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Podczas XLV sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 22 i 27 maja 2014 r.,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q zmian budżetu Gminy Zgierz na rok
2014 w zakresie zadań własnych

l Zwiększono dochody i wydatki budżetu
gminy o kwotę 258.200 zł w zakresie podatku
od nieruchomości. 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach
lokalnych, gmina jako właściciel nierucho-
mości posiada obowiązek opodatkowania
podatkiem od nieruchomości mienia komu-
nalnego będącego na jej stanie i nieopodat-
kowanego przez inne podmioty. Wymieniona
kwota jest zobowiązaniem z tytułu podatku
od nieruchomości za lata 2010-2014.
Opodatkowaniu podlegają grunty będące
na stanie gminy a niezajęte pod budynki
i budowle zwolnione z podatku uchwałą Rady
Gminy Zgierz. 

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyję-
ciem uchwały.

l Zwiększono budżet gminy o 569.059 zł.
Kwota ta stanowi przyznane Gminie Zgierz
dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego na wdrożenie projektu
pn. „Świat dziecka”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
działanie 9.1. - Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty.

Wsparciem w ramach projektu jest obję-
tych 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Białej, Dąbrówce Wielkiej
i Biesiekierzu Rudnym (po jednym oddziale)
oraz Giecznie, Słowiku i Szczawinie (po dwa
oddziały w każdej szkole). Do oddziałów
zostaną zakupione nowe meble, sprzęty
(telewizory, tablice interaktywne, laptopy,
rzutniki itp.), wyposażenie toalet i kuchni,
pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne
i zabawki. Doposażonych zostanie również
pięć placów zabaw. Wszystkie zaplanowane
w projekcie działania wynikają z potrzeb
zgłaszanych przez gminne szkoły, w których
funkcjonują oddziały przedszkolne. 

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyję-
ciem uchwały.

l O 4.000 zł zwiększono wydatki na zadanie
pn. „Pomoc z budżetu gminy na realizację
projektu lokalnego”(tzw. małe granty). Dzięki
temu będzie mógł zostać zrealizowany jeden
z projektów złożonych przez wnioskodawców
z Gieczna. 

Wnioski złożone przez Ludowy Klub
Sportowy Gieczno, Radę Rodziców Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie oraz Radę
Sołecką Sołectwa Gieczno nie były oceniane
przez Komisję Oceny Wniosków na posiedze-
niu w marcu, jako niezgodne z Regulaminem,
który stanowi, że z każdej miejscowości może
zostać złożony tylko jeden wniosek. 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy
Zgierz z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie
wyboru do realizacji wniosku z miejscowości
Gieczno spośród zgłoszonych w ramach
naboru wniosków o przyznanie pomocy
finansowej z budżetu Gminy Zgierz na
rok 2014 na realizację projektu lokalnego,
13 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Zgierz odbyło się losowanie, na które
zaproszeni zostali przedstawiciele Rady Gminy
Zgierz, Urzędu Gminy Zgierz i wnioskodaw-
ców. W wyniku losowania środki na realizację
projektu lokalnego przyznane zostały Radzie
Rodziców Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Giecznie.

Przypomnijmy, że Regulamin naboru
wniosków o przyznanie pomocy finansowej
z budżetu Gminy Zgierz na rok 2014 na
realizację projektu lokalnego przewidywał
sfinansowanie 11 projektów na ogólną kwotę
44.000 zł. W kwietniu podjęta została
uchwała Rady Gminy Zgierz zwiększająca
o 12.000 zł pulę środków przeznaczonych
w budżecie gminy na realizację tzw. małych
grantów i dająca możliwość realizacji projek-
tów kolejnych 3 wnioskodawców. Po kolej-
nych zmianach budżetu, na realizację „małych
grantów” wydane zostanie w bieżącym roku
łącznie 60.000 zł.

Pieniądze na realizację projektu w Giecz-
nie pochodzą z przychodów budżetu gminy
z tytułu wolnych środków pozostających na
rachunku bankowym.

Przebieg głosowania: 11 głosów za przyję-
ciem uchwały, 3 radnych wstrzymało się
od głosu.

q zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata
2014 - 2026

Dokonano zmian w „Wykazie przedsięwzięć
na lata 2014 - 2026”, stanowiącym załącznik
do Wieloletniej Prognozy Finansowej, m.in.
w zakresie umożliwienia realizacji inwestycji
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku
w latach 2014 - 2015 oraz zaktualizowano
limity zobowiązań dla kilku zadań inwesty-
cyjnych. Uwzględniono ponadto zmiany
w dochodach i wydatkach, w związku z doko-
nanymi zmianami budżetu gminy w 2014 r.

Upoważniono Wójta Gminy Zgierz
do zaciągania zobowiązań: 
l związanych z realizacją przedsięwzięć pn.:
„Budowa i wdrożenie Systemu Informacji
Przestrzennej Gminy Zgierz” oraz „Zwiększe-
nie dostępności do infrastruktury edukacyjnej
poprzez rozbudowę i doposażenie ZSG
w Słowiku”;
l z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki oraz z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy w zakresie:
l polis ubezpieczeniowych majątku gminy,
l szerokopasmowego dostępu do Internetu,
l dostawy energii elektrycznej, l konserwacji
i modernizacji oświetlenia ulicznego, l usług

pocztowych, l monitoringu obiektów, l usług
kominiarskich, l przeglądu i konserwacji
sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych
i gaśnic, l przedłużenia oraz zakupu licencji
na oprogramowanie, l przedłużenia oraz
zakupu usług serwisowych na oprogramowa-
nie oraz sprzęt komputerowy, l przedłużenia
oraz zakupu usług dzierżawy urządzeń.

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkol-
nego w publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Zgierz

Uchwała wynika z przepisów ustawy o syste-
mie oświaty. Publiczne przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych
prowadzone przez Gminę Zgierz zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w czasie 5 godzin dziennie. Opłata za korzys-
tanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym ten wymiar godzin wynosi
1 zł za każdą dodatkową godzinę zajęć
i nie obejmuje kosztów wyżywienia. Opłata
ta podlega corocznej waloryzacji na zasadach
określonych przepisami ustawy o systemie
oświaty. W przypadku korzystania ze świad-
czeń przedszkola lub oddziału przedszkolnego
przy szkole podstawowej przez więcej niż
jedno dziecko z danej rodziny, opłata podlega
obniżeniu o 20 proc. za każde kolejne dziecko
z tej rodziny. Szczegółowe warunki naliczania
opłaty za korzystanie przez dziecko z wycho-
wania przedszkolnego określa umowa
cywilnoprawna zawarta pomiędzy placówką
reprezentowaną przez jej dyrektora a rodzi-
cem (opiekunem prawnym).

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q rozstrzygnięcia skargi na działal-
ność Wójta Gminy Zgierz

l Skarga I - dotyczyła nienależytego wyko-
nywania zadań przez organ wykonawczy
gminy. Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy
Zgierz procedowała podczas sesji w kwietniu.
Wówczas za uznaniem skargi za bezzasadną
zagłosowało 5 radnych, 6 opowiedziało się
przeciw, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Projekt uchwały nie został przyjęty. Zgodnie
z zaleceniem Łódzkiego Urzędu Wojewódz-
kiego, w takich sytuacjach należy przygotować
kolejny projekt uchwały. Tym razem radni
głosowali za uznaniem skargi za zasadną. 

Przebieg głosowania: 7 głosów za,
3 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

l Skarga II - złożona przez Inicjatywę Oby-
watelską Mieszkańców Wsi Dąbrówka Wielka
dotyczyła braku pomocy ze strony władz
Miasta Zgierza i Gminy Zgierz w rozwiązaniu
problemu zalewania bądź podtopień posesji
przez wody rzeki przepływającej przez ich
miejscowość. Skarga rozpatrywana była
23 kwietnia podczas posiedzenia Komisji Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Zgierz. Komisja w przyjętym stanowisku
uznała skargę za bezzasadną. W uzasadnieniu

Uchwały Rady Gminy Zgierz
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do uchwały czytamy: „W przedmiotowej
sprawie Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Łodzi wielokrotnie
interweniował w Urzędzie Miasta Zgierza
w sprawie problemu zamulenia rowu
„bez nazwy” oraz odcinka rzeki Dzierżąznej,
przebiegającej w granicach Miasta Zgierza
oraz miejscowości Dąbrówka Strumiany
i Dąbrówka Wielka w Gminie Zgierz oraz
podjęcia niezbędnych prac udrożnieniowych.
Z kolei w ocenie Łódzkiego Urzędu Woje-
wódzkiego zasadnym jest rozważenie wyko-
nania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Łodzi robót mających
na celu przywrócenie pierwotnego stanu
koryta cieku naturalnego. Zgromadzony
w sprawie materiał dowodowy wskazuje dwa
organy wymienione w art. 4 prawa wodnego
zobowiązane do rozwiązania problemu tj.
Miasto Zgierz i Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Łodzi”.

Przebieg głosowania za uznaniem skargi
za bezzasadną: 9 głosów za, 1 przeciw,
3 radnych wstrzymało się od głosu.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
nadania nazw ulicy drogom wewnętrz-
nym w Ustroniu

Uchwała była przedmiotem głosowania
radnych w styczniu i została wówczas podjęta
jednogłośnie. Brak załącznika w postaci
graficznej do uchwały wymógł konieczność
ponownego jej procedowania w marcu.
Uchwała w sprawie nadania nazw ulicy
drogom wewnętrznym w Ustroniu znalazła
się w porządku obrad sesji po raz trzeci
w związku z koniecznością wyeliminowania
z obrotu prawnego uchwały o tej samej treści,
podjętej w styczniu.

Przypomnijmy, że drogi wewnętrzne
w Ustroniu otrzymały nazwy: ul. Tytanowa
(działka nr ewid. 1061), ul. Złota (działka nr
ewid. 1062), ul. Platynowa (działka nr ewid.
1063), ul. Miedziana (działka nr ewid. 1064),
ul. Srebrna (działki nr ewid. 1060 i 1065). 

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q wydzierżawienia działki w Dąbrówce
Wielkiej w drodze bezprzetargowej 

Uchwała dotyczy wydzierżawienia działki
nr 582 o powierzchni 5,5032 ha oraz części
działki nr 583/1 o powierzchni 1 ha, położo-

nych w Dąbrówce Wielkiej, na rzecz miesz-
kańca gminy na okres 6 lat. Mieszkaniec
gminy dzięki przejęciu gospodarstwa
po rodzicach oraz dzierżawie działek spełni
warunki określone w programie „Młody
rolnik” i będzie miał szansę skorzystania
ze wsparcia w ramach tego programu.

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q q q

Radni odrzucili projekt uchwały
w sprawie przyjęcia zmian Statutu
Związku Międzygminnego „Bzura”
zs. w Łowiczu. 

Zmiany wynikają z wystąpienia ze Związku
- miast: Brzeziny, Łowicz i Łęczyca oraz gmin:
Rogów i Głowno, oraz wstąpienia do Związku
Gminy Aleksandrów Łódzki. Zgromadzenie
Związku Międzygminnego „Bzura”, którego
uczestnikiem jest m.in. Gmina Zgierz, podjęło
w tej sprawie uchwałę na posiedzeniu w dniu
17 stycznia br.

Uczestnikami Związku Międzygminnego
„Bzura” jest obecnie 20 jednostek samorządu
terytorialnego - gminy: Aleksandrów Łódzki,
Bielawy, Brzeziny, Budziszewice, Chąśno,
Dmosin, Domaniewice, Jeżów, Kiernozia,
Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice,
Nieborów, Parzęczew, Piątek, Ujazd, Zduny,
Zgierz oraz Miasto Głowno i Miasto-Gmina
Stryków.

Przebieg głosowania: 6 głosów za przyję-
ciem projektu uchwały, 4 przeciw, 3 radnych
wstrzymało się od głosu. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, zmiana statutu
następuje w trybie przewidzianym dla jego
ustanowienia bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady gminy.

Projekt uchwały został odrzucony przez
Radę Gminy Zgierz również podczas sesji
w lutym i kwietniu br.

q q q

Podczas XLVI sesji Rady Gminy Zgierz
(sesja nadzwyczajna), która odbyła się
12 czerwca 2014 r., radni podjęli
uchwały w sprawach:

q zmian budżetu Gminy Zgierz na rok
2014 w zakresie zadań własnych

O 100.000 zł zwiększono wydatki na zadanie
pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem

sportowym przy boisku w Rosanowie”.
Pieniądze na to zadanie pochodzą z przycho-
dów budżetu gminy z tytułu wolnych środków
pozostających na rachunku bankowym.
Zwiększenie środków dla tego zadania
pozwoli rozstrzygnąć prowadzone postępo-
wanie przetargowe oraz umożliwi zawarcie
umowy na wykonanie robót i rozpoczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Ponadto w ramach środków zabezpieczo-
nych w budżecie gminy na realizację ww.
zadania przeniesiono kwotę 264.806,02 zł
(zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej
w związku z dofinansowaniem inwestycji
ze środków europejskich i koniecznością
wskazania źródła finansowania).

