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Uchwały Rady Gminy Zgierz
q q q
Podczas XXXVII sesji Rady Gminy
Zgierz, która odbyła się 26 września,
radni podjęli uchwały w sprawach:

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

l Zwiększono budżet gminy o 4.760 zł.

Pieniądze stanowią wpływy z tytułu opłat
za ogrzewanie mieszkań, zużycie wody oraz
wywóz nieczystości stałych i ciekłych, dokonywanych przez lokatorów zamieszkujących
w budynku szkoły w Grotnikach. Środki te
przeznaczone zostaną na usługi remontowe
i zdrowotne oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Grotnikach. Przebieg głosowania: 14 głosów
za przyjęciem uchwały.
l Zwiększono dotację dla Gminnego Zakładu

Komunalnego o 300.000 zł, z przeznaczeniem
na bieżące utrzymanie dróg (160.000 zł),
zimowe utrzymanie dróg (60.000 zł)
i naprawę drogi relacji Rosanów - Dąbrówka
Wielka, ul. Spółdzielcza (80.000 zł). Pieniądze pochodzą ze środków zabezpieczonych
w budżecie gminy na zadanie pn. „Zwiększenie
dostępności do infrastruktury edukacyjnej
poprzez rozbudowę i doposażenie ZSG
w Słowiku” (150.000 zł) oraz przychodów
budżetu gminy z tytułu wolnych środków
pozostających na rachunku bankowym
(150.000 zł). Przebieg głosowania: 15 głosów
za przyjęciem uchwały.

„Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze
jutro”.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem uchwały.
l O 75.000 zł zwiększono wydatki na wyła-

pywanie i hotelowanie bezpańskich psów.
W tegorocznym budżecie zarezerwowano
na ten cel 340.000 zł, z czego do połowy
września wydano ok. 303.600 zł. Pozostałe
środki (ok. 36.400 zł) nie wystarczą do końca
roku budżetowego. Koszt utrzymania bezpańskich psów w schronisku, przy przebywających tam obecnie 149 zwierzętach (5 kotów
i 144 psy), to wydatek ok. 35.000 zł miesięcznie. Trzeba zaznaczyć, że koszty te zmieniają
się w zależności od liczby zwierząt. W okresie
wakacyjnym znacznie zwiększa się liczba
interwencyjnie odławianych bezpańskich psów,
które niejednokrotnie przez swoje agresywne
usposobienie stanowią zagrożenie dla ludzi.

l Przeniesiono kwotę 5.900 zł w ramach

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

l Dokonano przeniesień w kwocie 42.242 zł
w ramach środków zabezpieczonych w budżecie
gminy na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Przeniesienia
dotyczą Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Grotnikach. Związane są ze zmianą ustawy
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej,
przeniesieniem nauczyciela dyplomowanego
ze stanowiska nauczyciela szkoły podstawowej na nauczyciela świetlicy oraz pobytem
nauczyciela na długotrwałym zwolnieniu
lekarskim.
Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia
osobowe pracowników UGZ o 1.604 zł.
Pieniądze przeznaczono na wyrównanie
dodatkowego wynagrodzenia rocznego
pracowników UGZ za ub.r. (700 zł) oraz
refundację wydatków poniesionych przez
ZSG w Grotnikach za usługę sieci Internet
w PPDI w Grotnikach w okresie od stycznia
do sierpnia br. (904 zł).
Przeniesiono kwotę 3.536 zł w ramach
działu „Pomoc społeczna”. Zmiany spowodowane są naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej zs. Zgierzu,
refundowanego w ramach projektu pn.
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wano w 1995 r. W ostatnich latach, w wyniku
podziału terenów rolnych, w Skotnikach
powstało wiele działek. Istniejąca stacja
wodociągowa nie jest w stanie pokryć
wzrastającego zapotrzebowania na wodę.
Konieczna jest jej rozbudowa poprzez wykonanie zbiorników wyrównawczych, zapewniających ciągłość dostaw oraz zautomatyzowanie
procesów uzdatniania wody. Podejmując
uchwałę, radni przeznaczyli 40.000 zł z tegorocznego budżetu na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Przebieg
głosownia: 14 głosów za przyjęciem uchwały.
l zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa
zaplecza przy boisku w Rosanowie o pomieszczenie świetlicy”. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania przeznaczono
25.000 zł. Istnieje możliwość dofinansowania
zadania ze środków unijnych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działanie „Odnowa wsi”. Przebieg głosowania:
13 głosów za przyjęciem uchwały.
Pieniądze na ww. trzy zadania pochodzą
ze środków zabezpieczonych w budżecie
gminy na zadania pn.: „Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez
rozbudowę i doposażenie ZSG w Słowiku”
(60.000 zł), „Zakup samochodu dla OSP
Rogóźno” (25.000 zł; w tym roku nie ma
możliwości pozyskania samochodu strażackiego z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej
w Łodzi).

W ostatnim czasie odnotowuje się również
większą liczbę porzuconych szczeniaków
(w ubiegłym roku wprowadzono zakaz handlu
zwierzętami domowymi na targowiskach).
Dodatkowe pieniądze na to działanie
zostały przeniesione z planowanych wydatków
na obsługę długu publicznego (odsetki od
kredytów i pożyczek). Przebieg głosowania:
9 głosów za przyjęciem uchwały, 3 przeciw,
2 radnych wstrzymało się od głosu.
Do wydatków budżetu gminy wprowadzono:
l wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.

„Zaopatrzenie mieszkańców sołectw Lućmierz
i Rosanów w wodę z wodociągu w Rosanowie”,
z uwagi na upływ ważności pozwolenia na
budowę w tym zakresie. Na rozpoczęcie
realizacji tego zadania (budowa odcinka
o długości około 101 metrów) przeznaczono
20.000 zł. Przebieg głosowania: 13 głosów
za przyjęciem uchwały, 1 radny wstrzymał się
od głosu.
l wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.
„Rozbudowa stacji wodociągowej w Skotnikach”, z uwagi na jakość wody i jej niedobory.
Stacja wodociągowa w Skotnikach została
zbudowana w drugiej połowie lat 80.,
urządzenia do uzdatniania wody zainstalo-

zaplanowanych w budżecie wydatków związanych ze strefą Rogóźno. Opracowany zostanie
Statut Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej
„Rogóźno”, który jest jednym z elementów
wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia,
aby Rada Ministrów w formie rozporządzenia
nadała temu obszarowi statut uzdrowiska.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata 2013
-2026, zmienionej uchwałami Rady Gminy
Zgierz z dnia 25 kwietnia 2013 r., z dnia
24 maja 2013 r., z dnia 8 sierpnia 2013 r.
i z dnia 29 sierpnia 2013 r.
W „Wykazie przedsięwzięć na lata 2013
-2026”, stanowiącym załącznik do WPF,
zmieniono limit wydatków w 2014 r. dla
zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zgierz dla obrębu wiejskiego Astachowice
i części obrębu wiejskiego Bądków”. Zmiana
umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na realizację tego zadania.
Przebieg glosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

q przystąpienia do sporządzenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
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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 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: 13 głosów za przyjęciem
uchwały.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz

z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
Z dotychczas obowiązującego wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wykreślono dane
dotyczące daty urodzenia oraz imion rodziców
właścicieli nieruchomości. Wprowadzono
ponadto możliwość składania deklaracji
drogą elektroniczną z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej (ePUAP). Wzór deklaracji (w formacie
aktywnego formularza PDF) udostępniony
jest na stronie www.gmina.zgierz.pl. Deklaracja
przesłana w formie elektronicznej musi być
opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego,
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Właściciele nieruchomości mogą oczywiście
nadal składać deklaracje w formie tradycyjnej
(osobiście w Biurze Obsługi Klienta UGZ
lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd
Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz).
Więcej informacji na temat nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa UGZ, tel. 42 716 25 15 wew.
112 i 212 oraz na stronie www.gmina.zgierz.pl.
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem
uchwały.

q pomnika przyrody w granicach

drzewostanu. Przebieg głosowania: 13 głosów
za przyjęciem uchwały.

