolki, odtwarzacze mp4 oraz
książki, puzzle i długopisy) współfinansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Do akcji włączyli
się również rodzice
uczniów, okoliczni
mieszkańcy, pracownicy Urzędu Gminy
Zgierz oraz pracownicy szkoły. Efektem
w s p ó l n y c h
działań było zebranie
8.945 kg makulatury,
353.189 nakrętek,

fot. ZSG w Słowiku
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Z Kęblin obie
grupy wspólnie
podążyły do Białej,
gdzie przy miejscowym cmentarzu
czekała już na nich
grupa startująca
z
Lućmierza.
Tutaj, we wspólnej
mogile
złożono
ostatecznie w 1940 r. ciała wszystkich poległych polskich żołnierzy.
Wójt Zdzisław Rembisz i delegacja młodzieży w obecności warty
wystawionej przez grupy rekonstrukcyjne złożyli kwiaty na mogile
i zapalili znicze.
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ADAM ZAMOJSKI

300 kg butelek typu PET, 1.746 baterii,
193 tonerów oraz 1.104 kg elektroodpadów.
W ramach selektywnej zbiórki odpadów
wtórnych współpracujemy z różnymi instytucjami odbierającymi zebrany asortyment
i bierzemy udział w ogólnopolskich programach ekologicznych „Planeta bez Peta”, „Elektro - nie - śmieci”, „Komputery za tonery”,
„Zbieramy makulaturę - oszczędzamy las”.
W roku szkolnym 2013/2014 ruszamy
z kolejną edycją konkursu. Liczymy na duże
zainteresowanie uczniów, rodziców, okolicznych instytucji i społeczności lokalnej.
Surowce wtórne (makulaturę, nakrętki,
plastikowe butelki, tonery i elektroodpady) można oddawać do Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku
w godz. 8.00 - 17.00 od poniedziałku
do piątku w trakcie całego roku szkolnego.
Akcję koordynują w szkole Aneta Mirowski
i Anna Sokalska. Powodzenie naszego
programu zależy od Państwa zaangażowania.
Z góry wszystkim dziękujemy.
ANNA SOKALSKA
ZSG w Słowiku

fot. Adam Zamojski

Szlakiem walk

Niedzielny poranny deszcz nie zachęcał do wędrówki. Nie mniej
w południe, już przy przejaśnieniach, jako pierwsza w drogę wyruszyła
z Ustronia grupa rowerowa. Po niej, dwiema różnymi 10-kilometrowymi trasami podążyły grupy piesze: jedna z tras rajdu zaczynała się
w rejonie przystanku tramwajowego w Lućmierzu, zaś druga - przy
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie. O godz. 14 grupy:
rowerowa oraz „szczawińska” spotkały się w Kęblinach. Tutaj,
przy pamiątkowym obelisku przy dawnym dworze wartę wystawili
członkowie obu grup rekonstrukcyjnych. Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz oraz delegacja młodzieży szkolnej złożyli pod
obeliskiem kwiaty i zapalili znicze. Właśnie dwór był kluczem, którego
zdobycie otwierało
drogę
polskim
żołnierzom
do
dalszego odwrotu
w
kierunku
Strykowa.

WYDARZENIA

Pamięci ofiar Września 1939 roku

Hołd ofiarom w Rogóźnie
10 września 1939 r. odcisnął szczególne
piętno na mieszkańcach Rogóźna. Tego
dnia hitlerowski Wehrmacht bestialsko
zamordował dwudziestu jeden mieszkańców tej miejscowości. Niemieccy żołnierze,
chcąc zemścić się za śmierć jednego z nich
i zastraszyć Polaków, przemierzali Rogóźno
od domu do domu, a napotykanych w nich
mężczyzn wyprowadzali na podwórza
i rozstrzeliwali.
Te tragiczne wydarzenia upamiętnia pomnik i tablica pamiątkowa
z nazwiskami rozstrzelanych. Pomnik wzniesiony przez społeczeństwo
Gromady Wypychów odsłonięty został 9 maja 1970 r. Trzy lata temu
został odnowiony przy udziale środków z budżetu gminy oraz wkładzie
pracy mieszkańców Rogóźna.
Co roku w kościele parafialnym w Giecznie odprawiana jest poranna
msza św. w intencji ofiar, w której uczestniczą rodziny pomordowanych i mieszkańcy okolicznych miejscowości. W drugiej części
uroczystości upamiętniających, pod pomnikiem w Rogóźnie oddawany
jest hołd zamordowanym cywilom.