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.

q zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata
2014 - 2026

Dokonano kolejnych zmian w uchwale Rady
Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata 2014 - 2016,
zmienionej uchwałami Rady Gminy Zgierz
z dnia 27 lutego 2014 r. i 27 maja 2014 r. oraz
zarządzaniami Wójta Gminy Zgierz z dnia
25 marca 2014 r., 17 kwietnia 2014 r.
i 23 maja 2014 r. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej związane są ze zwiększeniem o 100.000 zł
planu wydatków w ramach zadania
pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem
sportowym przy boisku w Rosanowie”.

Zadanie zakwalifikowane zostało
w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2014 -
2026”, stanowiącym załącznik do Wieloletniej
Prognozy Finansowej, do grupy wydatków
majątkowych na programy i projekty realizo-
wane z udziałem środków zewnętrznych.
W „Wykazie...” zaktualizowano również limity
zobowiązań. W WPF uwzględniono ponadto
zmiany w dochodach i wydatkach, w związku
z dokonanymi zmianami budżetu gminy
w 2014 r.

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.
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Z dniem 16 czerwca 2014 r. weszły w życie
Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia
27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia
rządowego programu dla rodzin wielodziet-
nych (Dz.U. poz. 430) oraz Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków reali-
zacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych (Dz.U. poz. 755). Program
zakłada przyznanie specjalnych uprawnień
członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą
z nich korzystać na podstawie Karty Dużej
Rodziny.

q Komu przysługuje 
Karta Dużej Rodziny?

O Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się
rodzina z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu. Dotyczy to także
rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów
dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje dzieciom
do 18. roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osobom
niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia
Karta wydawana jest na czas obowiązywania
orzeczenia o niepełnosprawności - bez ogra-
niczeń wiekowych. Rodzice mogą korzystać
z Karty dożywotnio.

q Jakie zniżki przysługują 
posiadaczom Karty?

Posiadacze Karty mają możliwość korzysta-
nia z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej
czy transportowej na terenie całego kraju.
Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest

na stronie: www.rodzina.gov.pl, aktuali-
zowanej na bieżąco. Zniżki mogą oferować
nie tylko instytucje publiczne, ale również
przedsiębiorcy prywatni. Wszystkie miejsca
oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu hono-
rujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

q Jakie dokumenty i gdzie należy
złożyć w celu uzyskania Karty?

Karta przyznawana jest na wniosek pełnolet-
niego członka rodziny wielodzietnej.
Składając wniosek o przyznanie Karty,
okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających uprawnienie do przyznania
Karty, w szczególności:
l w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica
– dokument potwierdzający tożsamość;
l w przypadku dzieci w wieku do ukończenia
18. roku życia – akt urodzenia lub dokument
potwierdzający tożsamość;
l w przypadku dzieci w wieku powyżej
18. roku życia – dokument potwierdzający
tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły
lub szkoły wyższej o planowanym terminie
ukończenia nauki w danej placówce;
l w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełno-
sprawności w wieku
powyżej 18. roku życia

– dokument potwierdzający tożsamość oraz
orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności;
l w przypadku dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka – postanowienie o umieszczeniu
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka;
l w przypadku osób, o których mowa w art.
37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej – zaświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie  zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka.

Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie
Gminy Zgierz, mogą składać wnioski
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy
Zgierz – stanowisko nr 2.

Formularz wniosku można pobrać w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgierz lub
ze strony internetowej: www.gmina.zgierz.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod
numerami telefonów: 42 714 28 32 lub
42 716 25 15, wew. 232.

30 maja w sali obrad Urzędu Gminy Zgierz odbył się Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Miejsko-Gminnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Zgierzu. Najważniejszym
punktem obrad był wybór Rady i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów
na III Regionalny Zjazd ZRKiOR w Łodzi. Zatwierdzono też kierunki
działania zgierskiego Związku na rozpoczynającą się właśnie 5-letnią
kadencję.

Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, mający w Polsce
kilkudziesięcioletnie korzenie, skupia w Gminie Zgierz kilkuset
członków. Delegatami na Zjazd Miejsko-Gminnego ZRKiOR w Zgierzu
są 33 osoby, z czego 28 to kobiety. Członkowie Związku, jak podkre-
ślano podczas Zjazdu, angażują się mocno w działalność społeczną
i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. Kółka Rolnicze i ich związki
są organizacją społeczno-zawodową, spełniającą funkcję związku
zawodowego rolników. Główne kierunki działania Związku w Zgierzu
dotyczą m.in. spraw z zakresu działalności kół gospodyń wiejskich,
spraw socjalno-bytowych, kontaktów z organizacjami i instytucjami
oraz rozwoju produkcji rolnej.

Spośród delegatów obecnych na Zjeździe wybrano osiemnastoosobową
Radę, trzyosobową Komisję Rewizyjną i sześciu przedstawicieli
na Zjazd w Łodzi. Przewodniczącym Rady Miejsko-Gminnego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Zgierzu
został Jan Błaszczyk (delegowany przez Kółko Rolnicze w Maciejowie),
Wiceprzewodniczącymi - Halina Szymańska (delegowana przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach Nowych) i Krzysztof

Banasiak (KR Biała), Sekretarzem - Jerzy Kuzański (KR Wola
Banicka), Skarbnikiem - Romana Zając (KGW Biała), Członkami
Prezydium - Sylwia Królikowska (KGW Szczawin), Irena Stolarska
(KGW Gieczno) i Maria Sobczak (KGW Wypychów). W Radzie
znalazły się również: Beata Stańczyk (KGW Dąbrówka Wielka),
Krystyna Jóźwiak (KGW Dzierżązna), Zuzanna Marchewa (KGW
Grotniki-Ustronie), Anna Bednarek (KGW Jedlicze ), Mariola Jarmusz
(KGW Kębliny), Helena Manista (KGW Lorenki), Dorota Banasiak
(KGW Łagiewniki Nowe), Urszula Pleczuk (KGW Proboszczewice),
Maria Gwarczyk (KGW Rosanów), Barbara Majchrzak (KGW Szcza-
win). W skład Komisji Rewizyjnej M-GZRKiOR w Zgierzu weszły:
Elżbieta Rogalska (KGW Lorenki) - Przewodnicząca, Anna Antczak
(KGW Jedlicze) - Sekretarz, Barbara Witman (KGW Rosanów)
- Członek. Na Przewodniczącą Miejsko-Gminnej Rady Kół
Gospodyń Wiejskich w Zgierzu powołana została ponownie
Halina Szymańska. 

Nowo wybranym władzom Związku pogratulowali m.in. Wójt Gminy
Zgierz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz, przedstawiciele władz
regionalnych ZRKiOR oraz KGW, przedstawiciele Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Referatu
Rozwoju, Promocji i Kultury UGZ.

Wybrano władze Miejsko-Gminnego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Zgierzu
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14 czerwca w naszej szkole już z myślą o lecie,
wakacjach i wypoczynku dokonaliśmy
podsumowania pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej podczas „Święta Szkoły” - spotkania
skupiającego uczniów, rodziców oraz miesz-
kańców Grotnik i okolic. Jest to coroczna,
doskonała okazja do integracji środowiska
lokalnego. Tegorocznym tematem przewod-
nim imprezy było propagowanie zdrowego
stylu życia poprzez ruch.

Mijający rok szkolny ogłoszony został przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem
Szkoły w Ruchu. O tym, jak ważne jest
zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna
nie trzeba nikogo przekonywać. Nasza
placówka przyczynia się do pozytywnych
wzorców zdrowotnych nie tylko wśród
uczniów, nauczycieli, ale także w środowisku
lokalnym.

„Święto Szkoły” było okazją do wręczenia
akcesu przystąpienia naszej placówki do
programu pn. „Szkoła promująca zdrowie”,
przez koordynatora programu - Joannę
Grzesiak z Wojewódzkiego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w Łodzi. 

Już cały rok szkolny uczniowie, nauczyciele
i rodzice realizowali zadania z tego programu.
Oddane do użytku w ubiegłym roku wielo-
funkcyjne boisko służy nie tylko uczniom
naszej placówki, ale całemu środowisku.
Boisko to nasza duma i uznanie dla władz
Gminy Zgierz. 

Kulminacyjnym punktem imprezy był
Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej

pod patronatem Wójta Gminy Zgierz
Zdzisława Rembisza, rozgrywany na tym
boisku. Pieczę nad tym turniejem i jego
prawidłowym przebiegiem sprawował sędzia
międzynarodowy siatkówki - Janusz

Kołodziej. Gośćmi honorowymi turnieju byli
sportowcy zrzeszeni w Sportowym Stowarzy-
szeniu Osób Niepełnosprawnych „Start”
w Łodzi, a także drużyny składające się
z rodziców, nauczycieli i uczniów. Rozgrywki
przebiegały w systemie drużyn „każdy
z każdym”. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-
mali pamiątkowe medale oraz koszulki
wręczone przez Wójta Gminy Zgierz.

Warunki, w których funkcjonuje nasza
placówka, pozwalają na wszelką różnorod-
ność w wielu dziedzinach. Po pierwsze, teren
na którym znajduje się nasza szkoła, daje
możliwość organizowania wielu imprez
plenerowych i środowiskowych. Po drugie,
zróżnicowanie pod względem kulturowym,
ponieważ w naszej szkole uczą się także dzieci
cudzoziemskie zamieszkujące w Ośrodku
dla Cudzoziemców w Ustroniu. Integracja
środowiska lokalnego w naszej rzeczywistości
nie jest pustym pojęciem. Potwierdzeniem
współpracy była, jak co roku, obecność Kół
Gospodyń Wiejskich z Grotnik-Ustronia oraz
Jedlicza. Potrawy serwowane przez panie
„znikały” w szybkim tempie, kupowane przez
uczestników. Bardzo sympatycznym akcen-
tem, i to od momentu powstania Ośrodka dla   
Cudzoziemców w Ustroniu, jest wystawianie
stoisk z potrawami regionalnymi z Czeczenii,
Kazachstanu i Ukrainy przez matki uczniów
cudzoziemskich. Wiele odwagi wymaga
włączenie się do stałego lokalnego środowiska

osób z zasadniczo odmiennych kulturowo
miejsc. Jest to w pełni godne pochwały
i podziękowania.

Uczniowie i wychowawcy poszczególnych
klas, oprócz oprawy plastycznej podsumowu-
jącej całoroczną pracę szkolną, wystawiali
i serwowali potrawy zdrowe ekologicznie.
Było w czym wybierać. 

Przedstawiciele Rad Sołeckich Jedlicza A
i Jedlicza B, Zbigniew Dratkowicz i Iwona
Dębska, byli organizatorami konkursu dla
uczniów pn. „Historia Ziemi Jedlickiej i oko-
lic”. „Święto Szkoły” to okazja do wręczenia
nagród. Liczny udział naszych uczniów
w konkursie obfitował w cenne nagrody (m.in.
tablety, aparat fotograficzny).

Nie sposób sobie wyobrazić współczesnej
szkoły bez obecności rodziców. Zaufanie
i wspólne realizowanie zadań to podstawa.
Zaangażowanie rodziców w życie szkoły
oceniamy bardzo wysoko. Na szczególną
ocenę zasługuje współpraca rodziców
z wychowawcami klas. „Święto Szkoły” i jego
przebieg to ogromna zasługa rodziców.
Mając takie wsparcie w jeszcze innych zada-
niach szkolnych, mamy większą możliwość
realizacji przedsięwzięć wykraczających
poza szkolne ramy. Dziękujemy rodzicom
za zaufanie, za to, że jesteście Państwo
nie tylko od święta, ale wspieracie szkołę także
w szarej rzeczywistości. 

Jednakże w przysłowiowej beczce miodu
znalazła się niestety łyżka dziegciu. A wyjaś-
niając: nie wszyscy sprzyjają podejmowanym
w szkole inicjatywom. Jedno z naszych dążeń
szkolnych to poprawa estetyki otoczenia
placówki. Nie u wszystkich nasze działania
znalazły aprobatę. Nie zawsze mogliśmy liczyć
na wsparcie np. niektórych radnych z naszej
okolicy. Mimo to, liczymy jednak na dobrą
dalszą współpracę.

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia

Pani

BARBARZE WITMAN

z powodu śmierci

MATKI

składają 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rosanowie

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia

Pani

BEACIE TELENDZIE

z powodu śmierci

BABCI

składają 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rosanowie

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Jolanty Sieradzkiej
Sołtys Sołectwa Emilia

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Jolanty Sieradzkiej
Sołtys Sołectwa Emilia

składają 

Przewodniczący i Radni

Rady Gminy Zgierz

OŚWIATA

Grotniki

Szkoła promująca
zdrowie
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Wszyscy uczestnicy Integracyjnego Turniej Piłki Siatkowej pod patronatem Wójta Gminy Zgierz
otrzymali pamiątkowe medale oraz koszulki.