q przejęcia przez Gminę Zgierz zadań
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad w zakresie zarządu drogą
krajową nr 1 na odcinku od km 331+280 do
km 331+750 w obszarze planowanej budowy
skrzyżowania z planowaną drogą gminną
w miejscowości Słowik
Uchwała została przyjęta w związku z koniecznością skomunikowania działek o nr ewid.
191/3, 192/7, 195/5, 196/5, 197/5, 198/5, 199/5,
200/6, 201/10 położonych w Słowiku z drogą
krajową nr 1, poprzez budowę skrzyżowania
z drogą lokalną. Prywatny inwestor planuje
na tym terenie budowę obiektów produkcyjno
-usługowo-magazynowych. Zgodnie z porozumieniem, które zawarł w czerwcu br. z Gminą
Zgierz, poniesie on wszelkie koszty związane
z wykonaniem projektów budowlanych
i wykonawczych oraz wszelkie koszty związane z budową planowanej drogi gminnej
i skrzyżowania z drogą krajową nr 1. Z uwagi,
że część prac do wykonania obejmuje drogę
krajową nr 1, zgodnie z ustawą o drogach
publicznych, koniecznym jest przejęcie przez
Gminę Zgierz zadań Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad z zakresu zarządu
drogą krajową nr 1 w obszarze planowanych
prac, tj. na odcinku od km 331+280 do km
331+750. Przebieg głosowania: 9 głosów za
przyjęciem uchwały, 4 radnych wstrzymało
się od głosu.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie
sprzedaży lokalu oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce
w miejscowości Lućmierz-Las
W kwietniu radni podjęli uchwałę w sprawie
sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni
użytkowej 58,97 m2 wraz z przynależną
komórką w piwnicy o powierzchni 7 m2
(łącznie: 65,97 m2), znajdującego się w budynku
nr 17 w miejscowości Lućmierz-Las, na działce
nr ewid. 283/1 o powierzchni 2.523 m2. Zgodnie
z operatem szacunkowym sporządzonym

przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość
lokalu wraz z komórką została określona na
12.771 zł, a wartość udziału w działce 11.343 zł.
Uchwalono, że pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić ma 15 proc.
ceny nieruchomości gruntowej, opłata roczna
natomiast 1 proc. tej ceny. Nabywcy udzielona
została również 90 proc. bonifikata od
pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
oraz od sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej w dniu 24 września radni
zaproponowali podwyższenie bonifikaty
do 99 proc. W wyniku podjętej we wrześniu
kolejnej uchwały w tej sprawie, pierwsza
opłata z tytułu użytkowania wieczystego
z kwoty 1.447,24 zł została obniżona do
wysokości 144,72 zł. Przebieg głosowania:
9 głosów za przyjęciem uchwały, 2 przeciw,
2 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: 7 radnych uznało
skargę za bezzasadną, 3 za zasadną,
2 radnych wstrzymało się od głosu.
q q q
Radni odrzucili projekt uchwały, który
zakładał zwiększenie wydatków na drogi
publiczne gminne (wykonanie przeglądów
technicznych gminnych dróg i obiektów
drogowych). Kwotę 10.000 zł na ten cel
proponowano przenieść z zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności do
infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę i doposażenie ZSG w Słowiku”. Przebieg
głosowania: 8 radnych opowiedziało się
przeciwko przyjęciu projektu uchwały,
4 głosowało za jego przyjęciem, 1 radny
wstrzymał się od głosu.

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

administracyjnych gminy Zgierz

Uchwała dotyczy zmiany liczby drzew
w „Alei lipowej” - obiekcie przyrodniczym
zlokalizowanym wzdłuż drogi gminnej,
ul. Lipowej w Grotnikach. W 1995 r. obiekt
ten został uznany uchwałą Rady Gminy Zgierz
za pomnik przyrody. Wówczas aleja składała
się z 182 lip drobnolistnych. W 2000 r. na
skutek warunków biologiczno-klimatycznych
jedno z drzew wywróciło się. Ponadto z uzyskanej w ubiegłym roku opinii dendrologicznej
wynika, że konieczne jest usunięcie kolejnego
drzewa (ze względu na rozległe wypróchnienie pnia narażone jest ono na złamanie
i stanowi zagrożenie dla otoczenia). Uchwała
ma na celu dostosowanie aktu prawa
miejscowego stanowiącego o uznaniu obiektu
przyrodniczego za pomnik przyrody do
obecnego stanu prawnego i faktycznego

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy Gronu Pedagogicznemu
i Pracownikom Oświaty za rzetelną pracę, pomysłowe zajęcia pozalekcyjne
i programy wychowawcze, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi
oraz poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzymy,
aby niełatwa praca przynosiła coraz lepsze efekty, satysfakcję, radość
oraz świadomość, że budujecie Państwo fundamenty pomyślnej przyszłości
młodzieży.
Szczególne życzenia składamy emerytowanym nauczycielom i pracownikom
oświaty, którzy przez całe swoje życie przyczyniali się do godnego wychowania
i przysposobienia do życia kolejnych pokoleń.
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
Mirosław Burzyński

Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz
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Dyrektor GZK wyjaśnia
W nawiązaniu do informacji Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz odnoszących
się do tekstu zamieszczonego w gazecie samorządowej „Na Ziemi Zgierskiej”
Nr 6/7 (244/245) czerwiec/lipiec 2013 pt. „Zmiany organizacyjne w Gminnym Zakładzie
Komunalnym”, wyjaśniam co następuje:
1. Zmiany organizacyjne Zakładu Dyrektor GZK zdecydował się wprowadzić na
posiedzeniu Rady w dniu 24 maja 2013 r., ponieważ zmuszał go do tego plan
finansowy Zakładu wynikający z nieotrzymania dofinansowania na bieżące utrzymanie
dróg, o czym poinformował radnych właśnie na tym posiedzeniu.
2. Zmiany organizacyjne są również konsekwencją programu naprawczego GZK,
do którego to radni zobowiązali Dyrektora na posiedzeniu Rady w dniu 24 maja
2013 r.
3. Na posiedzeniu Rady w dniu 26 czerwca 2013 r. Dyrektor GZK ponownie
poinformował radnych o konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych Zakładu
w przypadku nieotrzymania dofinansowania na bieżące utrzymanie dróg. Odpowiedź
radnych ograniczyła się jedynie do stwierdzenia, aby „nie szantażować radnych”.

Tak więc wejście w życie Regulaminu z dniem 26 czerwca 2013 r. i związana z tym
redukcja zatrudnienia jest konsekwencją niepodjęcia uchwał w dniu 24 maja 2013 r.
i 26 czerwca 2013 r. dotyczących środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg
gminnych. Środki te miały być przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych
z naprawą dróg gminnych. Likwidacja działu spowodowała oszczędności w wysokości
220 tysięcy złotych w skali roku i spełniła zadość wymaganiom Rady, co do
przeprowadzenia programu naprawczego.
Zarzut co do nieefektywnego działania GZK i nie przedkładającego się na podniesienie
standardu życia mieszkańców gminy jest chybiony oraz nie poparty żadnymi
dowodami natury merytorycznej. Gdyby Przewodniczący Rady zapoznał się
z protokołami kontroli Komisji Rewizyjnej, to jego informacja powinna brzmieć wręcz
odwrotnie, ponieważ Komisja nie stwierdziła w przeprowadzanych kontrolach żadnych
nieefektywności w wydatkowaniu pieniędzy budżetowych GZK.
Na posiedzeniu Rady w dniu 8 sierpnia 2013 r. pomimo wprowadzenia programu
naprawczego w Gminnym Zakładzie Komunalnym Rada Gminy ponownie nie podjęła
uchwały w sprawie przyznania dotacji na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Uchwała
została podjęta dopiero za czwartym razem, po przedstawieniu jej przez Wójta
Gminy Zgierz na sesji w dniu 26 września 2013 r.
Władysław Ruprecht

UNIA EUROPEJSKA

fot. Wioleta Głowacka

Świetlica Wiejska w Kaniej Górze

Gmina Zgierz zakończyła realizację projektu
pn. ,,Rozbudowa i remont świetlicy
w Kaniej Górze, gmina Zgierz ”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”. Kwota pomocy
unijnej z PROW to 187.919 zł, przy wartości
kosztów całkowitych inwestycji wynoszących
ponad 361 tysięcy złotych.

zamontowano szczelny zbiornik na ścieki
sanitarne oraz rozbudowano kanalizację.
Został również docieplony budynek, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Ponadto
wykonana została instalacja ciepłej wody,
instalacja odgromowa budynku oraz instalacja centralnego ogrzewania. Przeprowadzono
prace remontowe w czterech pomieszczeniach, które objęły: naprawy tynków, roboty
malarskie, kładzenie płytek oraz wymianę
podłóg. Został także zdemontowany stary piec
kaflowy i zainstalowana kuchenka z piekarnikiem na gaz.

9 października w świetlicy odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Sołectwa
Kania Góra, podczas którego Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz przedstawił efekty
zrealizowanego projektu. Omówione zostały
także zasady funkcjonowania obiektu.

Obiekt będzie służył całej społeczności lokalnej
jako miejsce integracji społecznej, kultywowania kultury i tradycji lokalnych. Świetlica
w Kaniej Gorze umożliwi aktywizację i integrację mieszkańców poprzez organizowanie
spotkań, imprez integracyjnych, zebrań oraz
pikników.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu pozyskanemu przez Gminę Zgierz zbudowano
kotłowinę na paliwo stałe ze składem opału,
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Ze świetlicy w Kaniej Górze będą mogły
korzystać dzieci, młodzież oraz dorośli

członkowie społeczności lokalnej, w tym:
panie z Kół Gospodyń Wiejskich, druhowie
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
przedstawiciele organizacji pozarządowych
i sołectw z terenu Gminy Zgierz, a także goście
odwiedzający naszą gminę.
Zasady korzystania ze świetlic wiejskich na
terenie Gminy Zgierz, zgodnie z istniejącym
regulaminem, przedstawiła Wioleta Głowacka
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i
Kultury. Po przyjęciu na październikowej sesji
Rady Gminy zmian w Regulaminie korzystania ze świetlic wiejskich, dotyczących
dopisania Świetlicy w Kaniej Górze, regulamin zostanie wywieszony przed świetlicą
i opublikowany na stronie internetowej
www.gmina.zgierz.pl.
Gospodarzem świetlicy wiejskiej w Kaniej
Górze został jednogłośnie wybrany przez
mieszkańców druh Robert Karolak z OSP
w Kaniej Górze.
JADWIGA AFINIEC

SAMORZĄD

Konferencja promująca działalność

fot. Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”

LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

Gospodarze konferencji:
Wójt Gminy Dalików i Prezes
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”.