Po wspomnieniu tragicznych wydarzeń sprzed 74 lat i uczczeniu pamięci ofiar
chwilą ciszy, Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz wraz z Sekretarz Gminy
Zgierz Bogusławą Szczecińską oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Giecznie Marek Stangreciak wraz z gimnazjalistami złożyli pod pomnikiem
kwiaty i zapalili znicze.

Hołd ofiarom w Białej
11 września 1939 r. żołnierze Wehrmachtu zamordowali 16 mieszkańców Białej. W dowód pamięci ofiar w mury Szkoły Podstawowej
wmurowano w połowie lat 80. tablicę z ich nazwiskami. W każdą
rocznicę zbrodni miejsce to skupia społeczność szkolną i władze gminy.
Podczas apelu szkolnego uczniowie wspomnieli tragiczne wydarzenia
Września 1939 r., które rozegrały się w Białej oraz odczytali nazwiska
zamordowanych. Następnie przeszli przed budynek szkoły, gdzie pod
tablicą pamiątkową złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

fot. Małgorzata Klauzińska

Wrzesień 1939 roku to nie tylko bohaterstwo polskich
żołnierzy stawiających opór liczniejszemu i lepiej uzbrojonemu niemieckiemu najeźdźcy. To także wstęp do
tego, w jaki sposób okupant traktował ludność cywilną
w całej podbitej później Europie. Nigdy wcześniej,
ani na szczęście później, zbrodnie wojenne dokonane
na cywilach nie miały takiej skali i okrucieństwa,
jak w czasie II wojny światowej. Już w pierwszych jej
dniach zginęło wiele tysięcy obywateli naszego kraju
- ludność zbombardowanego Wielunia, obrońcy Poczty
Polskiej w Gdańsku, mieszkańcy Bydgoszczy... można
by jeszcze długo wymieniać. Także na terenie naszej
gminy Niemcy dokonali masakry ludności cywilnej.
10 września w Rogóźnie i dzień później w Białej.

W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Sekretarz
Gminy Zgierz Bogusława Szczecińska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Białej Magdalena Hauke, nauczyciele i uczniowie.

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

KONDOLENCJE
Wyrazy współczucia
Panu

KRZYSZTOFOWI ZATORSKIEMU
nauczycielowi z ZSG w Szczawinie

z powodu śmierci

MATKI

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

Wyrazy współczucia
Panu

KRZYSZTOFOWI ZATORSKIEMU
z powodu śmierci

MATKI

składają
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawinie
i Koło Gospodyń Wiejskich w Szczawinie

Wyrazy współczucia

RODZINIE
ś.p. Wandy Szymczak

emerytowanej nauczycielki Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Wielkiej

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

Wyrazy współczucia
Pani

DANUCIE ZATORSKIEJ
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

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

Wyrazy współczucia
Wyrazy współczucia

Pani

RODZINIE
ś.p. Kazimierza Piechoty

ZOFII PIOTROWSKIEJ

składają
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy
Sołectwa Bądków

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

wieloletniego Sołtysa Sołectwa Bądków

z powodu śmierci

MATKI
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SPOŁECZEŃSTWO

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi
na zasadach określonych w znowelizowanej
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
W Gminie Zgierz w wyniku zakończonego
postępowania przetargowego, podmiotem
odbierającym odpady komunalne zostało
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Przedsiębiorca ten
zgodnie z zawartą umową od 1 lipca br.
odbiera odpady komunalne, udostępnia
bezpłatnie worki do selektywnej zbiórki oraz
umożliwia zakup pojemników na odpady
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
MPGK na bieżąco wprowadza zmiany
usprawniające odbiór odpadów komunalnych
z obszaru całej gminy. Zgodnie z aktualnym
harmonogramem wystawione przed posesję
odpady komunalne zmieszane (w pojemnikach)
i odpady selektywnie zbierane (w workach
bądź pojemnikach) odbierane są dwa razy
w miesiącu, a odpady zielone przy ostatnim
odbiorze odpadów w danym miesiącu.