Nauczyciele 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 

w Grotnikach

Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Jolanty Sieradzkiej
Sołtys Sołectwa Emilia

składają 

Sołtys Sołectwa Słowik

wraz z Radą Sołecką
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Razem z uczniami Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Grotnikach rok szkolny 2013/2014
pożegnali m.in.: Zastępca Wójta Gminy Zgierz
Marek Kominak, Kierownik Referatu
Edukacji i Spraw Społecznych UGZ Cezary
Piotrowski, Kierownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury UGZ Wioleta Głowacka,
o. Krzysztof Jezierski - Proboszcz parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Grotnikach, Dyrektor Domu
Dziecka w Grotnikach Sylwia Kalista,
redaktor naczelna „Na Ziemi Zgierskiej”
Małgorzata Klauzińska oraz delegacja
samorządowców z Litwy z Wicemerem
Rejonu Kupiškis Algirdasem Navickasem
na czele (Rejon Kupiškis od 15 lat jest naszą
gminą partnerską).

Podczas uroczystego apelu kilkudzie-
sięciu najzdolniejszych uczniów grot-
nickiej szkoły odebrało świadectwa
z czerwonym paskiem. Nie zabrakło
występu chóru szkolnego „Leśne
nutki”, specjalnie przygotowanego
programu artystycznego oraz
poloneza w wykonaniu maluchów
i absolwentów gimnazjum.

Zastępca Wójta Gminy Zgierz oraz
Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecz-
nych pogratulowali uczniom dobrych wyni-
ków w nauce oraz życzyli wesołych
i bezpiecznych wakacji.

Po zakończeniu uroczystości, Dyrektor Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach Maria
Teresa Socalska zaprosiła gości z Litwy
na spacer po terenie szkoły. Mówiła m.in.
o osiągnięciach uczniów, licznych zajęciach
dodatkowych, wspaniałym chórze, współ-
pracy z ośrodkiem dla uchodźców. Goście

zwiedzili m.in. przedszkole, salę informa-
tyczno-matematyczną, stołówkę, wielofunk-
cyjne boisko i plac zabaw.

Delegacja litewska odwiedziła tego dnia
również Świetlicę Wiejską w Jedliczu A.
O życiu kulturalnym tętniącym w tym miejscu
oraz środkach unijnych pozyskanych na jego
adaptację opowiadali pracownicy Urzędu
Gminy Zgierz.

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

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

27 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej odbyła się
konferencja promująca walory kulturowe i turystyczne małej ojczyzny
w 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W konferencji uczestniczyli: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz,
Wicemer Rejonu Kupiškis (gminy partnerskiej Gminy Zgierz)
Algirdas Navickas wraz z delegacją, Dyrektor Departamentu
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi Maria Kaczorowska, Wicestarosta Zgierski Marcin Kar-
piński, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński,
radni: Piotr Gadomski, Marian Jóźwiak, Barbara Kaczmarek,
Halina Szymańska i Marek Telenda, Prezes Fundacji Rozwoju 

Gmin „PRYM” 
Jolanta Pęgowska,
Skarbnik Gminy
Zgierz Ewa Kubiak,
Kierownik Referatu
Edukacji i Spraw
Społecznych Cezary
Piotrowski, 
Kierownik Referatu
Rozwoju, Promocji
i Kultury Wioleta
Głowacka i pra-
cownicy referatu:
Agnieszka Filip-
czak i Maciej
Wrzesiński, 

dyrektorzy szkół w: Besiekierzu Rudnym - Elżbieta Sobczyńska
-Kaźmierczak, Grotnikach - Maria Teresa Socalska i Słowiku
- Ewa Osówniak, przedstawiciele gminnych Kół Gospodyń Wiej-
skich i Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysi i mieszkańcy
gminy. Konferencję poprowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dzierżąznej Barbara Polasińska.

Zgromadzonych powitał Wójt Gminy Zgierz, który krótko omówił
10 lat Polski i gminy w Unii Europejskiej. Po powitaniu przed gośćmi
wystąpił zespół mażoretek, działający przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Dzierżąznej. Następnie zaprezentowane zostały osiągnięcia
instytucji i organizacji w pozyskiwaniu środków finanso-
wych. Wioleta Głowacka i Agnieszka Filipczak przedstawiły projekty
zrealizowane przez Gminę Zgierz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej i Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie, przestawiając ich

cele, rok realizacji, wartość całkowitą i wysokość pozyskanego
dofinansowania. W podobny sposób działalność i sukcesy swoich
podmiotów zaprezentowały: Marietta Maciak z Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Słowiku, Jolanta Pęgowska z Fundacji „PRYM”
i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej Barbara Pola-

sińska. Z kolei Joanna Szcze-
cińska ze Społecznej Akademii
Nauk w Łodzi zachęcała do
korzystania nie tylko z funduszy
unijnych, ale również innych
źródeł finansowych, jak np. fun-
dusze norweskie i szwajcarskie.
Działania, w których uczestni-
czyły członkinie gminnych Kół
Gospodyń Wiejskich krótko
omówiła Halina Szymańska,
dziękując zarazem za umożli-
wianie paniom udziału w pro-

jektach. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej za to samo
podziękowała Wioleta Głowacka. Na zakończenie konferencji głos
zabrała Maria Kaczorowska, która pogratulowała władzom gminy
i jej jednostkom organizacyjnym sukcesów i sprawności w pozyski-
waniu i wdrażaniu środków z Unii Europejskiej. Podziękowała również
Wójtowi Gminy Zgierz za dobrą i owocną współpracę z Departamen-
tem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urzędem Marszałkow-
skim, po czym wręczyła Wójtowi i Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dzierżąznej pamiątkowe albumy o regionie łódzkim.

Po konferencji wszyscy udali się na poczęstunek – potrawy regio-
nalne, które niejednokrotnie zdobywały nagrody na konkursach
kulinarnych, przygotowane przez członkinie KGW z Białej i Szczawina.
Czas zgromadzonym umilały występy zespołów śpiewaczych:
„Szczawinianki” ze Szczawina i „JAWOR” z Gminy Dalików.

Konferencja na 10-lecie członkostwa Polski w UE

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn. „Organizacja konferencji
promującej walory kulturowe i turystyczne małej ojczyzny oraz przeprowadzenie zabawy
inspirującej kultywowanie lokalnych tradycji” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

MACIEJ WRZESIŃSKIWięcej zdjęć w galerii 
na www.gmina.zgierz.pl

UNIA EUROPEJSKA

Na zdjęciu: Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim 
w Łodzi Maria Kaczorowska, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej Barbara Polasińska
i Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.

Agnieszka Filipczak i Wioleta 
Głowacka podczas prezentacji projektów.
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OŚWIATA

Delegacja samorządowców z Litwy, podczas kilkudniowej wizyty 
w naszej gminie, gościła m.in. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Grotnikach.

Już wakacje!
dokończenie ze str. 1
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Zjawisko bezrobocia jest problemem,
z którym nie udało się nam uporać pomimo
dwóch dziesięcioleci postępujących w Polsce
przemian społecznych, gospodarczych
i politycznych. W 2012 r. Gminna Biblioteka
w Dzierżąznej wraz z filiami, przystąpiła
do projektu „RozPracuj to z biblioteką”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Fundacji Billa i Mellindy Gates oraz
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego. Od stycznia 2013 r. w bibliotekach
naszej gminy, oprócz dobrej książki, można
otrzymać wsparcie informacyjne w sposobach

poszukiwania własnej ścieżki zawodowej,
nauczyć się pisania CV i listów motywacyj-
nych, uzyskać bezpłatny dostęp do Internetu
w celu znalezienia ofert pracy i kursów
doszkalających oraz nauczyć się obsługi kom-
putera i urządzeń biurowych. Aby sprostać
nowym zadaniom, bibliotekarze uczestniczyli
w ramach projektu w cyklu szkoleń pozwala-
jących zgłębić wiedzę w zakresie korzystania
z narzędzi i metod informatycznych, uzyskali
wiedzę o rynku pracy, nauczyli się korzystania
z programu diagnostycznego napisanego dla
osób chcących określić własne predyspozycje
zawodowe. Biblioteki zostały doposażone
w sprzęt o wartości 84.675,87 zł, w tym:
komputery wraz z oprogramowaniem,
urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, ksero-
kopiarka, skaner), drukarka A3, aparaty
fotograficzne, rzutnik i ekran. 

Kolejnym etapem projektu są działania
skierowane do młodzieży, która w ciekawy
i niekonwencjonalny sposób może poznać

tajniki rynku pracy. Pierwsze takie
działanie odbyło się w pogodne
i słoneczne przedpołudnie 27 maja
br., kiedy to Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej gościł na
swoim terenie gimnazjalistów
z Rogowa wraz z opiekunami.
Młodzież uczestniczyła w grze
terenowej, przygotowanej i popro-
wadzonej przez bibliotekarzy
Gminnej Biblioteki w Dzierżąznej.
Gra sprawdzała i poszerzała wiedzę
na temat rynku pracy, uświada-
miała jej uczestnikom własne
predyspozycje zawodowe oraz

cechy osobowości sprzyjające rozwojowi
kariery. Każdy z uczestników zabawy zmierzył
się z działaniami, które podniosły jego
umiejętności orientacji w terenie, spostrze-
gawczości oraz pracy w grupie. Mimo,
iż poprawne rozwiązanie wszystkich zadań
nastręczyło naszym gościom nieco trudności,
wierzymy, że w młodości siła i nadzieja.
Po ciężkich zmaganiach nastąpił relaks na
łonie przyrody. Doświadczenia jakie wynieśli
nasi młodzi gimnazjaliści z uczestnictwa
w grze, pomogą im znaleźć w przyszłości
dobrą i satysfakcjonującą pracę, czego im
gorąco życzymy.

Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego
(Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

KULTURA

Letni sezon w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej, w skład którego wchodzi
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy rozpo-
częliśmy nadzwyczaj intensywnie. 

Standardowo od maja do końca września
wynajmujemy domki kempingowe dla wcza-
sowiczów, przyjezdnych gości oraz innych
zainteresowanych pobytem w Dzierżąznej.
Nowością od tego roku jest możliwość pobytu
zwierząt w domkach kempingowych (tylko)
za dodatkową opłatą.

W miarę wypogadzania się nieba i podnosze-
nia temperatury, teren Ośrodka – zielony,
zadrzewiony, położony nad zarybionym
stawem cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem. Przybywają do nas wędkarze,
korzystający z wypoczynku na łonie natury.
Urok tego miejsca sprawia, że pojawiają się
chętni weekendowicze, biesiadujący pod
gołym niebem, organizujący rodzinne i przy-
jacielskie pikniki, ogniska czy spotkania przy
grillu. 

Na terenie Ośrodka w obecnym sezonie
odbyły się zloty, np. grupy 1stCav eSport Club

- organizacja sportowa zrzeszająca sympaty-
ków gier komputerowych www.1stcav.pl,
forowiczów z www.decoupage24.pl
- miłośników decoupage’u. Są to grupy, które
przybywają do nas cyklicznie. Gościliśmy
także pasjonatów fotografowania Adela
Photo Pathology na plenerze fotograficznym
o przepięknej nazwie „Przytulę Cię światłem”
www.dzierzazna.wordpress.com. Miłośni-
ków sztuki fotografii przyjmujemy już od lat.
Z wdzięczności za opiekę i troskę z jaką
dawniej zajmowała się nimi śp. Adela Reguła
- dawny gospodarz Ośrodka, nazwali swoją
grupę jej imieniem. Zawsze ciepło ją wspo-
minają. Na terenie Ośrodka odbyła się też
duża firmowa impreza plenerowa pełna
niesamowitych atrakcji. Gościliśmy również
szkolne grupy, które czynnie wypoczywając
w Ośrodku nabierają „smaku” na wakacyjną
labę.

Hotel cieszy się również dużym powodze-
niem. W związku z turniejami i zawodami
konnymi w pobliskich stadninach gościmy
w Ośrodku „koniarzy” z całego kraju.

Nasze sale były wynajmowane na komunie,
spotkania rodzinne, ślubne rocznice, wesela,
szkolenia, warsztaty.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
zajmuje się działalnością gospodarczą
w postaci Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowego w połączeniu z działalnością kultu-
ralną i bibliotek. W związku z tym, nieraz
trzeba naprawdę sporo się nagimnastykować,
żeby, przy istniejącej infrastrukturze, ułożyć
wszystkie działania, tak aby każdy klient był
zadowolony, aby mogły odbyć się zaplano-
wane wydarzenia. 

Za nami Noc Świętojańska (28 czerwca)
i Sołtur (6 lipca), a przed nami kolejne
ciekawe inicjatywy, jak np. jubileuszowe,
bo 20. Dożynki Gminne (31 sierpnia), półko-
lonie dla dzieci, koncerty  muzyki poważnej.
Nasze propozycje spędzania czasu wolnego
- zarówno przez dzieci, młodzież, jak i doro-
słych - oraz wszelkie inne działania można
śledzić na stronie www.dzierzazna.pl. 

Mamy dopiero początek sezonu i gorąco
zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.