11 października w Krzemieniewie w gminie
Dalików odbyła się konferencja promująca
działalność Lokalnej Grupy Działania Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM”.
Gminę Zgierz podczas konferencji reprezentowali: Zdzisław Rembisz - Wójt Gminy
Zgierz (członek Rady Fundacji) i Wioleta
Głowacka - Kierownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury UGZ (członek Zarządu
Fundacji).
Zaproszonych gości powitał Wójt Gminy
Dalików Paweł Szymczak, dalej konferencję
prowadziła Prezes Fundacji Rozwoju Gmin
„PRYM” Jolanta Pęgowska.

W trakcie konferencji Krzysztof Margol
- Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA“
wygłosił wykład na temat wspierania inicjatyw ekonomii społecznej w rozwiązywaniu
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
w ramach osi Leader. Uczestnicy zostali
zapoznani z rozwojem przedsiębiorczości na
mazurskich wsiach. Zostały przedstawione
Dobre Praktyki i rozwiązania, jak z terenów
biednych, o wysokim bezrobociu, można
stworzyć tereny atrakcyjne turystycznie
i tętniące życiem.
Były również wystąpienia beneficjentów,
którzy składali wnioski w ostatnim naborze
„Małych projektów”. Projekty realizowane

w Gminie Zgierz przez Gminny Ośrodek
Kultury przedstawiła Katarzyna Leszczak.
Orkiestra Dęta OSP w Dalikowie uświetniła
konferencję
wspaniałym
koncertem.
Orkiestra założona została 5 lat temu, a jej
działalność dofinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach „Małych projektów“.
Konferencja była okazją do wymiany
doświadczeń pomiędzy beneficjentami z gmin
wchodzących w skład LGD Fundacji Rozwoju
Gmin „PRYM”, a także partnerami ze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”
i Stowarzyszenia LGD „POLCENTRUM”.
WIOLETA GŁOWACKA

KULTURA

Jubileusz Zgierskiej Książnicy
Od wieków człowiekowi i jego historii wiernie towarzyszy książka.
Jest ona pamięcią, skarbnicą wiedzy i doświadczeń. Podobnie
od wieków istnieją miejsca, gdzie książki się gromadzi, opracowuje,
przechowuje, udostępnia. Jedną z kart historii bibliotek zapisuje
Zgierska Książnica. Zapisuje ją już 100 lat!
22 października w Urzędzie Miasta Zgierza oraz Miejsko-Powiatowej
Bibliotece Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu świętowano jubileusz
100-lecia Zgierskiej Książnicy. Jubileusz zgromadził miłośników
książki i wiernych czytelników zbiorów Biblioteki. Wśród nich byli:
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Sekretarz Gminy Zgierz
Bogusława Szczecińska i Kierownik Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych Cezary Piotrowski.
– Obchody jubileuszu 100-lecia Zgierskiej Książnicy skłaniają
do refleksji nad jej przeszłością i ludźmi, którzy kształtowali jej oblicze
w różnych okresach historycznych. Te 100 lat to czas systematycznego
rozwoju placówki, która swoją pozycję w środowisku lokalnym
zawdzięcza bez wątpienia zarówno pracownikom, jak i użytkownikom,
bez których istnienie Biblioteki nie miałoby sensu – mówiła Dorota
Abramczyk, Dyrektor Biblioteki.
Z okazji jubileuszu powstał krótki dokument filmowy, w którym
pracownicy Biblioteki opowiadają o jej historii oraz innowacjach,
jakie wprowadzono na przestrzeni lat. Wydano również publikację
okolicznościową pt. „100-lecie Zgierskiej Książnicy 1913-2013.
Od zawsze, na zawsze - dla ludzi...”, w której m.in. czytamy:
„Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zgierzu założona została
w 1913 roku przez Zgierskie Towarzystwo Szerzenia Wiedzy

im. Bolesława Prusa. Zbiory
pochodziły ze składek społecznych
i darów osób prywatnych. W 1922
roku przekazana została miastu
i działała do roku 1939. W okresie
II wojny światowej przestała
istnieć. Reaktywowanie Biblioteki
po wojnie nastąpiło w roku 1946.
Jej księgozbiór wynosił prawie
2.500 wol. książek, które zostały
uratowane i przechowane przez
mieszkańców Zgierza. W latach
pięćdziesiątych praca Biblioteki
zaczęła się stabilizować - uruchomiono pierwsze punkty biblioteczne. (...) Obecnie na sieć
bibliotek w mieście składa się
sześć placówek. W roku 2001
Bibliotece Miejskiej powierzono zadania biblioteki powiatowej dla
powiatu zgierskiego. Pod opieką merytoryczną Książnicy znajdują się
34 placówki działające na terenie dziewięciu gmin. (...) Silna
konkurencja mediów elektronicznych oraz potrzeby różnych grup
użytkowników, wymusiły na Bibliotece otwarcie się na nowe wyzwania
intelektualne.” Biblioteka prowadzi dziś również kursy obsługi
komputera dla seniorów, spotkania z autorami i pisarzami oraz
niezmiennie od wieku promuje styl życia z książką.
Podczas uroczystości wręczono medale za zasługi i działalność
na rzecz Biblioteki wyróżniającym się pracownikom. Jubileusz był
okazją do podziękowań, życzeń, gratulacji i wspomnień.
MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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Z wizytą u przyjaciół na Łotwie

Reprezentanci naszej gminy byli obecni na zajęciach w klasach III
i VI.

Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne na Łotwie to placówka
oświatowa, która przebyła trudną drogę rozwoju. Zdobywali doświadczenia, które są czymś wyjątkowym, pozwalającym odczuć własną
tożsamość. Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1993 r. jako
szkoła początkowa z 22 uczniami w klasie pierwszej. W 1997 r.
placówka została akredytowana i przeniesiona do nowego pomieszczenia, w którym dawniej mieściło się przedszkole. Rozbudowie
budynku szkolnego, budowie sali gimnastycznej oraz rozwojowi bazy
materialnej sprzyjały darowizny z Polski i ze Szwecji. We wrześniu
2002 r. placówka otrzymała uprawnienia szkoły średniej, a 16 listopada tego roku w Katedrze Serca Jezusowego w Rezekne został
poświęcony sztandar szkoły ufundowany przez ks. Tadeusza
Kiełczewskiego z Bydgoszczy. W roku szkolnym 2013/2014 do szkoły
uczęszcza 508 uczniów, z którymi pracuje 49 nauczycieli. Od początku
szkołą kieruje Walentyna Szydłowska - wspaniały pedagog,
przyjaciel młodzieży i pełen pomysłów organizator pracy placówki.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z Andriejem
Bartaszewiczem - Prezydentem Rezekne. W czasie spotkania Wójt
Gminy Zgierz w swojej wypowiedzi nawiązał do kilkunastoletniej
współpracy z Rejonem Rezekne. Mówił o kontaktach szkół, wymianie
młodzieży, spotkaniach różnych grup zawodowych. Podziękował
władzom miasta za wspieranie polskiej szkoły.

W dniach od 4 do 6 października 2013 r. odbyły się w Rezekne
uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Państwowego Polskiego
Gimnazjum, w których udział wzięła delegacja z naszej gminy:
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Zastępca Wójta Gminy
Zgierz Marek Kominiak i Kierownik Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych Cezary Piotrowski. Wśród zaproszonych gości z Polski
były także delegacje samorządów z Częstochowy, Bydgoszczy, Sianowa
(woj. zachodniopomorskie), Jabłonki (woj. małopolskie), przedstawiciele Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych z Piły, Szczecinka
i Białegostoku.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w katedrze w Rezekne odprawiona
w intencji społeczności szkolnej przez miejscowego biskupa. Następnie
delegacje wzięły udział w lekcjach o Łotwie, Łatgalii i Rezekne.