Każdego 5 dnia miesiąca mija termin płatności
opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpłaty można dokonywać zarówno
w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się
w Urzędzie Gminy Zgierz, jak i przelewem
na podany na stronie internetowej
www.gmina.zgierz.pl numer rachunku
bankowego. Jednocześnie nadmieniamy,
że opłatę na zagospodarowanie odpadami
komunalnymi należy wnosić za każdy miesiąc
(5zł za odpady segregowane lub 10 zł
za odpady zmieszane) niezależnie od ilości
odpadów oddanych.
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy tego do tej pory nie zrobili.
Właściciel nieruchomości zamieszkałej, który
nie złoży deklaracji nie uniknie opłaty.
W tej sytuacji, zgodnie z zapisami ustawy,
właścicielowi nieruchomości zamieszkałej
zostanie wystawiona decyzja administracyjna,
w której to gmina naliczy wysokość opłaty,
w oparciu o szacunkową ilość wytwarzanych
odpadów w podobnym gospodarstwie domowym. Wszczęcie procedury administracyjnej
poprzez wystawienie decyzji dotyczącej

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Ozorkowie prosi byłych dostawców
mleka posiadających udziały członkowskie o zgłaszanie się do siedziby
spółdzielni w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 27, pokój nr 22, w celu ustalenia
sposobu i terminu ich zwrotu. Zgłaszać
należy się w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 listopada 2013 r. Bliższe
informacje w tej sprawie można uzyskać
telefonicznie pod nr 42 714 16 67.

W dniach 28 - 29 września
w godz. 10.00 - 18.00
w Ośrodku Jeździeckim SALIO
w Besiekierzu Rudnym
odbędą się
Otwarte Mistrzostwa Regionu Łódzkiego
w Skokach przez Przeszkody
pod patronatem Starosty Zgierskiego
i Wójta Gminy Zgierz
Jest to jedyna taka impreza jeździecka
w województwie łódzkim. Zawody będą
odbywać się w kategoriach wiekowych:
młodszych juniorów (do 15 roku życia),
juniorów (17-18 lat) i seniorów (powyżej
18 roku życia).
W zawodach weźmie udział ponad 100 koni
z całej Polski. To wyjątkowe wydarzenie
zarówno dla jeźdźców, jak i wszystkich
miłośników koni. Wstęp na zawody dla
publiczności jest bezpłatny. Zapraszamy
wszystkich do kibicowania zawodnikom.
Dla najmłodszych fanów jeździectwa organizator przygotował specjalne atrakcje
m.in. dmuchane zjeżdżalnie, oprowadzanki
na kucykach i słodkie niespodzianki.
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wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i egzekucja w przypadku braku wpłaty zadeklarowanej kwoty,
wiąże się z podniesieniem kosztu funkcjonowania wdrażanego systemu, co może skutkować wzrostem opłaty za wywóz odpadów
komunalnych dla wszystkich mieszkańców
naszej gminy.
Apelujemy zatem o rzetelne i systematyczne
wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do tych mieszkańców
naszej gminy, którzy nie złożyli jeszcze
deklaracji o dopełnienie formalności wraz
z uiszczeniem opłaty za okres obowiązywania
nowego systemu, czyli od 1 lipca 2013 r.
oprac. Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
z terenu Gminy Zgierz na str. 19.

Harmonogram mobilnego odbioru
odpadów wielkogabarytowych,
elektrycznych i elektronicznych,
zużytych opon
na terenie Gminy Zgierz
12 października (sobota)
Jedlicze A, Jedlicze B, Grotniki, Ustronie,
Wiktorów, Zimna Woda, Słowik, Lućmierz,
Lućmierz Las, Emilia, Adolfów, Kania Góra,
Dębniak, Leonów, Rosanów, Jasionka, Ciosny,
Dzierżązna, Swoboda, Bądków, Ostrów,
Kotowice, Astachowice
19 października (sobota)
Grabiszew, Brachowice, Śladków Górny,
Wypychów, Biała, Gieczno, Rogóźno, Lorenki,
Kwilno, Władysławów, Wola Rogozińska,
Warszyce, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz
Rudny, Wola Branicka, Kębliny, Michałów,
Moszczenica, Cyprianów, Kolonia Głowa,
Jeżewo, Szczawin Mały, Szczawin Kościelny,
Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Marcjanka
26 października (sobota)
Podole, Wołyń, Dąbrówka Strumiany,
Siedlisko, Dabrówka Marianka, Dąbrówka
Sowice, Rozalinów, Maciejów, Dąbrówka
Wielka, Czaplinek, Palestyna, Józefów,
Lenardów, Smardzew, Samotnik, Janów,
Ukraina, Skotniki, Łagiewniki Nowe, Glinnik