Letni sezon 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dzierżąznej

BARBARA POLASIŃSKA
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Dzierżąznej 
wraz ze współpracownikami

Przy ognisku, w rytmie muzyki i kroplach
deszczu, 21 czerwca najbardziej wytrwali
mieszkańcy Łagiewnik Nowych
powitali lato. Ogromną frajdę mieli
najmłodsi mieszkańcy piekąc kiełbaski
i grillując kaszanki. Zabawa była przednia
do momentu ulewy, która przerwała
spotkanie. Uczestnicy

AGNIESZKA KWIATKOWSKA
WIOLETTA OLCZAK-HUT

Gminny Ośrodek Kultury 
w Dzierżąznej

Gra terenowa
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28 maja odbyła się uroczystość
nadania Szkole Podstawowej w
Białej imienia Jana Kasińskiego oraz
wręczenia sztandaru ufundowanego
przez Radę Rodziców. Po raz
pierwszy zabrzmiał też hymn szkoły.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński,
Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława Szcze-
cińska, Kierownik Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych Cezary Piotrowski, Kierownik
Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury Wioleta
Głowacka, Proboszcz parafii pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Białej ks. Stani-
sław Ochotnicki, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej Barbara
Polasińska, radni Rady Gminy Zgierz:
Halina Szymańska, Marian Jóźwiak,
Piotr Gadomski, dyrektorzy gminnych
szkół wraz z zastępcami, Prezes Zarządu
Oddziału ZNP w Zgierzu Grażyna Pisarska,
Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
NZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
w Zgierzu Jolanta Rakoczy-Wilk, emery-
towani nauczyciele i pracownicy szkoły,
Prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu
Elżbieta Zytek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Zgierza Adam Zamojski, Dyrektor Muzeum
Miasta Zgierza Robert Starzyński, Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białej Izabela Zadróżna-Stangreciak,
Sołtys Sołectwa Biała Wacław Zając, człon-
kowie Rady Sołeckiej Sołectwa Biała,
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Białej Romana Zając oraz rodzice, nau-
czyciele, pracownicy szkoły, uczniowie
i absolwenci. Szczególnymi gośćmi uroczys-
tości byli członkowie rodziny patrona
szkoły.

Przedstawienie dziejów szkoły, odczytanie
życiorysu patrona oraz uzasadnienie jego
wyboru rozpoczęły uroczysty ceremoniał
nadania Szkole Podstawowej w Białej imienia
Jana Kasińskiego. W pięknych słowach
sylwetkę patrona szkoły przedstawili nauczy-
ciele, uczniowie i rodzice. Podniosłym
momentem było odczytanie przez Przewod-
niczącego Rady Gminy Zgierz Mirosława
Burzyńskiego uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie nadania
imienia Szkole Podstawowej w Białej oraz
przekazanie Aktu nadania imienia szkole na
ręce dyrektor Blanki Magdaleny Hauke. 

Następnie, przy dźwiękach werbli, Rada
Rodziców wprowadziła sztandar szkoły.
Podczas uroczystości wielokrotnie podkre-
ślano, że nadanie imienia szkole jest uwień-
czeniem wspólnego wysiłku i ambitnych
dążeń kadry nauczycielskiej, rodziców,
uczniów i przyjaciół szkoły. Wyraz szacunku
i uznania dla nich stanowią pamiątkowe
gwoździe umieszczone na drzewcu sztandaru.
Po odczytaniu Aktu ufundowania sztandaru
przez przedstawiciela Rady Rodziców,
symbolicznego ich umocowania dokonali:

l w imieniu rodziców: Małgorzata
Majchrzak, l w imieniu Rady Pedagogicznej,
pracowników administracji i obsługi:
Blanka Magdalena Hauke - Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Białej, l w imieniu
uczniów: Aleksandra Zych - Przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego, l w imieniu
Sołectwa Biała: Sołtys Wacław Zając.
Tuż przed uroczystością szkolną, podczas
mszy świętej, sztandar został poświęcony
przez proboszcza parafii w Białej. 

Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli
sztandar na ręce dyrektor szkoły, która
następnie przekazała go szkolnemu pocztowi
sztandarowemu. Uczniowie godnie zaprezen-
towali sztandar zgromadzonym na uroczys-
tości oraz po raz pierwszy złożyli ślubowanie
na otrzymany sztandar. Po raz pierwszy
zabrzmiał też hymn szkoły.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili
Wójt Gminy Zgierz i Przewodniczący Rady
Gminy Zgierz. – Odsłaniamy nową, niezapi-
saną jeszcze kartę historii tego miejsca.
Zapisujecie ją mądrze i odpowiedzialnie
nie tracąc poczucia sensu bycia razem. Bycie
razem oznacza kim jesteśmy, skąd pocho-
dzimy, jakie wartości nas łączą, jakiego dzie-
dzictwa jesteśmy spadkobiercami, do czego
zmierzamy, jaki prześwieca nam cel. Pamię-
tajcie, że przyszłość każdego narodu oparta
jest na wartościach przeszłości – mówił Wójt
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.

Miłym akcentem były kwiaty, gratulacje
i życzenia składane dla społeczności szkolnej
na ręce Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Jana Kasińskiego przez władze samorządowe,

przedstawicieli Związku Nauczycielstwa
Polskiego, dyrektorów gminnych szkół, Radę
Rodziców oraz przyjaciół szkoły.

Ze wzruszeniem tabliczki upamiętniające
nadanie imienia szkole odbierali: syn patrona
szkoły - Roman Kasiński oraz w imieniu
córki patrona Aliny Surowieckiej - jej syn
Włodzimierz Surowiecki.

Dyrektor szkoły złożyła również specjalne
podziękowania dla przyjaciół placówki:
Banku Spółdzielczego w Zgierzu za pomoc
w ufundowaniu sztandaru, Sławomira
Uczciwka za pomoc w procesie tworzenia
publikacji pt. „Szkoła Podstawowa w Białej
im. Jana Kasińskiego - z tradycją we współ-
czesność”, w której oprócz historii powstania
szkoły można przeczytać wspomnienia jej
absolwentów, oraz dla autorki słów hymnu
szkoły Aleksandry Kominiak.

Uroczystości towarzyszyła część artystyczna
w wykonaniu uczniów oraz wystawa poświę-
cona historii szkoły i patrona.

Jan Kasiński
urodził się
29 października
1898 r.
w Leśmierzu, 
w powiecie
łęczyckim, 
w województwie

łódzkim. Pochodził z wielodzietnej
rodziny. Rodzicami byli Leokadia i
Stanisław Kasińscy. Ojciec pracował
jako nauczyciel i kierownik przyfab-
rycznej szkoły podstawowej
w Leśmierzu. Wkrótce rodzina
zamieszkała w Zgierzu. Młodość
Kasińskiego poświęcona została
walce o niepodległość i przywrócenie
granic ojczyzny. Od listopada
1918 r. do kwietnia 1919 r. służył
w Oddziale Harcerskim Wojska
Polskiego, następnie był w Plutonie
Przybocznym Naczelnego Wodza
Józefa Piłsudskiego. Brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.
i został ranny. Po opuszczeniu szpi-
tala w Żytomierzu służył w batalionie
zaopatrzenia, w 1921 r. jako
podporucznik został przeniesiony
do rezerwy. Ukończył kursy metody-
czno-pedagogiczne. Pracował w
Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu,
w Osinach, należał do harcerstwa.
W roku 1928/1929 został kierow-
nikiem szkoły w Białej. Tu zamieszkał
i tu założył rodzinę. Związał się
z Białą poprzez pracę zawodową
i życie rodzinne. Zajął się organizacją
nauczania, rozpoczął budowę nowego

budynku szkoły, która wcześniej nie
posiadała własnej siedziby. Funkcję
kierownika pełnił do 1939 r. Wybuch
wojny w brutalny sposób przerwał
wszelkie działania. Jan Kasiński
zmobilizowany w sierpniu 1939 r.
służył w Armii Poznań. Po zakoń-
czeniu działań wojennych wrócił do
rodziny. Dowiedział się o zamor-
dowaniu 16 mieszkańców Białej
11 września 1939 r. To było bardzo
przygnębiające, znał tych ludzi, byli
znajomymi, sąsiadami, uczył ich
dzieci. W jakiś czas później
ostrzeżony, uniknął aresztowania i
uwięzienia w Radogoszczu. Ukrywał
się, podczas krótkich spotkań
z rodziną dawał wyraz bezsilności
wobec zakazu nauczania, zamk-
nięcia szkół, mówił „trzeba uczyć
polskie dzieci”, nie mógł pogodzić
się z okupacyjnym terrorem,
jednocześnie niepokoił się o los
najbliższych. Podjął ryzykowną
decyzję i w czerwcu 1940 r. wraz
z rodziną przekroczył pod Stryko-
wem „zieloną granicę”. Po długiej
podróży trafił do wsi Gózd, w woje-
wództwie lubelskim, wówczas
w Generalnej Guberni. Zamieszkał
tam i objął kierownictwo miejscowej
szkoły. Upatrywał w tym choćby
namiastkę realizacji swego powo-
łania i wewnętrznego nakazu
o potrzebie edukacji polskich dzieci.
W Generalnej Guberni okupanci
pozwalali na prowadzenie szkol-
nictwa podstawowego i zawodowego.

10 marca 1944 r. o świcie Niemcy
aresztowali Jana Kasińskiego.
Bezpośredni powód zatrzymania
nie jest znany. Mieszkańcy Gozda
twierdzą, że Jan uczestniczył
w tajnym nauczaniu. W wyniku
szeroko zakrojonej akcji pacyfika-
cyjnej wsi Gózd i Woli Zadybskiej
aresztowano wielu mieszkańców,
niektórzy zginęli na miejscu, wśród
nich kierownik szkoły w Woli Zadyb-
skiej biorący udział w tajnym
nauczaniu i sołtys wsi Gózd. Jana
Kasińskiego okupanci przetrzymy-
wali kolejno w więzieniu w Gar-
wolinie, na Pawiaku, w Zamku
w Lublinie, w obozach w: Litomierzy-
cach, Gross Rosen, Bergen Belsen.
Jan Kasiński znał dobrze język
niemiecki, rosyjski, francuski.
Według opowiadań ocalałego
współtowarzysza niedoli pełnił
w obozie rolę tłumacza. Posiadane
umiejętności sprawiły, że był
ceniony i potrzebny współwięźniom,
którzy do końca ratowali go przed
śmiercią.
Nauczyciel, harcerz, żołnierz dwóch
wojen, przetrzymywany w więzie-
niach gestapo i więziony w niemiec-
kich obozach koncentracyjnych
zmarł 22 lutego 1945 r. w Bergen
Belsen na kilka tygodni przed
wyzwoleniem obozu i zakończeniem
II wojny światowej.

Fragment publikacji 
pt. „Szkoła Podstawowa w Białej 

im. Jana Kasińskiego 
- z tradycją we współczesność”

OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Białej ma swojego patrona

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Fotorelacja z uroczystości w galerii zdjęć
na www.gmina.zgierz.pl
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23 maja w sali OSP w Dzierżąznej odbył się
Gminny Dzień Matki. W części oficjalnej
spotkania nasze zespoły: „Giecznianki”
z kapelą ludową i „Szczawinianki”, zaprezen-
towały program artystyczny nawiązujący
do tak ważnego dnia dla każdej Matki.

Życzenia zdrowia, radości i uśmiechu
na każdy dzień wraz z kwiatami na ręce
Przewodniczącej KGW w Dzierżąznej
Krystyny Jóźwiak złożył Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław
Burzyński w imieniu własnym i radnych
gminy wraz z życzeniami przekazał kwiaty
na ręce byłej Przewodniczącej KGW
w Dzierżąznej Teresy Czaplińskiej.

Wicestarosta Powiatu Zgierskiego Marcin
Karpiński, dziękując za zaproszenie
i składając najserdeczniejsze życzenia,
przekazał kosz rozmaitości Przewodniczącej
KGW w Dzierżąznej.

Przewodniczący Rady Regionalnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Łodzi Krzysztof Banasiak również złożył
wszystkim matkom najserdeczniejsze
życzenia, a kwiaty przekazał na ręce Przewod-
niczącej Miejsko-Gminnej Rady KGW
w Zgierzu Haliny Szymańskiej.

W uroczystości Urząd Gminy Zgierz
reprezentowali Wójt Gminy Zgierz Zdzisław
Rembisz oraz Kierownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury Wioleta Głowacka.
Wśród zaproszonych gości byli radni,
przedstawicielki wszystkich gminnych KGW
oraz reprezentanci gminnych jednostek OSP.

Po części oficjalnej prowadzonej przez Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
Barbarę Polasińską, gospodyni imprezy
- Przewodnicząca KGW w Dzierżąznej -
zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygo-
towany przez członkinie KGW w Dzierżąznej.
Była również możliwość degustacji różnych
potraw przygotowanych przez „Bar myśliw-
ski” w Zgierzu.

W trakcie uroczystości również dzieci
z zespołu „Raindrops” umiliły mamom ten
piękny dzień.

Organizatorem gminnych obchodów Dnia
Matki był Wójt Gminy Zgierz, KGW i OSP
w Dzierżąznej oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej.

Pragnę podziękować i wyrazić ogromną

wdzięczność osobom, które zechciały

oddać krew na rzecz mojej osoby.