W godzinach popołudniowych rozpoczęła się w szkole uroczysta
akademia poświęcona obchodom jubileuszu. Zaprezentowali się
uczniowie z wszystkich klas, wystąpiły zespoły muzyczne i taneczne.
Były liczne wystąpienia gości z Polski, Szwecji, łotewskich władz
samorządowych i oświatowych, reprezentantów różnych instytucji
współpracujących ze szkołą. Były podziękowania, gratulacje osiągnięć,
łzy wzruszenia, oklaski dla występujących i głośne „100 lat”
dla dyrektor Walentyny Szydłowskiej i jej kadry.
Następny dzień przyniósł w programie udział delegacji w otwarciu
wystawy prac plastycznych Jadwigi Okuniewicz - Przewodniczącej
Klubu Książki Polskiej przy Związków Polaków w Malcie, spotkanie
z dyrektorem Agencji Lasów Państwowych w Rezekne Wiktorem
Remblisem i pobyt w pracowni ceramiki Wiktora Pankowa.
Na koniec pobytu dyrektor szkoły powiedziała: – Nadeszła chwila,
kiedy się zastanawiamy jaką drogą kroczyć dalej, żeby osiągnąć cel?
Co zrobić, aby móc nie tylko brać, ale i dawać; jak żyć, aby odróżniać
dobro od zła?
My, znając naszych przyjaciół na Łotwie, wyjechaliśmy z pełnym
przekonaniem, że kolejne lata dla Państwowego Polskiego Gimnazjum
w Rezekne będą pomyślne, twórcze, dające uczniom plon wiedzy
i życiowej mądrości.
CEZARY PIOTROWSKI

SAMORZĄD

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Zgierz

Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz od podziękowania jego
uczestnikom za aktywny udział w pracach nad
aktualizacją dokumentu. Przedstawił również
propozycje zapisów dotyczące misji i wizji
Gminy Zgierz.
Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy
Zgierz Bogusława Szczecińska, która
przedstawiła Raport o stanie gminy. Jest to
odrębny dokument, który stanowi bazę do
dalszych prac nad aktualizacją Strategii
Rozwoju Gminy Zgierz 2006-2013, na okres
2014-2020.

6

PAŹDZIERNIK 2013

Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji
i Kultury Wioleta Głowacka omówiła
natomiast analizę SWOT (mocne i słabe
strony gminy oraz szanse i zagrożenia dla
gminy), kluczowe problemy gminy oraz
obszary strategiczne ważne dla jej rozwoju.
Do dyskusji zaproszeni zostali radni, sołtysi,
członkowie Rad Sołeckich, dyrektorzy gminnych szkół, przedstawiciele OSP, KGW,
klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz pracownicy UGZ.
Podczas spotkania pojawiło się już kilka
istotnych i cennych propozycji zmian i uzupełniania ważnego dla gminy dokumentu.
Uwagi i sugestie do przedstawionego projektu
dokumentu (opublikowany jest również na
stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl)

fot. Małgorzata Klauzińska

22 października w Urzędzie Gminy Zgierz
odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie
aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Zgierz.

będą przyjmowane do 8 listopada 2013 r.
Propozycje zmian można zgłaszać osobiście
w pok. 31 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.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na kolejne spotkanie poświęcone Strategii
Rozwoju Gminy, które odbędzie się 3 grudnia,
godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Zgierz.
MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

KULTURA

Warsztaty plastyczne
W Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie
oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej odbyły się
w październiku warsztaty plastyczne, podczas których rozwijano
umiejętności własnoręcznego robienia kwiatów, koszyczków, ramek
do zdjęć i innych ozdób.
W warsztatach prowadzonych charytatywnie przez Prezes Fundacji
ONE Annę Tuckendorf uczestniczyły panie działające w kołach
gospodyń wiejskich oraz mieszkańcy naszej gminy. Materiały
plastyczne sfinansował Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.
Stroną organizacyjną zajął się Referat Rozwoju, Promocji i Kultury.
Spotkania były wspaniałą okazją do integracji mieszkańców różnych
wsi. Były chwile na śpiewy i wspomnienia z dawnych lat przy słodkim
poczęstunku.
Jesienne wieczory można spędzić ciekawie, pożytecznie, integrując
się z mieszkańcami. Takie spotkania to szerokie spojrzenie na potrzeby
mieszkańców. – Cieszy nas, że możemy uczestniczyć w takich
działaniach, organizowanych również przez Gminę Zgierz – mówiły
uczestniczki warsztatów.

fot. Wioleta Głowacka

Panie wciągnęły w wir prac również Wójta Gminy Zgierz, który
wykonał zdobioną teczkę na dokumenty. Na koniec podziękowały mu
za zorganizowanie warsztatów, zapowiadając, że chętnie będą
uczestniczyć w kolejnych.
Kolejne warsztaty już wkrótce w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A.

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

WIOLETA GŁOWACKA

Rady Sołeckie i Sołtysi Jedlicza A i B
oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich,
wraz z powiększającym się coraz bardziej
kręgiem sympatyków i przyjaciół efektywnie
wspierających działalność na rzecz naszych
mieszkańców, kolejny raz zachwycili gości
niecodzienną propozycją. Postanowili bowiem
zorganizować cykl spotkań całych miejscowych
rodzin pn. „Grunt to rodzinka” i poświęcić czas
tylko dzieciom, zabawić wszystkich, zintegrować, uszczęśliwić. W rodzinnej zabawie, która
odbyła się 12 października uczestniczyło około
200 osób, w tym 80 dzieci w różnym wieku.
Organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek w postaci domowych ciast, kompotu dla
dzieci oraz kawy i herbaty dla opiekunów.

Zlot kół PTSM
8 października odbył się siedemnasty już
zlot kół Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych. W tym roku ponad 120
młodych turystów wraz z opiekunami wędrowało trzema trasami zlotowymi. Z przystanku
końcowego autobusów miejskich w Zgierzu
przy ul. Szczawińskiej wyruszyły drużyny ze
SP w Białej, SP w Dąbrówce Wielkiej
i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu. Na starcie w Łodzi,
przy ul. Okólnej, stawiły się: drużyna
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

fot. organizatorzy imprezy

Grunt to rodzinka

Wszystkie dzieci otrzymały naklejki symbolizujące rodzinkę.
Zabawę poprowadziła brawurowo pani
Monika z grotnickiej szkoły, przy dzielnym
wsparciu pana Daniela oraz zaprzyjaźnionego
DJ-a Sound Player ze Zgierza.

w Szczawinie i dwie drużyny z Zespołu
Szkół Gimnazjalnych nr 10 w Łodzi.
Trzecia trasa miała początek w Zgierzu - Proboszczewicach i stąd na zlot wystartowały
po dwie drużyny z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku i Zespołu Szkół
nr 3 w Pabianicach. Wszyscy zgodnie z otrzymanym opisem tras kierowali się na metę
marszu, która była wyznaczona w ZSG
w Szczawinie. Tam na utrudzonych turystów
czekały słodkie bułki i owocowe soki.
Po krótkim odpoczynku drużyny wzięły udział
w festynie sportowo-sprawnościowym
przygotowanym przez Grzegorza Rajtara,
nauczyciela szkoły w Szczawinie. Zlot zakoń-

Wśród atrakcji były: malowanie twarzy dzieci,
stół z malowankami pełen kredek, wspaniałe
wspólne zabawy ruchowe (m.in. kaczuszki,
bieg kelnera, idzie sobie stonoga, pociąg,
kolana-pięty, stary niedźwiedź). Rodzice
z zawiązanymi oczami szukali swoich dzieci,
był wspólny taniec na coraz mniejszym kawałku
gazety. Przebój wieczoru to zabawa z chustą
animacyjną oraz popisy karaoke w repertuarze
dziecięcym („Pieski małe dwa”, „Jedzie pociąg”,
„Puszek-Okruszek”). Uczestnikom konkursów
wręczono drobne nagrody.
Organizatorzy planują już kolejne rodzinne
spotkanie w świetlicy - wspólne ubieranie
choinki ze śpiewem, czytaniem książeczek
i opowieściami świątecznymi.
IWONA AMBROZIAK
Jedlicze B

czył się wręczeniem dla drużyn dyplomów
i nagród w postaci sprzętu sportowego
i materiałów promocyjnych o ziemi zgierskiej
oraz pisemnych podziękowań dla opiekunów.
Obecnym uczestnikom za udział w zlocie
podziękowała i wyróżnienia wręczyła Prezes
Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi Maria
Strugińska-Felczyńska. Podziękowania
otrzymali także organizatorzy zlotu: Teresa
Kulesza, Zygmunt Sawko, Janusz
Krawczyk, Cezary Piotrowski z zarządu
oddziału i Irena Konsowicz - Dyrektor
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie.
CEZARY PIOTROWSKI
PAŹDZIERNIK 2013
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Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto obchodzone 14 października
w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nie ma w Polsce szkoły,
w której nie odbywałyby się z tej okazji uroczyste apele. To także doskonała
okazja do wyróżnienia i uhonorowania najbardziej zasłużonych nauczycieli
i pracowników oświaty.

q q q
W szkołach na terenie Gminy Zgierz pracuje
obecnie 180 osób (nauczycieli i pracowników
administracji i obsługi). Co roku z okazji
święta edukacji Wójt Gminy Zgierz
przyznaje nagrody finansowe dla nauczycieli szczególnie zasłużonych dla gminnego
szkolnictwa. Tym razem za duży wkład pracy
dydaktycznej wyróżnieni zostali:

Irena Konsowicz

q q q
Podczas wojewódzkich obchodów DEN,
które odbyły się w gmachu Wydziału Prawa
i Administracji UŁ, najwyższe rangą
odznaczenia przyznane w tym roku
pracownikom oświaty w Gminie Zgierz
przez Prezydenta RP odebrali:

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie

Teresa Kulesza
Nauczyciel matematyki
w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie

Srebrny Krzyż Zasługi

Cezary Piotrowski
Kierownik
Referatu Edukacji
i Spraw Społecznych
UGZ

Ewa
Gontarska-Pawluczyk

Srebrny Medal
za Długoletnią Służbę

Nauczyciel
języka polskiego
w Zespole Szkolno
-Gimnazjalnym
w Grotnikach

Jadwiga Stopczyk
Główny księgowy
w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie

Złoty Medal
za Długoletnią Służbę

Blanka Magdalena
Hauke
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Białej

Halina Gwis
Nauczyciel matematyki
w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie

Wiktor Kaźmierczak

Krzyż Zasługi jest odznaczeniem przyznawanym osobom, których czyny przekraczają
zakres ich zwykłych obowiązków i przynoszą
znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.
Jest nadawany także za ofiarną działalność
publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz
działalność charytatywną. Medale natomiast
są nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej w służbie państwa.
W trakcie uroczystych apeli szkolnych,
wyróżnionym pogratulowali: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz oraz Kierownik
Referatu Edukacji i Spraw Społecznych
Cezary Piotrowski.

Nauczyciel muzyki
i wychowania fizycznego
w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym
w Słowiku

Były również specjalne podziękowania
i nagrody przyznawane nauczycielom oraz
pracownikom szkolnym przez dyrektorów
szkół.
Dzień Edukacji Narodowej to również czas,
kiedy uczniowie mogą podziękować swoim
mentorom za ich codzienny trud, serce oraz
wkład w wychowanie i nauczanie młodego
pokolenia. W każdej ze szkół, maluchy
i młodzież, przygotowali występy artystyczne.
tekst i fot.
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MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

fot. Małgorzata Klauzińska, Krzysztof Skolik, Halina Gwis

OŚWIATA

Altany dydaktyczne
27 września w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie
obchodzono Dzień Patrona Szkoły - Króla Stefana Batorego. Szkolne
święto jest okazją do ponadpokoleniowych spotkań, w których uczestniczą uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, mieszkańcy
i przyjaciele szkoły. Uroczystość przypomina o godnej naśladowania
postawie i zaletach charakteru patrona szkoły, a tym samym
zobowiązuje do prezentowania na co dzień odpowiedzialnych,
godnych, patriotycznych, nacechowanych uczciwością, tolerancją
i życzliwością postaw.
Ważnym elementem tegorocznego święta było otwarcie altan
dydaktycznych.
– Pomysł utworzenia letniej części dydaktycznej szkoły, której kształt
i wystrój miałyby nawiązywać do tradycji dawnej „chaty szczawińskiej”
towarzyszył nam od dawna. Jego realizacja stała się możliwa jednak
dopiero po utworzeniu przy ZSG w Szczawinie Stowarzyszenia „Szkoła
Jutra”. To dzięki inicjatywie i aktywności członków Stowarzyszenia
oraz w wyniku współpracy organizacji ze szkołą powstał projekt altan,
pozyskano sprzymierzeńców w ich budowie oraz zgromadzono
potrzebne środki finansowe – mówiła podczas szkolnej uroczystości
Irena Konsowicz, Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie.

Dyrektor ZSG w Szczawinie wraz z zaproszonymi gośćmi.

Altany będą wykorzystywane do prowadzenia zielonych zajęć dydaktycznych, organizacji wystaw i czasowych ekspozycji, prowadzenia
cyklicznych zajęć warsztatowych dla młodzieży i dorosłych o charakterze rękodzielniczym i etnograficznym. Będą także udostępniane
organizacjom, które współpracują ze szkołą.
– Chcemy podejmować działania zmierzające do pozyskiwania
i gromadzenia wokół altan sprzętów i eksponatów świadczących
o historii okolic Szczawina i wykorzystywać je do utrwalania
i promowania dorobku kulturowego regionu, w którym żyjemy. Teren
wokół altan zdobią już pierwsze sprzęty, wialnia i sieczkarnia – mówiła
Irena Konsowicz.
Przy dźwiękach skrzypiec i śpiewie ludowej pieśni, uroczystego
otwarcia altan poprzez przecięcie wstęgi dokonała delegacja w składzie:
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz Mirosław Burzyński, Wiceprezes Stowarzyszenia „Szkoła
Jutra” Krzysztof Wołowski, Wicestarosta Powiatu Zgierskiego
Marcin Karpiński oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Jakub Czarnecki. Następnie altany zostały poświęcone przez
ks. Ryszarda Szymachę, proboszcza szczawińskiej parafii.
Więcej zdjęć w galerii
na www.gmina.zgierz.pl

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Uroczystość rozpoczęła się przy pomniku poświęconym patronowi szkoły - Królowi Stefanowi Batoremu.

Altany zostały uroczyście otwarte przy dźwiękach skrzypiec i śpiewie ludowej pieśni.
Podziękowania dla budowniczych altan:
Józefa Królikowskiego i Grzegorza Nolbrzaka.

Jedną z atrakcji Dnia Patrona
Szkoły był pokaz walk rycerskich.
Król Stefan Batory - patron szkoły.

Uczniowie wcielili się w postaci
Króla Stefana Batorego i Anny Jagiellonki.

Szkolny Zespół Ludowy
„Szczawiniacy”.
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OŚWIATA

fot. ZSG w Słowiku

Ekologia w nas żyje cały czas

W gospodarstwie ekologicznym
W ramach projektu „Ekologia w nas - żyje cały czas”, finansowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi, gimnazjaliści z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku
odwiedzili we wrześniu gospodarstwo ekologiczne w Grzybowie.
Zajęcia prowadzili pracownicy Ośrodka Działań Ekologicznych
„Źródła” w Łodzi, m.in. właściciel gospodarstwa ekologicznego,
serowni i piekarni - Peter Stratenwerth, który od 1989 r. prowadzi
gospodarstwo wspólnie z żoną Ewą.
Tematyka zajęć obejmowała: l prelekcję na temat historii założenia
gospodarstwa oraz ekologicznego sposobu uprawy roślin; l zwiedzanie
piekarni, rozpoznawanie rodzaju mąki i robienie chleba; l prelekcję
na temat techniki robienia sera dawniej i dziś w Polsce i w Szwajcarii,
zwiedzanie serowni; l oglądanie zagrody krów i kóz oraz pomieszczenia do mielenia ziarna; l prelekcję na temat trzmieli i ich roli
w przyrodzie; l prelekcję na temat pszczół i grożących im niebezpieczeńst; l wykonywanie świec z wosku pszczelego.
Podczas pobytu w Grzybowie uczniowie zostali poczęstowani zdrowym
śniadaniem, przygotowanym wyłącznie z produktów ekologicznych
oraz pyszną zupą grzybową. A na koniec zajęć odebrali własnoręcznie
wypieczone chleby.
Gospodarstwo ekologiczne w Grzybowie to niezwykłe miejsce, gdzie
wszystkie produkty wytwarza się od podstaw. Aby upiec chleb,
właściciel sam mieli ziarna na mąkę. Hoduje krowy i kozy, aby
z pozyskanego mleka wytwarzać sery. Krowy zaś zjadają rośliny
uprawiane na polu bez sztucznych nawozów. Wszystkie produkty są
wyjątkowo smaczne, a jeśli można zobaczyć jak są robione i z czego,
to smakują jeszcze bardziej.