czytaj również
na stronie internetowej

www.gmina.zgierz.pl

Odpady należy wystawić przed posesję
o godz. 7.00 w dniu wywozu, zgodnie
z podanym harmonogramem.

KOMUNIKATY
Bezpłatne
porady
psychologiczne
dla mieszkańców
Gminy Zgierz
Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6:
l 7 października, godz. 12.00 - 16.00
l 14 października, godz. 10.00 - 14.00
l 4 listopada, godz. 12.00 - 16.00
l 14 listopada, godz. 10.00 - 14.00
l 2 grudnia, godz. 12.00 - 16.00
l 9 grudnia, godz. 10.00 - 14.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie,
ul. Sportowa 3:
l 9 października, godz. 12.00 - 16.00
l 16 października, godz. 10.00 - 14.00
l 23 października, godz. 10.00 - 14.00
l 6 listopada, godz. 12.00 - 16.00
l 13 listopada, godz. 10.00 - 14.00
l 20 listopada, godz. 10.00 - 14.00
l 4 grudnia, godz. 12.00 - 16.00
l 11 grudnia, godz. 10.00 - 14.00
l 18 grudnia, godz. 10.00 - 14.00
q Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Grotnikach,
ul. Brzozowa 23a:
l 10 października, godz. 12.00 - 16.00
l 21 października, godz. 8.00 - 12.00
l 7 listopada, godz. 12.00 - 16.00
l 18 listopada, godz. 8.00 - 12.00
l 5 grudnia, godz. 12.00 - 16.00
l 16 grudnia, godz. 8.00 - 12.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Słowiku, ul. Gdańska 42:
l 15 października, godz. 15.00 - 19.00
l 24 października, godz. 15.00 - 19.00
l 12 listopada, godz. 15.00 - 19.00
l 21 listopada, godz. 15.00 - 19.00
l 10 grudnia, godz. 15.00 - 19.00
l 19 grudnia, godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1:
l 8 października, godz. 12.00 - 16.00
l 22 października, godz. 12.00 - 16.00
l 5 listopada, godz. 12.00 - 16.00
l 19 listopada, godz. 12.00 - 16.00
l 3 grudnia, godz. 12.00 - 16.00
l 17 grudnia, godz. 12.00 - 16.00
q Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Białej, ul. Kościelna 1
l w każdy poniedziałek w godz. 12.00 - 15.00

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

listopad

grudzień

Adolfów, Dębniak, Słowik, Wiktorów, Zimna Woda

9
23

6
20

4
18

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

15
29

13
26

10
24

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

17
30

14
27

12
28

Cyprianów, Jeżewo, Kębliny, Kolonia Głowa, Marcjanka,
Michałów, Moszczenica, Podole, Szczawin Duży, Szczawin Kolonia,
Szczawin Kościelny, Szczawin Mały, Wołyń

16
28

12
25

11
30

Czaplinek, Glinnik, Janów, Józefów, Leonardów, Palestyna, Siedlisko,
Skotniki, Ukraina