Wiesław Kacprzak z rodziną

Gminny Dzień Matki

Tego dnia małżonkowie: Balwina i Mieczy-
sław Kaczmarkowie z Dąbrówki Wielkiej,
Zofia i Mieczysław Jędrzejczakowie
z Dzierżąznej, Kazimiera i Stanisław
Rogalscy z Ciosen, Marianna i Stanisław
Jagieło z Ciosen oraz Maria i Alfred Szcze-
sek ze Skotnik, w obecności przedstawicieli
Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu, władz
Gminy Zgierz oraz dzieci i wnuków odnawiali
ze wzruszeniem przysięgę małżeńską. 

Prestiżu uroczystości dodało odznaczenie
szacownych par Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Medale oraz listy gratu-
lacyjne Prezydenta RP szacowni jubilaci
odebrali z rąk Wójta Gminy Zgierz Zdzisława
Rembisza. Były również serdeczne życzenia,
kwiaty, upominki i dyplomy od władz samo-
rządowych. 

Czar par, czyli pół wieku razem

6 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej mieszkańcy 
Gminy Zgierz z kilkudziesięcioletnim stażem małżeńskim świętowali
złote gody.
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MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

WIOLETA GŁOWACKA

fo
t.

 W
io

le
ta

 G
ło

w
ac

ka

Mamy - przedstawicielki gminnych Kół Gospodyń Wiejskich.

Życzenia dla Mam złożyli (od lewej): Przewodniczący Rady Gminy Zgierz, Wójt Gminy Zgierz, Wicestarosta 
Powiatu Zgierskiewgo oraz Przewodniczący Rady Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Łodzi.

Gminny Dzień Matki żywiołowym występem uatrakcyjniły dzieci z zespołu „Raindrops”.
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7 czerwca na stadionie KS „Włókniarz”
w Zgierzu odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Zgierz. Na start
zgłosiło się 10 drużyn męskich z OSP w:
Białej, Dąbrówce Wielkiej, Dzierżąznej,
Kaniej Górze, Kęblinach, Rogóźnie, Skotni-
kach, Szczawinie, Ustroniu-Grotnikach
i Wypychowie. Drużyny rywalizowały ze sobą
w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej
z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze, które
odbywają się co dwa lata, mają na celu m.in.
sprawdzenie wyszkolenia oraz umiejętności
obsługi sprzętu pożarniczego poszczególnych
jednostek OSP, niezbędnych w czasie działań
ratowniczych. Zawody organizowane są przez
Wójta Gminy Zgierz oraz Zarząd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współ-
pracy z Komendą Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Zgierzu.

Tegoroczne zmagania toczyły się pod czujnym
okiem komisji sędziowskiej składającej się
z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu oraz
druhów-ochotników z Gminy Aleksandrów
Łódzki. Sędzią głównym zawodów był
st. kpt Jarosław Jaczyński, a kierowni-
kiem zawodów - Komendant Gminny OSP
w Gminie Zgierz Stanisław Stańczyk.

Po raz kolejny najlepszą sprawnością wyka-
zała się drużyna OSP z Ustronia-Grotnik.
Druhowie z tej jednostki będą reprezentować
Gminę Zgierz podczas zawodów pożarniczych
na szczeblu powiatowym. II miejsce dzielnie
wywalczyła drużyna OSP z Dąbrówki
Wielkiej, a III – drużyna OSP z Białej.

Atrakcją zawodów był pokaz sprawności
w ćwiczeniach bojowych i sztafecie Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej z Grotnik
-Ustronia. Młodzi druhowie w wieku 12 - 16
lat również wezmą udział w Powiatowych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP,
które odbędą się w przyszłym roku.

Zawody zwieńczyło wręczenie pucharów,
statuetek i nagród. Zwycięskie drużyny
odebrały je wraz z gratulacjami z rąk Wójta
Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza oraz
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zgierzu
Stanisława Dynka. Były również upominki
dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
z Ustronia-Grotnik.

Nagrody i puchary za udział w zawodach
ufundował Wójt Gminy Zgierz, a upominki
dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej - Bank Spółdzielczy w Zgierzu.

Rywalizacji drużyn pożarniczych przypa-
trywali się m.in.: Zastępca Komendanta
Powiatowego PSP w Zgierzu Waldemar
Mrulewicz, Zastępca Dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Zgierzu Witold
Boruta, Naczelnik Wydziału Operacyjno
-Technicznego w Komendzie Powiatowej
PSP w Zgierzu Tomasz Matusiak,
Wiceprezesi Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Zgierzu: Jan Wojciechowski
i Andrzej Jóźwiak oraz Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński,
Zastępca Wójta Gminy Zgierz Marek
Kominiak, Kierownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury UGZ Wioleta Głowacka,
redaktor naczelna „Na Ziemi Zgierskiej”
Małgorzata Klauzińska i zajmująca się

w Urzędzie Gminy Zgierz m.in. sprawami
OSP Katarzyna Cieślak.

Po zakończonych zmaganiach sportowo
-pożarniczych wszyscy uczestnicy zawodów
zaproszeni zostali przez Wójta Gminy Zgierz
na poczęstunek do sali OSP w Dąbrówce
Wielkiej, który przygotowały panie z tamtej-
szego Koła Gospodyń Wiejskich.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

WYDARZENIA

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

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKAtekst i fot.

Serdeczne podziękowania dla Komendy

Powiatowej i Jednostki Ratowniczo

-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej

w Zgierzu oraz dla druhów z OSP

w Dzierżąznej i OSP w Dąbrówce

Wielkiej za pomoc w organizacji Gminnych

Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP,

a także dla Koła Gospodyń Wiejskich

z Dąbrówki Wielkiej za poświęcony czas

w przygotowanie poczęstunku dla strudzo-

nych zawodami druhów z całej Gminy

Zgierz

składają 

Wójt Gminy Zgierz 

Zdzisław Rembisz

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

RP w Zgierzu 

Stanisław Dynek

Komendant Gminny OSP w Gminie Zgierz 

Stanisław Stańczyk
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W bieżącym roku szkolnym Rady Sołeckie Jedlicza A i Jedlicza B
przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich Jedlicze ogłosiły
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Jana Pawła II w Grotnikach
konkurs Historia Ziemi Jedlickiej i okolic. Chcieliśmy w ten
sposób zachęcić młodzież do poznania historii okolicy, w której miesz-
kają. Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrektor ZSG w Grotnikach
Marii Teresie Socalskiej za umożliwienie nam przeprowadzenia
tego konkursu wśród uczniów szkoły.

W konkursie wzięło udział 33 uczniów. Większość autorów bazowała
na danych z Internetu, jednakże niektórzy pokusili się dotrzeć
do mieszkańców i zdokumentalizować autentyczną historię tej ziemi
ukazaną przez pryzmat ich indywidualnych dziejów, co zostało doce-
nione przez organizatorów. Spośród wszystkich oddanych prac
wybrano 9, które zachwyciły nas wysokim poziomem merytorycznym,
graficznym i oryginalnością ujęcia tematu – i to one zostały wysoko
ocenione.

Pragniemy podkreślić ogromne zaangażowanie nauczycielek z miej-
scowej szkoły: Eulalii Wiśniewskiej i Moniki Talarek, na ręce
których składamy piękne podziękowanie za owocną współpracę.

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom naszego konkursu,
bez których nie zdołalibyśmy uhonorować autorów najlepszych prac
i sprawić im radość wręczając w nagrodę m.in. tablet, aparaty foto-
graficzne, pendrive, zestawy uczniowskie i wiele innych nagród.
Są to: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, PKO Bank Polski oddział
w Łodzi, ING Bank Śląski oddział w Zgierzu, Bank Spółdzielczy
w Zgierzu, „Elektrio” s.c. ze Szczawina Dużego, Koło Gospodyń Wiej-
skich Jedlicze oraz Sołtysi Jedlicza A i Jedlicza B.

Przyznano jedną nagrodę główną, którą otrzymała Aleksandra
Bystrońska za najbogatszą zdaniem Komisji Oceniającej pracę.

Kolejne nagrody otrzymali:

I miejsce: l Julia Baczyńska, kl. IV, l Natalia Banasiak, kl. I G,
l Julia Jankowska, kl. I G;

II miejsce: l Wiktoria Kazimierczak, kl. V, l Emilia Siemasz-
kiewicz, kl. IV, l Kamila Błachowicz, kl. III G;

III miejsce: l Krystian Juszczyk, kl. IV, l Aleksandra Jóźwiak,
kl. III G.

Prace konkursowe można było czytać i podziwiać w czasie uroczystości
Święta Szkoły w Grotnikach, będą one również prezentowane
w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A, która skupia oddanych społeczni-
ków i fascynatów Ziemi Jedlickiej.

KONKURS
„Historia Ziemi Jedlickiej i okolic”

W listopadzie 2013 r. uczniowie naszej szkoły
przystąpili do realizacji projektu ekologicz-
nego pn. EKOLOGICZNIE TO

LOGICZNIE – Program Ekologiczny

dla uczniów Zespołu Szkolno-Gimna-

zjalnego w Giecznie, współfinansowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach
I edycji konkursu o dofinansowanie w formie
dotacji dla zadań polegających na realizacji
przedszkolnych i szkolnych programów
edukacji ekologicznej pn. Edukacja
ekologiczna w szkołach i przedszkolach.
Projekt był realizowany do 18 czerwca br.

Wartość ogólna zadania wynosi 40.214 zł,
zaś kwota dofinansowania - 28.720 zł.

Celami projektu są: l uświadomienie logiki
zachowań proekologicznych, l budzenie
i rozwijanie postaw ekologicznych integrują-

cych środowisko, l podjęcie działań ochrony
środowiska naturalnego, l aktywizacja
uczniów poprzez udział w konkursach, warsz-
tatach, akcjach ekologicznych, l poznanie
i wyeksponowanie walorów przyrodniczych
najbliższej okolicy, l poznanie piękna ojczys-
tego kraju, l poszerzanie wiedzy z zakresu
zdrowego żywienia, l wzbogacenie terenów
szkolnych o nowe nasadzenia.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział
w: l wycieczce trzydniowej do Warszawy
i Kampinowskiego Parku Narodowego (kl. II,
IIIA, IIIB, IB gimnazjum); l wycieczce dwu-
dniowej do Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego (kl. I A i B gimnazjum); l wycieczkach
jednodniowych do: Ogrodu Botanicznego
(kl. I-III SP), Palmiarni i Muzeum Przyrod-
niczego (kl. IV-VI), Oczyszczalni Ścieków
w Łodzi (kl. IIIA i IIIB gimnazjum), Kopalni

Węgla Brunatnego w
Bełchatowie (kl. IIIA i B
gimnazjum), term w
Uniejowie (kl. I-III gim-
nazjum), Parku Krajob-
razowego Wzniesień
Łódzkich (kl. IV-VI),
Arboretum w Rogowie
(kl. I A i B gimnazjum);
l warsztatach w gospo-
darstwie agroturystycz-
nym „Stajnia Lusi”
w Konarzewie (kl. IV-VI).

Zorganizowane zostały
następujące konkursy:
l Eko-turniej dla naj-
młodszych (kl. I-III SP);
l konkurs fotograficzny
pt. Fascynujący świat

przyrody mojej gminy; l konkurs informa-
tyczny pt. Najpiękniejszy zakątek mojego
lasu – prezentacja multimedialna; l turniej
pt. Ekologicznie to logicznie oraz przedsta-
wienie z okazji Dnia Ziemi; l Zielony Piknik
– Dobra energia dla wszystkich.

Dzięki dotacji WFOŚiGW dla zwycięzców
zakupiono bardzo atrakcyjne nagrody,
m.in.: drukarki, tablety, słuchawki z mikro-
fonem, głośniki, pendrive’y.

Przeporwadzono akcje: l zbierania śmieci
Łąki lasy i pastwiska to nie miejsce
na wysypiska; l Tropimy dzikie wysypiska
– przyroda na tym zyska; l zbiórki elektro-
śmieci i makulatury; l ogródek ekologiczny
na parapecie w klasach I-III.

Inne działania: l apel „5x dziennie jedz
owoce i warzywa”; l warsztaty „Badamy
wodę w okolicznych zbiornikach wodnych”;
l zajęcia ekologiczne w pracowniach: biolo-
gicznej i geograficznej; l zajęcia na godzinach
wychowawczych dotyczące ekologicznego
sposobu życia.

Za pozyskane fundusze zakupione zostały
liczne pomoce dydaktyczne, artykuły dekora-
cyjne i biurowe, które uczniowie wykorzystują
w czasie różnorodnych zajęć w szkole i tere-
nie. Dotacja umożliwiła również wzbogacenie
terenów szkolnych o nowe nasadzenia.

Program opracowały: Maria Probek – nau-
czycielka geografii i Magdalena
Janiszewska – nauczycielka biologii i przy-
rody.

EKOLOGICZNIE TO LOGICZNIE
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie

Organizatorzy

MAGDALENA JANISZEWSKA
ZSG Giecznofo
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UNIA EUROPEJSKA

Młodzi do dzieła!
– wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny

W dniach 5-7 czerwca 44 osoby - młodzież z terenu Gminy Zgierz
uczestniczyła w wyjeździe studyjnym zorganizowanym w ramach
projektu „Młodzi do dzieła! - wyjazd studyjny do LGD
Stowarzyszenie Gorce-Pieniny”, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.