Uczniowie byli bardzo zaangażowani w całodzienne zajęcia. W drodze
powrotnej do szkoły przewodnik zrobił uczniom quiz na temat wiedzy
zdobytej podczas tej wycieczki. I miejsce w konkursie zajęła Katarzyna Matusiak.
To nie ostatnie zajęcia ekologiczne w tym projekcie, przygotowanym
przez Annę Sokalską i Anetę Mirowski.
MARIETTA MACIAK
ZSG w Słowiku

Warsztaty ekologiczne z „Ekomobilem Jeżowóz”
3 października uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej oraz I i II
Gimnazjum w Słowiku uczestniczyli w terenowych warsztatach
ekologicznych z „Ekomobilem Jeżowóz”, zorganizowanych w ramach
współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.
Darmowe warsztaty przeprowadzili edukatorzy projektu Agnieszka
Gaszyńska i Michał Stopczyński.
Głównym celem mobilnej edukacji ekologicznej było przybliżenie
uczniom otaczającej ich przyrody w sposób innowacyjny i interaktywny, gdzie edukacja, teoria i praktyka są ze sobą ściśle powiązane.
Warsztaty umożliwiły wykonanie samodzielnych obserwacji i badań
bezpośrednio na łonie natury. W trakcie zajęć uczniowie zdobyli wiedzę
dotyczącą roślinności i owadów zamieszkujących ekosystem łąki oraz
obserwowali różne okazy nasion, wykorzystując w tym celu laboratorium sprzętu optycznego: lupy, mikroskopy stetoskopowe. Tematyka
przeprowadzanych zajęć dostosowana była do różnych przedziałów
wiekowych, co gwarantowało radosną i owocną naukę. Na zakończenie
edukatorzy wprowadzili uczniów w świat zabaw ruchowych mających
na celu utrwalenie zdobytych wiadomości przyrodniczych.
ANNA SOKALSKA
ZSG w Słowiku

Spotkanie literackie w Słowiku

Podczas prezentacji książki autorka
opowiadała o swoich przeżyciach
i pobycie w Stolicy Apostolskiej.
Opisała spotkania z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II ze swoich czasów
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studenckich. Jej przeżycia i przemyślenia z tamtego czasu miały wpływ
na całe jej życie.
Pani Jurkiewicz zaśpiewała także dla
publiczności przy akompaniamencie
Wiktora Kaźmierczaka. Po spotkaniu
pozostał czas na rozmowy i autografy.
MARIETTA MACIAK
ZSG w Słowiku

PAŹDZIERNIK 2013

fot. ZSG w Słowiku

16 września w Zespole Szkolno
-Gimnazjalnym w Słowiku odbyło się
spotkanie z Joanną M. Jurkiewicz,
autorką książki „Zwiastunowi z gór…
Oaza w Rzymie – moje wspomnienia”,
która przybyła do szkoły na zaproszenie dyrektor Ewy Osówniak.

KULTURA

Eko re-akcje
W słoneczny, ale zimny poranek 28 września
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej,
odbyły się warsztaty ekologiczne dla dzieci
i młodzieży w ramach projektu „Eko re-akcje”.
Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie
„Na co dzień i od święta” w partnerstwie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzierżąznej.
Priorytetowym założeniem projektu było
zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej
wśród młodych mieszkańców naszej gminy.
Zajęcia składały się z dwóch modułów.
Podczas prelekcji przybliżony został aktualny
temat dotyczący segregacji śmieci oraz skutków zaniedbań związanych z brakiem dbałości o nasze środowisko naturalne. Ponadto
zaprezentowano różne praktyczne przedmioty,
które zostały wykonane z niepotrzebnych
rzeczy. Dzieci zobaczyły, jak w prosty sposób
wykonać można piękne lampy z plastikowych
butelek, płyt CD. Po krótkiej lekcji o ekologii
uczestnicy zajęć z zapałem przystąpili do

rod
fot. Gminny Oś

ek Kultury w

Dzierżąznej

działania. Powstały zwierzęta z butelek,
plakaty na temat segregacji, a na koniec
malowano koszulki sprayem przez własnoręcznie zrobiony szablon. Uwieńczeniem zajęć
był krótki konkurs ekologiczny, który zakończył się wręczeniem nagród oraz Certyfikatów
Młodego Ekologa.
WIOLETTA OLCZAK-HUT
Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej

Więcej informacji na stro
nie
internetowej www.dzie
rzazna.pl

Wiatrodzień

Tegoroczna jesień
straszy nas
pierwszymi
przymrozkami.
Drzewa
przybierają
piękne
złoto-brązowe
kolory, powoli gubią
liście. Zaczynają się jesienne prace polowe
i wykopki. To pora na pieczenie ziemniaków
w ogniskach i puszczanie latawców.
Tak też było 8 października w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dzierżąznej,
gdzie przybyli uczniowie
V klasy Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Słowiku.
Wiatrodzień - Igraszki
z Latawcem i Przyjemności
Pieczonego
Ziemniaka
rozpoczęliśmy od pieczenia
ziemniaków w specjalnie
przygotowanym palenisku.

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

Igraszki z Latawcem
i Przyjemności Pieczonego Ziemniaka

Następnie przyszedł czas na udział
w „Terenowej spartakiadzie” - zabawie
tematycznie związanej z ziemniakiem.
Zabawne gry i konkurencje sportowe dostarczyły uczestnikom wiele śmiechu, zwłaszcza
prosta z pozoru konkurencja szukania
ziemniaków była nie lada wyzwaniem.
Podczas
Wiatrodnia
nie mogło zabraknąć
latawców. Przygotowały
je dwie uczennice V klasy
ZSG w Słowiku: Marta
Grabowska i Magdalena Słabęcka. Za swój
trud i pracę włożoną
w przygotowanie latawców otrzymały od
Gminnego Ośrodka
Kultury w Dzierżąznej

okolicznościowe dyplomy oraz nagrody
książkowe.
Na koniec ze smakiem wszyscy zajadaliśmy
pieczone ziemniaki. I tak radośnie i gwarnie
powitaliśmy jesień w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dzierżąznej.
BEATA STAŃCZYK
Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej
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Z KART HISTORII