11
25

8
22

6
20

Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Strumiany,
Dąbrówka Sowice

10
24

7
21

5
19

Emilia, Lućmierz, Lućmierz Las

9
23

6
20

4
18

Grotniki, Jedlicze A, Kania Góra

8
22

5
19

3
17

Jedlicze B, Ustronie

7
21

4
18

9
23

Łagiewniki Nowe, Maciejów, Rozalinów, Samotnik, Smardzew

18
31

15
29

13
27

Rosanów, ulice: Długa, Główna, Teresy, Dębowa, Chopina, Działkowa,
Narcyzowa, Smutna, Spacerowa, Żołędziowa, Podleśna, Klonowa,
Kwiatowa, Krzywa, Bukowa, Lipowa, Pszczela, Dzika, Bohaterska,
Południowa, Zagajnikowa, Heleny, Zofii, Magdaleny, Wiesławy, Pauliny,
Marysieńki, Jolanty, Małgorzaty, 1 Maja, Michała, Albina, Czesława,
Jana, Jakuba, Henryka, Edwarda, Józefa, Władysława, Andrzeja,
Barbary, Jadwigi, Anny, Elizy Orzeszkowej, Agaty, Renaty, Katarzyny,
Wymokłe, Stefana, Podleśna, Ukryta, Wojciecha, Pawła, Łanowa,
Rodzinna, Stanisława, Jacka, Krótka, Ewy

3
17

7
21

5
19

Rosanów, ulice: Sosnowa, Akacjowa, Rozrywkowa, Radosna,
Wesoła, Krzewowa, Zielona, Kątna, Konopnickiej, Rzemieślnicza,
Szyszkowa, Piaskowa, Źródlana, Młynarska, Słoneczna, Lotnicza,
Polna, Łąkowa, Górna, Księżycowa, Wodna, Leona, Wrzosowa,
Poprzeczna, Jesienna, Wiosenna, Letnia, Zimowa, Brzozowa,
Wiatrakowa, Przedwiośnie, Jałowcowa, Jarzębinowa

4
18

8
22

6
20

miejscowość

Odbiór odpadów komunalnych wystawionych przed posesję odbywa się w godz. 6.00 - 20.00.
Odbiór odpadów zielonych (w brązowych workach) odbywać się będzie w październiku i listopadzie
przy ostatnim odbiorze odpadów komunalnych w danym miesiącu, zgodnie z harmonogramem.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest dostępny dla mieszkańców Gminy Zgierz
w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 22.

Informacja Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu

Unieważnienie pieczątki imiennej
Gminny Zakład Komunalny zs. w Dąbrówce
Wielkiej, ul. Kościelna 6/8 unieważnia
pieczątkę o treści:
KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr Alina Zawadzka
SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2013

19

WYDARZENIA

Moc atrakcji dla zwiedzających tegoroczny
Mixer Regionalny Łódzkie 2013 w dniach 7-8
września przygotowali wystawcy z całego
regionu łódzkiego, jak i zaprzyjaźnione
województwa. Nie zabrakło wśród nich
stoiska promocyjnego Gminy Zgierz.
Mixer to doroczna okazja do prezentacji
miast, gmin, powiatów, instytucji i organizacji naszego regionu.
Stoisko promocyjne Gminy Zgierz.

fot. Małgorzata Klauzińska

Anna Tuckendorf
z
Fundacji
ONE
zajmującej się m.in.
aktywizacją
kobiet
zapraszała do współpracy oraz na spacery
nordic walking.
Marsze ze specjalnymi
kijami ruszają w każdy
poniedziałek o godz.
17.00 ze Skotnik,
ul. Barowa 70.
Misternie wykonane na szydełku prace prezentowała
Teresa Włodarek. Zauroczeni rękodziełem mogli
liczyć na krótki kurs szydełkowania.

Odwiedzający stoisko Gminy Zgierz mogli posmakować pieczywa wypiekanego metodą
tradycyjną na zakwasie w piecu ceglanym. Pajdą chleba ze smalcem częstowały naszych
gości Lucyna Pabjańczyk i Mariola Kochanowska z piekarni „Naturex” w Białej.

Odwiedzili nas m.in.:
Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki...

Zwiedzający chętnie sięgali
po mapy i przewodniki po Gminie
Zgierz. Wiele osób było zainteresowanych trasami
O dobroczynnych właściwościach miodów opowiadał turystycznymi oraz ofertą podmiotów zrzeszoLeopold Ratajczyk, mistrz pszczelarski z Łagiewnik nych w Stowarzyszeniu Agroturystycznym Ziemi
Zgierskiej.
Nowych.
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... oraz Ryszard Bonisławski,
znawca Łodzi i regionu.
Więcej zdjęć w galerii
na www.gmina.zgierz.pl.