Celem projektu skierowanego do mieszkańców gminy w wieku 13-17
lat, czynnie działających na rzecz rozwoju obszaru LGD Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM”, było zapoznanie się z dobrymi praktykami
oraz wymiana doświadczeń w zakresie zadań związanych z rozwojem
obszarów wiejskich i działalności organizacji, a także propagowanie
lokalnego dziedzictwa kulturowego ziemi łęczyckiej i promowanie
osiągnięć młodzieży gminnej.

Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli udział w szkoleniu pn. „Młodzież
szansą rozwoju obszarów wiejskich – Jak zostać lokalnym LEADER-
em?”. Przy czym nie było to typowe szkolenie, a „nauka poprzez uczest-
nictwo”. I tak młodzież z zapałem wspinała się na ściankę wspinacz-
kową i grała w siatkówkę w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem i ćwiczyła na znajdu-
jącej się w tym mieście siłowni zewnętrznej. Oba obiekty powstały

dzięki dofinansowaniu z PROW w ramach małych grantów. Ponadto
uczestnicy wyjazdu spotkali się z Prezes Stowarzyszenia Gorce-Pieniny
Krystyną Kubik i pracownikami biura oraz przedstawicielami
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Krościenku nad
Dunajcem. Dzięki temu poznali ich bieżącą działalność oraz projekty
realizowane dla młodzieży i przez młodzież. Pomysły miejscowych
społeczników na pewno będą inspiracją do podjęcia działań w naszej
gminie. Wyjazd zakończyły warsztaty plastyczne.

Wyjazd był też okazją do poznania regionu – młodzież zwiedziła
Szczawnicę, odbyła rejs po Zbiorniku Czorsztyńskim oraz wspinała
się w Parku Linowym w Krościenku nad Dunajcem.

Urząd Gminy Zgierz reprezentował Kierownik Referatu Edukacji
i Spraw Społecznych Cezary Piotrowski, opiekę nad młodzieżą
sprawowali: Agata Barzyńska (SP w Białej), Wiktor Kaźmierczak
(ZSG w Słowiku) i Beata Wojakowska (ZSG w Grotnikach),
a za realizację wyjazdu odpowiadał Maciej Wrzesiński z Referatu
Rozwoju, Promocji i Kultury.

Podsumowanie projektu odbyło się 16 czerwca podczas konferencji
w Urzędzie Gminy Zgierz.

MACIEJ WRZESIŃSKItekst i fot.

Szczawnica
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1 czerwca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Giecznie odbył się Piknik Rodzinny z okazji
Dnia Dziecka. To od kilku lat jedna z najwięk-
szych szkolnych imprez środowiskowych
w Gminie Zgierz.

Szkoła przystąpiła do programu „Ekologia
w szkole i przedszkolu” i pozyskała
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi środki
finansowe, które przyczyniły się do organiza-
cji pikniku. Stał się on jednym z ważnych
punktów projektu „Ekologicznie to logicz-
nie”. Dzieci i ich rodzice przygotowywali
ilustracje i wykonane różnymi technikami de-
koracje o tematyce proekologicznej i proro-
dzinnej.

Strażacy pozwolili dzieciom obejrzeć z bliska
bojowy wóz strażacki. Na terenie przyszkol-
nym stanęły kramy i stoiska. Tłumy malu-
chów oblegały dmuchany zamek. Chłopcy
i dziewczęta żywo interesowali się przybyłymi

na piknik quadami i nowoczes-
nymi motocyklami, którymi
można było odbyć przejażdżki
po okolicy. Wielkim powodze-
niem cieszyły się też loterie
fantowe.

Tymczasem na scenie odbywały
się cieszące oczy rodziców wy-
stępy młodszych dzieciaków.
Klasy 0-III prezentowały przy-
gotowane pod kierunkiem wy-
chowawczyń układy taneczne.
Również starsze koleżanki i ko-

ledzy z gimnazjum oraz Zespół Śpiewaczy
„Giecznianki” bawili nas swoim śpiewem.

Jednocześnie w szkole odbywały się: „Turniej
Ekologiczny”, konkurs plastyczny „Eko-
rzeźba” i konkurs literacki.

Zabawa łącząca przyjemne z pożytecznym
trwała od południa do samej nocy.

Młodzież klas III uczyła, jak zachować się
w sytuacji wypadku, zasłabnięcia. Były pokazy
pierwszej pomocy na fantomach. Później

uczestniczyliśmy w fachowym szkoleniu pro-
wadzonym przez ratownika medycznego - na-
szego absolwenta D. Michalaka.

W przygotowanie i realizację pikniku zaan-
gażowani byli: D. Baszczyńska, E. Jani-
szewska, M. Janiszewska, J. Klimczak,
A. Kurzdym, J. Kosmala, M. Probek,
J. Sochala, M. i G. Turczyńscy,
W. Widawska, J. Wolniak.

Nasz szkolny piknik to od początku udana
impreza. Integruje ona społeczność naszej
okolicy. To jednocześnie wypoczynek oraz
nauka działania i przedsiębiorczości. Dlatego
zapraszamy szczególnie uczniów klas VI
z całej okolicy do Gimnazjum w Giecznie
w nowym roku szkolnym 2013 - 2014!

Piknik w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie

Tegoroczny piknik odbył się 7 czerwca.
Rodzice, dziadkowie i przyjaciele szkoły licz-
nie przybyli na to wielkie świętowanie, które
od lat z inicjatywy Dyrektora Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku Ewy
Osówniak odbywa się w naszej szkole.

Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji
dla dzieci i dorosłych. Jedną z nich był
konkurs pytań, za które uczestnicy losowali
ciekawe, śmieszne i słodkie nagrody.
Przed świetlicą odbywał się kiermasz ręko-
dzieła na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego
„Dajmy sobie szansę”. Można było zakupić
ciekawe gadżety zdobione techniką decou-
page, poszewki ręcznie malowane przez
uczniów klasy II szkoły podstawowej, a także

efektowne bransoletki eko-
logiczne papierowo-foliowe
wykonane przez Aleksan-
drę Hetich (Piueco).

W czasie pikniku rodzice
i uczniowie prezentowali
swoje umiejętności arty-
styczne na sali gimnastycz-
nej. Nabardziej obleganymi
były przedstawienia w wy-
konaniu rodziców i uczniów
klas „0” A i B: „Czerwony Kapturek”
i „Rzepka”. Uczniowie klas I-III przygotowali
zestaw wesołych piosenek dziecięcych, a z klas
I-II zatańczyli walczyka. Przerywnikiem
muzycznym był taniec masowy, który ucznio-

wie przygotowywali
przez kilka miesięcy
na korytarzu w czasie
przerw obiadowych.
Powodzeniem cieszył
się również występ
uczniów w Mini Liście
Przebojów. Uczniowie
wcielili się w gwiazdy
piosenki. Wszyscy ba-
wili się przy hitach ta-
kich, jak „Lets Twist
Again”, „Opowiadaj mi
tak” czy „Bałkanica”.
Goście oblegali kawia-
renkę, w której sprze-

dawano pyszne ciasta przygotowane przez
mamy i babcie.

Na zewnątrz również czekały niespodzianki:
przejażdżki konne, skoki na trampolonie,
sprzedaż balonów, grilla i „Czekoladowy wodo-
spad”, a także stanowiska fryzjersko-kosme-
tyczne oraz zdobienia twarzy i ciała.

Na nasz piknik przybyła również drużyna har-
cerska z Ozorkowa, która uatrakcyjniła go
śpiewem i muzyką gitarową. A wszystko to
w otoczeniu czarujących baniek mydlanych z
automatu.

Podczas pikniku odbywały się rozgrywki piłki
plażowej, a na koniec puchary i nagrody wrę-
czył Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.

Piknik Rodzinny 2014
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku

Więcej o Pikniku Rodzinnym w Giecznie na:

www.gmina.zgierz.pl

MARIETTA MACIAK
ZSG w Słowiku

Więcej o Pikniku Rodzinnym w Słowiku na:

www.gmina.zgierz.pl
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ALINA KURZDYM
ZSG w Giecznie
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W sobotę 14 czerwca, na Pikniku Rodzinnym
zorganizowanym w Zespole Szkolno-Gimnaz-
jalnym w Szczawinie bawili się wspólnie
uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły i miesz-
kańcy.

Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne
rozpoczął występ Zespołu Śpiewaczego
„Szczawinianki” ze Szczawina, który zachwy-
cał nie tylko pięknymi ludowymi strojami,
ale także wykonaniem znanych piosenek
w nowych aranżacjach i porywającą do tańca
muzyką. Szkolny Zespół Ludowy „Szczawi-
niacy” natomiast popisał się wykonaniem
poloneza, kujawiaka i polki. Skocznością,
kondycją fizyczną, wyczuciem rytmu i znajo-
mością sztuki tanecznej wykazał się także
dziecięcy zespół taneczny ze Zgierza.
W dalszej części można było podziwiać talenty
naszych uczniów, którzy popisywali się umie-
jętnościami recytatorskimi, wokalnymi,
muzycznymi, zręcznościowymi i sportowymi.
Niewątpliwą atrakcją dnia był pokaz walki
robotów, które na zajęciach z mechatroniki
skonstruowali i zaprogramowali uczniowie
Gimnazjum w Szczawinie.

Uczestnicy ponadto mogli obejrzeć spektakl
„Królewna Śnieżka” w wykonaniu rodziców.
Podczas spektaklu, nad realizacją którego czu-
wała autorka scenariusza, Elżbieta Gorzka-
Kmieć, doskonale bawili się nie tylko młodsi
i starsi widzowie, ale także sami rodzice
-aktorzy. Spektakl okazał się świetnym po-
mysłem na dobrą zabawę i spontaniczną in-
tegrację młodzieży i dorosłych.

Ważnym wydarzeniem był pokaz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, przygo-
towany przez młodzież pod okiem instruktora
edukacji dla bezpieczeństwa Andrzeja

Pożarlika. Pokaz udzielania pierwszej
pomocy nieprzytomnemu, w tym z zastoso-
waniem defibrylatora, oraz osobie zadławio-
nej, uświadomił wszystkim, jak ważny jest
czas oraz znajomość postępowania dla sku-
tecznego ratowania ludzkiego życia. Wielu
uczestników pikniku skorzystało również
z możliwości bezpłatnego badania wzroku.

Równolegle do występów scenicznych odby-
wały się: zawody sportowe, konkursy
plastyczne, rywalizacja drużyn mieszanych
(uczniów, nauczycieli i rodziców) w zawodach
na czteroosobowych nartach, przejażdżki har-
lejami, pokazy lalkarskie, malowanie twarzy,
wykonywanie zabawek z balonów itp.
Amatorzy starych samochodów mogli zasiąść
za kierownicę wypieszczonej czerwonej
Warszawy, a miłośnicy motocykli odbyć prze-
jażdżkę pięknymi tuningowanymi, wyposa-
żonymi w niklowane spojlery maszynami.
Młodsi uczestnicy chętnie korzystali z możli-
wości poznania wnętrza oryginalnego stra-
żackiego samochodu.

Dużym zainteresowaniem uczestników
pikniku cieszyły się zorganizowane w altanach
dydaktycznych warsztaty rękodzielnicze.
Dzieci i młodzież uczyły się wyplatania
koszyków z papierowej wikliny, zdobienia
wyrobów techniką decoupage oraz wykony-

wania pudełek z ażurowym wieczkiem przy
wykorzystaniu metody quillingu, a także po-
dziwiały wytwory z sizalu.

Na pikniku nie brakło kulinarnych frykasów.
Rodzice we współpracy z nauczycielami
i uczniami przygotowali mnóstwo smakoły-
ków, które można było nabyć na zorganizo-
wanych stoiskach.

Podczas pikniku sprawdziła się pogoda,
a uczestnikom dopisały wspaniałe humory.
Pomysł Rady Rodziców, aby zorganizować
piknik okazał się strzałem w dziesiątkę. Efekt
współpracy młodzieży i dorosłych przerósł
nasze oczekiwania. Licząc na kontynuację
podobnych imprez, serdecznie dziękuję
rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły
zaangażowanym w organizację i przebieg
tak imponującej środowiskowej uroczystości.

31 maja Rady Sołeckie Jedlicza A i Jedlicza B
przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich
Jedlicze zorganizowały zabawę dla dzieci
z okazji ich święta w ramach cyklu „Grunt
to rodzinka”.

Największą atrakcją była wizyta strażaków
z OSP Ustronie - Grotniki, możliwość
dotknięcia prawdziwego, lśniącego samo-
chodu strażackiego, zajęcia miejsca w kabinie
kierowcy, zadania pytań strażakom, sfotogra-
fowania się z nimi.

Był także słodki poczęstunek dla „słodkich”
malców oraz ich opiekunów, a także naszych
honorowych gości – strażaków: rozmaite
ciasta wypieczone przez miejscowe gospody-
nie oraz zimnie i gorące napoje. Dzieci miały
zorganizowane gry i zabawy ruchowe
przy muzyce miejscowego DJ’a Piotra z Jed-
licza B. Z kolei Monika, nauczycielka

z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotni-
kach, nie ustawała podczas całego popołudnia
w organizowaniu coraz to nowych zabaw
i konkursów.