Dawne zwyczaje

Tradycja Święta Zmarłych
Kiedy w listopadowe Święto Zmarłych odwiedzamy
groby naszych bliskich, aby uczcić ich pamięć, nie zawsze
zdajemy sobie sprawę z tego, że zwyczaj palenia świateł
na ubranych kwiatami i zielenią grobach jest w znacznym stopniu pozostałością dawnych uroczystych
obchodów, zwanych Dziadami. Były to obrzędy ku czci
duchów przodków, mające jednocześnie zapewnić
spokój zmarłym i oczyszczenie duszy.
Już najdawniejsi Słowianie powszechnie wierzyli w istnienie duszy
(nie tylko u ludzi, ale i u zwierząt). Duszę wyobrażano sobie w sposób
realistyczny pod postacią ptaka, motyla, pszczoły, świetlika itp. lub
jako odmaterializowany sobowtór człowieka (widmo, marę).
Na najstarszym zachowanym polskim zabytku plastyki nagrobkowej
- wąskiej płycie kamiennej pochodzącej z XII wieku, a znajdującej się
w kolegiacie tumskiej pod Łęczycą - duszę zmarłej osoby dorosłej
(rycerza w krótkiej tunice, z drzewem u stóp, jako symbolem życia)
przedstawiono w postaci dziecka, unoszonego przez anioła.
Wiele dawnych obrzędów wiązało się z czcią dusz zmarłych i wiarą
w życie pozagrobowe. Słowianie uważali, że życie pozagrobowe stanowi
kontynuację życia ziemskiego, i dlatego starali się zapewnić zmarłym
zaspokojenie ich materialnych potrzeb. Stąd naczynia z jadłem
w pochówkach lub na powierzchni grobów, wyposażenie zmarłych
w broń, ozdoby stroju, ale bardzo rzadko w narzędzia pracy. Rozniecano także ogień, by ogrzać zmarłych przed nadchodzącą zimą.
Od zamierzchłych czasów, na naszych ziemiach był silnie rozwinięty
kult przodków. Oddawano im cześć, przywołując ich, paląc ognie
i sprawując uczty ofiarne na miejscach chowania zmarłych - żalach
lub żalnikach, którymi to określeniami jeszcze gdzieniegdzie ludność
nazywa wielowiekowe cmentarzyska. Także i w czasach późniejszych,
gromadząca się na cmentarzach ludność przynosiła zmarłym jadło
i w blaskach świateł, wśród modlitw, zaklęć i różnych praktyk
przyzywała ich duchy. W XIV i XV wieku kaznodzieje gromadzili
swych słuchaczy, aby nie palili ognisk gorejących dla ogrzania
zmarłych i ich pamięci.
Z kultem zmarłych wiązała się pamięć o przodkach, przekazywana
pieczołowicie z pokolenia na pokolenie. W obrębie panującej dynastii
piastowskiej potrafiono w początkach XII stulecia wyliczyć imiona
przodków jeszcze z IX wieku, aż trzech pogańskich pokoleń poprzedzających Mieszka I. W każdej zaś rodzinie trwała pamięć co najmniej
o imieniu pradziada.
Na tematyce dawnych obrzędów słowiańskich, sięgających czasów
pogańskich, Adam Mickiewicz oparł II część dramatu „Dziady”.
W przedmowie, gdzie autor zamieścił zwięzłą charakterystykę
obrzędów ku czci zmarłych, czytamy: „Pospólstwo święci Dziady
tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza.
Zastawia się tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców
i wywołuje się dusze nieboszczyków... Dziady nasze mają to
szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami
religii chrześcijańskiej, zwłaszcza, iż dzień zaduszny przypada około
czasu tej uroczystości. Pospólstwo rozumie, iż potrawami, napojami
i śpiewami przynosi ulgę duszom czyśćcowym”. Warto zaznaczyć, że
zwyczaj składania posiłków zmarłym praktykowany był nie tylko wśród
Słowian, ale przez wszystkie ludy niecywilizowane. W Europie znany
był już w starożytności i wiązał się z powszechnym przeświadczeniem
o obecności dusz zmarłych podczas obchodów im poświęconych.
Mimo kultu przodków, realistyczne wyobrażenie sobie życia pozagrobowego było przyczyną obaw przed powrotem zmarłego do grona
żywych. Już znaczna część obrządku pogrzebowego miała na celu
utrudnienie czy też uniemożliwienie tego powrotu. Krańcowym tego
przykładem były zabiegi wobec zmarłych posądzonych o wampiryzm.
Szczególne właściwości jako apotropeje (środki do ochrony przed
złem ze strony duchów, przyrody i ludzi) miały przedmioty ostre
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lub kłujące. Poważną rolę odgrywały
tu również ogień i okadzanie. Przed wampirami broniono się przez ucinanie głowy
zmarłemu, przebijanie go kołkiem osikowym itp. Duże znaczenie przypisywano
też kręgom, którymi otaczano chroniony
obszar. Krąg magiczny stanowiły m.in.
koliste obstawy kamienne wokół grobu.
W obawie przed złymi duchami oborywano
cmentarze. Miało to chronić przed złem
lub nie wypuszczać zła ze swego obrębu.
Prawdopodobnie w odległych czasach przedchrześcijańskich obrzędy
związane z kultem zmarłych występowały kilka razy do roku. Kościół
katolicki starał się związać te obrzędy z jednym dniem - Zaduszkami
(popularna nazwa dnia zadusznego) i nadać im charakter chrześcijański. Wprowadzając Zaduszki jako Święto Zmarłych w końcu
X stulecia, miał on na celu wyparcie, względnie częściowe zaadaptowanie dawnych wierzeń i zwyczajów ku czci zmarłych.
Chociaż stare obrzędy stopniowo zanikały, to jednak przez długie
wieki mieszały się jeszcze dawne wierzenia i zwyczaje przedchrześcijańskie z nowymi, które ustalał Kościół. Dawne obrzędy przedchrześcijańskie ku czci zmarłych utrzymywały się najdłużej, w stosunkowo
mało zmienionej formie, u wyznających prawosławie Słowian wschodnich i południowych. Pewne elementy tych obrzędów przetrwały długie
stulecia, także i w Polsce.
Według wierzeń ludowych, których echa istnieją u nas jeszcze
gdzieniegdzie do dziś, w przeddzień Zaduszek, tj. we Wszystkich
Świętych, zmarli opuszczali groby. Widywano ich ponoć w pobliżu
cmentarzy, przed kościołami i podczas obchodzenia swoich domostw.
Po zapadnięciu zmroku starano się nie wychodzić z domów, pustoszały
drogi oraz ulice wsi i miast, gdyż noc z l na 2 listopada napawała
przestrachem ludzi minionych czasów. Wieczorem na stole bądź ławie
rozkładano nakrycie w postaci ręcznika lub obrusa i ustawiano na
nich pożywienie (najczęściej pieczywo i sól) dla zmarłych. Noszono
też produkty żywnościowe lub niewielkie ilości zboża na groby. Jeszcze
w ubiegłym stuleciu, w niektórych wsiach, leżących na terenie Polski
środkowej, zachował się zwyczaj stawiania jadła na grobach zmarłych.
Wspomina o tym m.in. prof. dr Bohdan Baranowski w swej interesującej, wydanej w roku 1969 pracy pt. „Życie codzienne wsi między
Warta a Pilicą w XIX wieku”.
Kościół zwalczał te pozostałości pogańskiej przeszłości lub starał się
je przekształcać. Zamiast dostarczać jadło na groby, coraz częściej
w Zaduszki gospodynie przynoszoną w węzłach albo koszyczkach
żywność dawały ludziom biednym, głównie żebrakom, których nie
brakowało w tym dniu przy bramach cmentarnych. Wspomagano ich
też niekiedy datkami pieniężnymi. „Wielka Encyklopedia Powszechna
Ilustrowana” z roku 1896 tak pisze na temat: „W Polsce przedchrześcijańskiej święto dziadów, czyli przodków, utonęło w obchodach
kościelnych; ślad jego pozostał w zwyczaju pieczenia bułeczek w dzień
zaduszny, zwanych tatarczuchami, perebuszkami, pretyczkami
dla dziadów, tj. żebraków; otóż mniemać wolno, że nie dla dziadów
w znaczeniu żebraków, lecz dla pradziadów je dawniej przeznaczano”.
W czasie Zaduszek składano na ręce księdza lub organisty pieniądze
na tzw. wypominki. Dawniejsze rozniecanie ognisk w celu ogrzania
zmarłych przed nadchodzącą zimą i ku ich pamięci, zastąpiono później
- co trwa do dziś - paleniem świec i zniczów.
Takie to zwyczaje i wierzenia związane z kultem zmarłych istniały
dawniej w naszym kraju, a w tym i na obecnych terenach środkowopolskich. O tych wierzeniach i zwyczajach nie należy zapominać, gdyż
stanowią one cząstkę wiedzy o życiu naszych przodków i wiążą się
z pewnymi dzisiaj stosowanymi formami czczenia pamięci zmarłych.
źródło: „Z tradycji Święta Zmarłych. Pamięć o przodkach naszych”, oprac.
Henryk Szubert [w:] „Na Ziemi Zgierskiej” Nr 11 (79) listopad 1999 r., str. 24

PAMIĘTAMY...

Pamiętajmy o bezimiennych
grobach tych, którzy polegli
za wolność Ojczyzny
Listopad to czas, kiedy pełni zadumy
i refleksji, tłumnie odwiedzamy cmentarze.
Na grobach naszych najbliższych składamy
kwiaty i zapalamy znicze. Stoimy skupieni,
z pochylonymi głowami, by jeszcze raz
przywołać do naszej pamięci ich obraz.
Choć nie ma już ich wśród nas, ciągle żyją
w naszych sercach. Jak co roku, 1 listopada
niebo rozjaśnia się płomieniami tysięcy zniczy.
W ten jesienny, refleksyjny czas, pamiętajmy
też o żołnierzach i partyzantach, którzy oddali
życie w obronie naszej Ojczyzny. Nie wszyscy
z nich mają swoje groby. Wielu leży gdzieś
pod brzozą, w głębokim cichym lesie lub
w zbiorowej mogile na cmentarzach całego
świata. Jeżeli gdzieś spotkamy taki grób,
pochylmy przed nim głowę, uporządkujmy
go. Zapalmy chociaż jeden mały znicz.

Na cmentarzu w Białej,
w zbiorowej mogile
spoczywają żołnierze
28. i 31. pułku Strzelców
Kaniowskich polegli
w boju pod Kęblinami
we wrześniu 1939 r.

M.K.

OŚWIATA

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia
Pani

BOŻENIE FRANK
z powodu śmierci

OJCA

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

Jan Paweł II - Papież Dialogu
Wyrazy współczucia

RODZINIE
ś.p. druha Henryka Kacprzaka

fot. ZSG w Giecznie

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

Śniadanie Daje Moc
16 października w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie odbył
się apel z okazji Dnia Papieskiego, połączony z 35. rocznicą
wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Montaż słowno
-muzyczny przygotowała młodzież gimnazjalna pod kierunkiem
Małgorzaty Burzyńskiej.

w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej

fot. SP w Dąbrówce Wielkiej

W tym roku przygotowująca główne obchody Dnia Papieskiego
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zwracała uwagę na dialog jako
formę modlitwy, zasadę życia wspólnoty Kościoła oraz sposób współistnienia religii, kultur i ludzi odmiennych światopoglądów w drodze
dochodzenia do prawdy. Dzień Papieski jest zawsze wydarzeniem
duchowym, intelektualnym i kulturowym. Posiada także wymiar
charytatywny, który obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na
fundusz stypendialny dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży.
Już do tradycji naszej szkoły należy kwesta uczniów w Dniu Papieskim,
którzy strojem w kolorach papieskich podkreślili klimat tego dnia.
Wspominając Jana Pawła II należy zaznaczyć, że Jego wielkość została
ukształtowana wiarą przeżywaną w codziennej modlitwie oraz
nieustannie podejmowanym trudzie kroczenia drogą przykazań
i Ewangelii. Ojciec Święty często powtarzał jak bardzo liczy na naszą
pomoc, na nasze poczucie odpowiedzialności. Wykonajmy zadanie,
które przed nami postawił. Koniecznie przypomnijmy sobie
postanowienia jakie uczyniliśmy w chwili Jego powrotu do Domu
Ojca. Jeszcze raz ożywmy naszą postawę papieskim nauczaniem.

Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej
przystąpiła we wrześniu do III edycji ogólnopolskiego programu
edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”. Celem programu jest uświadomienie dziecku roli śniadania w jego jadłospisie, utworzenie w klasach
Klubów Śniadanie Daje Moc oraz zorganizowanie Dnia Śniadanie
Daje Moc. W ubiegłym roku do programu przyłączyło się 4.700 szkół.