W trakcie pląsów udało nam się porozmawiać
z Prezesem OSP Ustronie - Grotniki
Leszkiem Olczakiem o ich działalności
bieżącej i nieustannych ćwiczeniach spraw-
nościowych. Wiemy już, że nasza OSP liczy
35 druhów dorosłych oraz 10 młodzieżowych,
w tym dziewczęta! Mają oni do dyspozycji
3 wozy strażackie: ciężki, średni i lekki.
I wiemy też, że nasi dzielni strażacy ostatnio
zdobyli I miejsce w gminnych zawodach.

No i jak to bywa w życiu strażaków, w trakcie
zabawy nasi goście zostali wezwani do akcji,
aby nieść pomoc ludziom w potrzebie. Pożeg-
naliśmy ich ciepło dziękując za uświetnienie
naszego spotkania.

Piknik Rodzinny
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie

Dzień Dziecka
w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A

IWONA AMBROZIAK
Jedlicze B

IRENA KONSOWICZ
Dyrektor ZSG w Szczawinie
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Więcej o Pikniku Rodzinnym w Szczawinie na:

www.gmina.zgierz.pl
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5 czerwca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie odbyło się testowanie questu
„Śladami niezwykłych mieszkańców
królewskiej wsi”, który propaguje walory
historyczne i krajobrazowe ziemi szczawiń-
skiej.

Przybyli do nas uczniowie Szkoły Podstawo-
wej z Bełdowa w Gminie Aleksandrów Łódzki
z opiekunami, aby przejść szlakiem naszego
Questu. Grupa była dość liczna – ponad
40 osób. W przedsięwzięciu wzięła również
udział młodzież z Gimnazjum w Szczawinie,
która pomagała w przygotowaniu trasy
i nauczyciele: Agnieszka Dzikowska
i Krzysztof Wołowski.

W imieniu Wójta Gminy Zgierz Zdzisława
Rembisza gości powitała Wioleta
Głowacka, Kierownik Referatu Rozwoju
Promocji i Kultury, a następnie z Małgorzatą
Klauzińską wręczyła drobne upominki
dla młodzieży, która przygotowywała quest
w Szczawinie. Zaproszona młodzież otrzymała
mapy i przewodniki po naszej gminie.

Goście zostali również serdecznie powitani
przez Irenę Konsowicz, Dyrektor ZSG
w Szczawinie oraz Jolantę Pęgowską,
Prezes Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”.

Następnie wszyscy uczniowie wraz z nauczy-
cielami przeszli trasę questu wiodącego przez
tereny niegdyś królewskiej wsi śladami
jej zasłużonych mieszkańców. Trasa wiodła
obok zabytkowego kościoła, staropolskiego
dworku i leśniczówki, eksponowała również
drewnianą zabudowę szczawińskiej wsi.

Spacer był bardzo udany, pogoda dopisała,
a dzieci z wielkim zainteresowaniem i zapa-
łem rozwiązywały wszelkie zagadki i szyfry
questowe. Na koniec otrzymały pieczęć, jako
nagrodę za odgadnięcie zaszyfrowanego
hasła.

Zwieńczeniem tej wyprawy, po zwiedzaniu
miejscowych atrakcji i przejściu dość długiej
malowniczej trasy, był odpoczynek przy
ognisku, gdzie młodzież mogła upiec kiełbaski
i wymienić doświadczenia dotyczące tworze-
nia questów. Wszyscy byli bardzo zadowoleni
i pełni nowych pomysłów. Mamy nadzieję,
że quest w Szczawinie stanie się miejscową
atrakcją oraz będzie przyciągał amatorów
aktywnego wypoczynku.

Wcześniej, 20 maja, młodzież z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie została
zaproszona do Lutomierska, aby przetestować
quest stworzony przez tamtejszą grupę dzieci
i nauczycieli. Testowanie questu przebiegło
bardzo pomyślnie i mam nadzieję, że również
on będzie cieszył się dużą popularnością.

Quest w Szczawinie Kościelnym
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W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szcza-
winie odbył się III Powiatowy Konkurs
Literacko-Fotograficzny pt. „Ta chwila,
ten moment”.

Zadaniem uczestników było nadesłanie pracy
literackiej lub fotograficznej przedstawiającej
najpiękniejsze miejsca w najbliższym otocze-
niu uczestników. Tegoroczny konkurs hono-
rowym patronatem objął Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński.

Laureatami konkursu zostali:

w części fotograficznej: l nagroda specjalna
Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz
– Alicja Górak (Gimnazjum w Szczawinie),
Maria Jędrzejczak (SP Szczawin);
l II miejsce – Patrycja Stawska (Gimnaz-
jum w Szczawinie), Anna Jakubczyk

(SP Biała); l III miejsce – E. Flegiel
(Gimnazjum w Szczawinie), Marcel
Grzybowski (SP nr 4 w Zgierzu);

w części literackiej: l nagroda specjalna
Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz otrzy-
mali – Agata Grabarczyk (ZSG Łódź)
i Adrian Jabłoński (SP Szczawin);
l II miejsce – Oliwia Krusińska (SP nr 4
w Zgierzu), Wojtek Trzmielak
(SP Gieczno), l III miejsce – Julia Isert
(SP Szczawin).

Prace oceniało jury w składzie: Krzysztof
Skolik (przewodniczący), Dorota Gwóźdź,
Alicja Matusz-Rżewska, Dorota
Pogorzelska.

Organizatorzy konkursu zapraszają
do udziału w kolejnych edycjach.

III Powiatowy Konkurs
Literacko-Fotograficzny Joanna Szokalska, uczennica Szkoły

Podstawowej im. Króla Stefana Batorego
w Szczawnienie zajęła II miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Literackim orga-
nizowanym przez Płocki Dom Kultury
im. Króla Maciusia I.

Sukces uczennicy jest wspaniały, ponieważ
na konkurs wpłynęło 1.500 prac z całego
kraju.

Gratulujemy!

Sukces uczennicy

16 maja uczniowie Szkoły Podstawowej
w Besiekierzu Rudnym wzięli udział
w wycieczce zorganizowanej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego
we współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego, Zespołem Parków Krajobra-
zowych Województwa Łódzkiego oraz Łódzką
Koleją Aglomeracyjną. Specjalnie podsta-
wiony pociąg o wysokim standardzie wyruszył
ze stacji Łódź Kaliska.

Podczas godzinnej podróży do Tomaszowa
Mazowieckiego uczniowie mieli możliwość

obejrzenia kabiny motorniczego, a także
wszystkich innych miejsc znajdujących się
w pociągu. Następnie autokarami przemieścili
się w okolice Muzeum Rzeki Pilicy, które jako
pierwsze zwiedzili tego dnia. Udało się rów-
nież zobaczyć piękne Groty Nadgórzyńskie.
Przewodnik opowiedział historię ich powsta-
nia i legendy z nimi związane. Niestety ze
względu na pogodę nie udało się obejrzeć Błę-
kitnych Źródeł.

Pomimo deszczu, wyjazd został zorganizo-
wany tak, że nasi uczniowie nie musieli
korzystać z parasoli. Uczestnicy wycieczki byli
zachwyceni przejazdem pociągiem, gdzie

mogli rozmawiać, spacerować i korzystać
z automatu ze słodyczami w czasie jazdy.
Wielu z nich pociągiem jechało pierwszy raz
w życiu. Dzieci otrzymały upominki i balony.

Mamy nadzieję, że we wrześniu kolejny raz
skorzystamy z tej formy wyjazdu.

Inspiracją do uczestnictwa w wycieczce
był artykuł w majowym wydaniu „Na Ziemi
Zgierskiej”

Zwiedzaj województwo
pociągiem

MARTA MARSZAŁEK-SUSKA
ELŻBIETA SOBCZYŃSKA-KAŹMIERCZAK

SP w Besiekierzu Rudnym

DOROTA POGORZELSKA
ZSG w Szczawinie

DOROTA POGORZELSKA
ZSG w Szczawinie

Więcej informacji o questach na:

www.gmina.zgierz.pl

AGNIESZKA DZIKOWSKA
ZSG w Szczawinie
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4 czerwca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Giecznie odbył się XII Międzyszkolny
Konkurs Matematyczny dla uczniów klas
trzecich szkół podstawowych zorganizowany
przez Jolantę Kosmalę. Uczniowie musieli
się zmierzyć z zadaniami tekstowymi, które
sprawdzały umiejętności nabyte przez
uczniów na lekcjach, jak również umiejętności
logicznego rozumowania.

Do konkursu przystąpiło 9 uczniów ze szkół
w Besiekierzu Rudnym, Giecznie i Słowiku.

Klasyfiakcja konkursu przedstawia się nastę-
pująco:

I miejsce: Klaudia Wlazło
i Daria Wlazło ze szkoły
w Słowiku,

II miejsce: l Mikołaj Sobór
ze szkoły w Słowiku, l Patryk
Leśniewski ze szkoły w Giecz-
nie, l Artur Sobierajski
ze szkoły w Besiekierzu Rudnym,

III miejsce: Mateusz Piechota
ze szkoły w Besiekierzu Rudnym.

W konkursie nie było przegra-
nych, wszyscy otrzymali dyplomy
oraz piękne, kolorowe książki

ufundowane przez dyrekcję szkoły. Nagrody
i dyplomy wręczał Dyrektor Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Giecznie Marek
Stangreciak życząc wszystkim uczestnikom
konkursu wielu sukcesów zachęcając jedno-
cześnie do dalszej i systematycznej pracy.

Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy
przygotowywali uczniów do konkursu:
Katarzynie Adamskiej (ZSG w Słowiku),
Jolancie Wolniak (ZSG w Giecznie),
Milenie Nadarzyńskiej-Juszczak (Szkoła
w Besiekierzu Rudnym).
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13 maja w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie odbył się Konkurs Języka
Angielskiego dla klas IV-VI szkół podstawo-
wych. Był to już dziesiąty tego typu konkurs
adresowany głównie do placówek z Gminy
Zgierz. Organizator zwykle jednak wyraża
zgodę na udział w konkursie szkół znajdują-
cych się poza granicami naszej gminy.

W tym roku wzięło w nim udział 18 uczniów
z Białej, Gieczna, Grotnik i Szczawina oraz
spoza Gminy Zgierz - z Leśmierza i Modlnej
(po 3 osoby z każdej z wymienionych szkół).
Konkurs stawiał wysokie wymagania doty-
czące gramatyki (działu mało lubianego przez
uczniów) oraz słownictwa (jakże ważnego
dla swobodnego porozumiewania się).
Uczniowie musieli wykazać się również pewną
wiedzą o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno-
czonych oraz przygotować się do wypowiedzi
ustnej na trzy tematy.

Organizator, w trosce o zapewnienie wyrów-
nanych szans, dla wszystkich uczestników
opracował szczegółowo zakres wymagań:
l zestaw 70 zdań wymagających różnego
rodzaju uzupełnienia wyrazami, zwrotami
do wyboru - tzw. wybór jeden z czterech;
l zestaw 30 zdań wybranych z archiwalnych
arkuszy konkursu ogólnopolskiego Olimpus;
l zestaw 40 zdań wymagających wstawienia
czasownika we właściwej formie w czasie
present simple lub present continuous;
l zestaw 42 zdań z luką, w które trzeba było

wstawić pasujący do kontekstu wyraz;
l zestaw 55 zdań wymagających uzupełnie-
nia właściwym wyrazem pytającym; l zestaw
35 rozsypanek wyrazowych. Aby ułatwić
uczniom przygotowanie się, a nauczycielom
przygotowanie uczniów do konkursu, orga-
nizator cały zakres wymaganego materiału
opracował w formie interaktywnej.
Ćwiczenia były dostępne na stronie szkoły w
Szczawinie www.zsg-szczawin.ehost.pl
oraz na prywatnej stronie organizatora
www.szczawin.4me.pl. Uczniowie przy-
gotowujący się do konkursu mogli cały zakres
pobrać również w postaci pliku tekstowego.

Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. 
W części pisemnej uczniowie musieli rozwią-
zać 54 zdania z pierwszego zestawu, 20 zdań
z drugiego, 20 z trzeciego, 16 z czwartego,
15 z piątego i 10 z szóstego. W ostatniej,
VII części należało przeczytać tekst i stwier-
dzić, czy odnoszące się do niego zdania
(8 zdań) są prawdziwe czy fałszywe.
W części ustnej uczniowie losowali jeden
z trzech tematów: l Moja rodzina, l Moje
zainteresowania, l Mój niezapomniany
wyjazd wakacyjny i po krótkim przygotowa-
niu udzielali odpowiedzi.