MAŁGORZATA BURZYŃSKA
ZSG w Giecznie

JOANNA REDZISZ
SP w Dąbrówce Wielkiej
PAŹDZIERNIK 2013
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SPORT

Jesienna A-klasowa walka LKS Dąbrówka

skuteczność strzelecka nie pozwoliła zdobyć
choćby punktu. Pozostałe trzy spotkania były
już słabsze - team z Dąbrówki szybko tracił
pierwszą bramkę i przegrywał wysoko.

fot. LKS Dąbrówka

Obecnie LKS rozpoczął serię czterech meczów
z sąsiadami w tabeli i już pierwszy z nich
zakończył się zwycięstwem i zdobyciem
3 punktów, a pokonana została ekipa Maliny
Piątek 5 : 3. Nie były to wielkie zawody
w wykonaniu piłkarzy z Dąbrówki, ale
najważniejszy jest efekt końcowy, gdyż
zawodnicy długo czekali na przełamanie,
a atmosfera była już bardzo napięta.
Kadr z meczu LKS Dąbrówka - Górnik Łęczyca. LKS Dąbrówka w żółto-czarnych strojach. Od prawej: Robert
Karolak (kapitan), Jarosław Franczak, Jan Adamczyk, Piotr Bekrycht, Kamil Bartosiak, Przemysław
Sielski, Grzegorz Polasiński, Marcin Ślaski, Kamil Gortat, Artur Marciniak, Rafał Pawlak.

Runda jesienna A-klasowego sezonu piłkarskiego 2013/2014 w pełni. Zespoły zdążyły
już rozegrać po sześć spotkań, w których
nie brakowało walki, zaangażowania i wielu
emocjonujących dla kibiców sytuacji.
Kalendarz rozgrywek nie jest w tym roku
łaskawy dla drużyny LKS Dąbrówka, która
w pierwszych pięciu meczach rywalizowała
z silnymi zespołami z górnej części tabeli.
Wszystkie te spotkania zakończyły się niestety
porażkami LKS-u, który rozpoczyna dopiero

Sztafetowy Bieg na Przełaj
w Grotnikach
1 października w Grotnikach odbył się XX
Sztafetowy Bieg na Przełaj o Puchar Wójta
Gminy Zgierz. W mistrzostwach gminy wzięli
udział uczniowie szkół podstawowych oraz
gimnazjów. Wytyczona leśnymi duktami trasa
o długości 850 metrów wymagała od uczestników dużego wysiłku. Biegi zostały przeprowadzone w grupach dziewcząt i chłopców,
w dwóch kategoriach wiekowych. Każda
drużyna składała się z sześciu biegaczy.

drugi rok gry w A-klasie, a tymczasem
przeciwnicy to doświadczone, zgrane i mocne
kadrowo ekipy.
Mimo przegranych po 3 : 1, w dwóch z tych
meczów (z Górnikiem Łęczyca i Kotanem
Ozorków), zespół z Dąbrówki zaprezentował
się bardzo dobrze, a wyniki nie oddają przebiegu gry. Znakomite w wykonaniu LKS-u
pierwsze połowy i doskonałe sytuacje podbramkowe powinny przynieść prowadzenie 2-3
bramkami, ale w obu przypadkach słaba

Młodym sportowcom gratulowali: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz, Kierownik
Referatu Edukacji i Spraw Społecznych
Cezary Piotrowski, Dyrektor Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach Maria
Teresa Socalska oraz opiekunowie drużyn.
MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

W najbliższych tygodniach dwa trudne
spotkania wyjazdowe z zespołami Huragana
Swędów oraz Sokoła Popów. Są to ekipy bez
wątpienia w zasięgu LKS-u, ale potrzebna jest
maksymalna koncentracja i zaangażowanie
oraz znacznie lepsza gra niż w ostatnim
meczu.
Pierwsze punkty zostały zdobyte, teraz należy
powalczyć o kolejne, aby przerwę zimową
spędzić względnie spokojnie i w dobrych
nastrojach.
REMIGIUSZ KACZMAREK
Wiceprezes LKS Dąbrówka

Wyniki
Sztafetowego Biegu na Przełaj
o Puchar Wójta Gminy Zgierz
miejsce
I
II
III
miejsce
I
II
III

SZKOŁY PODSTAWOWE
chłopcy
dziewczęta
Gieczno
Gieczno
Biała
Szczawin
Szczawin
Biała
GIMNAZJA
chłopcy
dziewczęta
Szczawin
Gieczno
Gieczno
Szczawin
Grotniki
Grotniki

Mistrzyni w podnoszeniu
ciężarów

fot. ZSG w Słowiku

fot. Małgorzata Klauzińska

Magdalena
Karolak, uczennica
klasy II Gimnazjum
w Zespole Szkolno
-Gimnazjalnym
w Słowiku brała udział
w Mistrzostwach
Polski Młodziczek
i Młodzików do lat 15
w podnoszeniu
ciężarów.
Zawody pod patronatem Ministra Sportu
i Turystyki odbyły się w dniach 4-6 października w Małaszewiczach w województwie
lubelskim. W kategorii +69 kg Magda zajęła
II miejsce w Polsce z wynikiem 132 kg.
Gratulujemy!
MARIETTA MACIAK
ZSG w Słowiku
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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 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 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 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 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 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
Informacja Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu

Selektywna zbiórka
odpadów wtórnych
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.

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

grudzień

Adolfów, Dębniak, Słowik, Wiktorów, Zimna Woda

6
20

4
18

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

13
26

10
24

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

14
27

12
28

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

12
25

11
30

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

8
22

6
20

Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Strumiany,
Dąbrówka Sowice

7
21

5
19

Emilia, Lućmierz, Lućmierz Las

6
20

4
18

Grotniki, Jedlicze A, Kania Góra

5
19

3
17

Jedlicze B, Ustronie

4
18

9
23

Łagiewniki Nowe, Maciejów, Rozalinów, Samotnik, Smardzew

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

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

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.
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fot. Maciej Wrzesiński

WYDARZENIA

Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi.
29 września w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze”
w Jedliczu A odbyły się obchody Dnia Solidarności z Osobami
Chorującymi Psychicznie w ramach kampanii „Schizofrenia – Otwórzcie
Drzwi”, zorganizowane pod hasłem „Zdrowie nie jest towarem”.
Imprezę objęli patronatem prezydenci miast: Łodzi i Zgierza oraz
Wójt Gminy Zgierz.
Oficjalne otwarcie festynu rozpoczęło w samo południe „Przejście
przez Symboliczne Drzwi”, po którym Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Niepełnosprawnych Agnieszka Niedźwiedzka powitała uczestników
i zaproszonych gości – Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza,
Dyrektora Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych Władysława Skwarkę, p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Małgorzatę Wagner
i jej zastępcę ds. pomocy środowiskowej Elżbietę Jaszczak oraz
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Łodzi Ewę
Ściborską. W krótkich wystąpieniach goście podkreślali, jak ważna
jest wielopłaszczyznowa współpraca w działaniach na rzecz pomocy
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i podejmującym
wysiłek reintegracji społeczno-zawodowej oraz walka ze stygmatyzacją
i dyskryminacją osób chorych psychicznie, a zgromadzonym życzyli
dobrej zabawy i udanej integracji.
Impreza rozpoczęła się już o godz. 10 gonitwą - wyjazdem z lasu oraz
przejazdem zawodników stajni „Pod Jodłami”. Po oficjalnym otwarciu
uczestnicy festynu udali się na padok, gdzie mogli podziwiać sprawność jeźdźców. Jak niegdyś jeździli Kozacy zaprezentowali członkowie
Apolinarski Group. Wykonywane w pełnym galopie akrobacje, m.in.
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obroty na koniu, zwisanie z boku konia, zeskakiwanie i przeskakiwanie
przez konia oraz podnoszenie leżącej na ziemi czapki zapierały dech
w piersiach. Aplauz wzbudził też pokaz ułańskiego władania szablą
i lancą w wykonaniu Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala.
Organizatorzy zapewnili, poza sportowymi, wiele innych atrakcji dla
uczestników w każdym wieku. Były gry i zabawy dla dzieci, warsztaty
ceramiczne oraz pokazy sokolnicze, zaś straż pożarna prezentowała
swoje wozy bojowe. Dzieci mogły wyszaleć się w dmuchanym zamku,
malować buzie i jeździć na kucykach. Można było zwiedzić wystawę
prac podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
i stoiska współpracujących z nim organizacji. Organizatorzy przygotowali również punkt konsultacyjny, w którym można było uzyskać
informacje o formach pomocy dla osób chorujących psychicznie i ich
rodzin. Kowal dał pokaz podkuwania konia, a osoby w wieku 50+
mogły wystartować w konkursie Łódzkiego Szlaku Konnego.
Zaprezentowała się również sekcja konna łódzkiej Straży Miejskiej.
Podczas Dnia Solidarności odbyło się także spotkanie eksperckie na
temat możliwości wspierania osób wykluczonych społecznie, w którym
uczestniczyli zaproszeni goście, a jedną z głównych atrakcji był recital
Lecha Dyblika.
Na głodnych czekały stoiska z gorącym bigosem, chlebem ze smalcem
i ogórkiem oraz ciastami i napojami.
MACIEJ WRZESIŃSKI
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