Najlepszy wynik z testu uzyskały dwie uczen-
nice ze Szczawina: Maja Gawron i Julia
Isert, zaś trzecie miejsce zajęła Ewa
Brudzińska z Gieczna. Osoby te uzyskały
z części pisemnej odpowiednio: 150 (99,3%),
150 (99,3%) i 146 (96,7%) punktów na 151
możliwych. Doskonały wynik uzyskał również
Kacper Nowakowski (140 punktów) z Leś-

mierza. Kolejne 4 osoby uzyskały wynik
na poziomie nie mniejszym niż 80% popraw-
nych odpowiedzi. Taki wynik świadczy
o bardzo dobrym przygotowaniu uczniów.
Niemalże wszyscy bardzo sumiennie przygo-
towali się do części ustnej. Średnia uzyska-
nych punktów dla tej części to 93,7%.
Aż 12 osób uzyskało za wypowiedź ustną
maksymalną liczbę punktów. To naprawdę
bardzo dobry wynik. Wszyscy uczniowie
otrzymali nagrody książkowe: Słownik
Angielsko-Polski, Polsko-Angielski z dodat-
kiem wyjaśniającym gramatykę lub repetyto-
rium gimnazjalisty. Uczniowie, którzy zdobyli
trzy pierwsze miejsca otrzymali ponadto
dyplomy.

Nauczyciele przygotowujący uczniów
do konkursu stwierdzili, że był on wymaga-
jący, lecz mieścił się w granicach wymagań
ucznia klasy VI. Szczegółowe podanie zakresu
ocenione zostało pozytywnie, jako ułatwiające
zmotywowanie uczniów do pracy. Umieszcze-
nie ćwiczeń w internecie pomogło uczniom
i nauczycielom w przygotowaniu do konkursu.
Nauczyciele otrzymali pisemne podziękowa-
nia.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczniom
i nauczycielom za trud przygotowań i zapra-
szam w przyszłym roku.

Konkurs Języka Angielskiego
w Szczawinie

Organizator konkursu
KAROL WŁODARCZYK

ZSG w Szczawinie

Organizator konkursu
JOLANTA KOSMALA

ZSG w Giecznie

Pod koniec maja został roztrzygnięty
II Powiatowy Konkurs Historyczny
organizowany przez Iwonę Drzeń - metodyka
historii w Gimnazjum nr 3 w Zgierzu.

Miło nam poinformować, że w konkursie
nagrodzeni zostali uczniowie z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie, przygo-
towani przez Krzysztofa Wołowskiego.

W kategorii szkół podstawowych III miejsce
zajęła Maja Gawron z klasy VI, zaś Joanna
Szokalska otrzymała wyróżnienie.

Z kolei w kategorii gimnazjów III miejsce za-
jęła Olga Kraska z klasy III B.

II Powiatowy
Konkurs Historyczny

KRZYSZTOF WOŁOWSKI
ZSG w Szczawinie

XII Konkurs Matematyczny
w Giecznie już za nami!
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SPORT

15 czerwca zakończyła rozgrywki piłkarskie
A-klasa, grupa II łódzka. Dla piłkarzy LKS
Dąbrówka miniony sezon 2013/2014 zostanie
zapamiętany jako zdecydowanie najlepszy
w całej 65-letniej historii klubu.

Zespół prezentował się znakomicie, zajmując
wysokie 7 miejsce w tabeli i ogółem zdoby-
wając 28 punktów, co jest wynikiem 2-krotnie
lepszym niż w poprzednim sezonie, a także
niż kiedykolwiek wcześniej w tej klasie
rozgrywkowej. Dodać należy, że drużyna grała
bezkompromisowo „o wszystko” w każdym
meczu, notując tylko jeden remis w 22
konfrontacjach – 2 : 2 w ostatnim spotkaniu
sezonu z Błękitnymi w Dmosinie.

W tym roku do zespołu dołączyło 5. nowych
graczy, co w połączeniu z wcześniejszą ekipą,
stworzyło bardzo ciekawy skład personalny,
gwarantujący solidny poziom sportowy.

Czas działał zdecydowanie na korzyść teamu
z Dąbrówki, a wiosenna zdobycz punktowa
była ponad 2-krotnie wyższa niż jesienna.
Było to efektem lepszego zgrania, zrozumienia
i coraz lepszej współpracy poszczególnych
formacji na boisku. Wiosną drużyna była też
odrodzona pod względem mentalnym,
walcząc zdecydowanie i z wiarą w każdym
meczu. Zarówno na boisku jak i poza nim,
widać było, że piłkarze stanowią prawdziwy

kolektyw, a atmosfera jest znakomita.
Najlepszy przykład to wyjazdowe zwycięstwo
z potentatem, jak na warunki A-klasowe,
drużyną Górnika Łęczyca. W tych zawodach
było wszystko, co najpiękniejsze w piłce
nożnej – walka, dramaturgia oraz wielka
sensacja i zwycięstwo 2 : 1 drużyny skazywa-
nej „na pożarcie”. Zawodnicy LKS-u pokazali
niezwykłe zaangażowanie, dobre umiejętności
oraz znakomitą grę zespołową, co potrafili
docenić nawet najzagorzalsi kibice z Łęczycy.

Plan na miniony sezon, zakładający spokojne
utrzymanie i środek tabeli, został wypełniony
w 100 proc., co bez wątpienia jest wielkim
sukcesem zarządu klubu, który przez blisko
8 lat pracy z B-klasowego średniaka potrafił
zbudować solidny zespół A-klasowy.

Na koniec garść statystyk. Najlepsi strzelcy
to: Rafał Pawlak – 12 bramek, Kamil
Sokolik – 7 i Robert Karolak – 6,
natomiast najwięcej – 1.827 minut – rozegrał
kapitan zespołu Grzegorz Polasiński.

Oprócz wymienionych piłkarzy, w barwach
LKS Dąbrówka wystąpili w tym sezonie
następujący zawodnicy: Łukasz Kornacki,
Radosław Sokół, Artur Marciniak,
Przemysław Sielski, Jan Adamczyk,
Jarosław Franczak, Kamil Gortat,

Kamil Bartosiak, Damian
Mazurkiewicz, Robert Kule-
sza, Arkadiusz Majchrzak,
Kamil Kozicki, Marcin
Ślaski, Dariusz Piotrowski,
Adam Ryniec, Remigiusz
Ziółkowski, Daniel Janiak,
Piotr Bekrycht, Robert
Michalak, Kamil Domański,
Łukasz Józefiak i Jacek
Tworski.

Ścisły zarząd klubu stanowią
niezmiennie od lat: Prezes –
Marek Gortat oraz Wicepre-
zesi: Remigiusz Kaczmarek

i Krzysztof Kosiewicz.

Założenia na przyszły sezon 2014/2015
to utrzymanie dobrej dyspozycji sportowej,
pozyskanie 1-2 nowych piłkarzy oraz zaata-
kowanie górnej „połówki” tabeli.

2 czerwca dzieci ze szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu Gminy Zgierz święto-
wały w Dzierżąznej Gminny Dzień Dziecka.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: konkursy
z nagrodami, zabawy artystyczno-sportowe,
malowanie buziek i zabawki tworzone
z balonów. Kilkadziesiąt dzieci pobiegło
w biegu sztafetowym. 

Bieg tradycyjnie rozpoczęto od złożenia kwia-
tów pod pomnikiem poświęconym pamięci
męczeńskiej pracy dzieci polskich więzionych
przez hitlerowców w Dzierżąznej w latach
1943-1945. W obecności delegacji uczniów
kwiaty złożyli: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław
Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz Mirosław Burzyński i Kierownik
Referatu Edukacji i Spraw Społecznych UGZ
Cezary Piotrowski.

Mimo deszczowej pogody, zawodnikom XVIII
Biegu Jednorożca o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy Zgierz dopisywał humor

i duch przyjaznej rywalizacji. Każda z gmin-
nych szkół wystawiła jedną drużynę składa-
jącą się z pięciu uczniów. Tym razem cała
trasa biegu wyznaczona została na terenie
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.

Wśród szkół podstawowych najlepsi
okazali się reprezentanci z Gieczna,
II miejsce zajęli uczniowie ze Słowika, a na
III uplasowała się drużyna ze Szczawina.
W kategorii gimnazjów zwyciężyła ekipa
ze Szczawina. Jako druga linię mety osiąg-

nęła sztafeta z Gieczna, a III miejsce zdobyła
piątka ze Słowika.

Zwycięzcy odebrali puchary i medale,
a wszyscy uczestnicy zawodów słodycze.
Uczestnikom biegu rywalizacji fair play
gratulowali: Wójt Gminy Zgierz, Przewodni-
czący Rady Gminy Zgierz, Kierownik Referatu
Edukacji i Spraw Społecznych UGZ oraz
opiekunowie drużyn.

LKS Dąbrówka 
– podsumowanie sezonu 2013/2014

REMIGIUSZ KACZMAREK
Wiceprezes LKS Dąbrówka
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Piłkarze LKS Dąbrówka w akcji. Na pierwszym planie Grzegorz 
Polasiński, z tyłu Artur Marcinak.

Gminny Dzień Dziecka

Zwycięskie drużyny XVIII Biegu Jednorożca o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz.
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Więcej zdjęć w galerii 
na www.gmina.zgierz.pl

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
i surowców wtórnych z terenu Gminy Zgierz

* Termin może ulec zmianie. Więcej informacji na około 2 tygodnie przed podaną datą
w Urzędzie Gminy Zgierz, w siedzibie RS II Sp. z o.o. oraz na stronach internetowych
www.gmina.zgierz.pl i http://rs2.pl.

odbiór śmieci niesegregowanych i posortowanych sprzed posesji od godz. 6.00

Rejon I 
(poniedziałki)

Rejon II 
(środy)

miesiąc
dzień

Rejon III 
(czwartki)

Rejon IV 
(piątki)

lipiec 7, 21 9, 23 10, 24 11, 25

sierpień 4, 18 6, 20 7, 21 8, 22

wrzesień 1, 15, 29 3, 17 4, 18 5, 19

październik 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 3, 17, 31

listopad 10, 24 12, 26 13, 27 14, 28

grudzień 8, 22 10, 24* 11, 22* 12, 29*

Rejon I: Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo, Józefów, Kolonia
Głowa, Leonardów, Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Marcjanka, Michałów,
Ostrów, Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew,
Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały, Ukraina,
Wola Branicka, Wołyń
Rejon II: Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny,
Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Kębliny, Kotowice, Kwilno,
Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny, Warszyce,
Władysławów, Wola Rogozińska, Wypychów
Rejon III: Adolfów, Dębniak, Emilia, Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B,
Kania Góra, Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda
Rejon IV: Rosanów

Uwaga! 
Od czerwca miejscowości: Ciosny, Dzierżązna i Swoboda są przypisane do Rejonu II.

Nowy system odczytów wodomierzy

Gminny Zakład Komunalny zs. w Dąbrówce Wielkiej informuje,
iż dążąc do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na wniosek większości odbiorców wody, został wdrożony
nowy system dokonywania odczytów wodomierzy. Wykorzysty-
wany przez Gminny Zakład Komunalny system IZAR, to spraw-
dzony i dojrzały system zdalnego odczytu radiowego liczników
wody, który jest używany od 1997 r. w polskich wodociągach.
Od stycznia 2014 r. na terenie Gminy Zgierz, instalowane są
wodomierze do zdalnych odczytów drogą radiową.

System sygnalizuje wystąpienie szeregu stanów alarmowych m.in.:
próby ingerencji magnesem, przepływy wsteczne, zdjęcie nakładki
radiowej itp. Dzięki szerokiemu zakresowi alarmów i informacji,
system umożliwia również monitoring sieci wodociągowej. Nowy
sposób pozwoli dokonywać odczyty wodomierzy bez konieczności
przebywania właściciela na terenie nieruchomości.

Podczas dokonywania odczytów, otrzymaliśmy drogą radiową
powiadomienia o ingerencji w urządzenie pomiarowe. Ponieważ
wszyscy dostosowujemy się do nowo wdrożonego systemu, zarówno
nasz Zakład, jak i odbiorcy, osoby te zostały pouczone o konsek-
wencjach wynikających z prób przekłamania wskazania zużycia
wody. Informujemy, iż prawo nakłada, oprócz naliczenia opłaty
na rzecz Zakładu z tytułu domniemanego zużycia wody, karę
administracyjną, której wielkość określa ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzeniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747). Naszym celem jest
ochrona uczciwych klientów, którzy pośrednio mogą ponosić koszty
związane z opisanym zjawiskiem.

WŁADYSŁAW RUPRECHT
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego 

zs. w Dąbrówce Wielkiej

Poszukiwani świadkowie kolizji drogowej

Świadkowie oferujący pomoc po kolizji drogowej, która miała miejsce
30 października 2013 r. około godz. 12.00 w miejscowości Czaplinek z udziałem
samochodów marki Cinquecento i Audi 3, proszeni są o kontakt pod numerem
tel. 42 716 94 42.

Na przełomie czerwca i lipca br.
Gminny Zakład Komunalny
rozpoczyna wymianę wodomierzy
tradycyjnych na wodomierze
przystosowane do odczytu drogą
radiową w miejscowościach:

Ustronie, Grotniki, Jedlicze
A i Jedlicze B. Wymiana
wodomierzy jest bezpłatna.

Gminny Zakład Komunalny 
zs. w Dąbrówce Wielkiej, 
ul. Kościelna 6/8
tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53

Wymiana wodomierzy 

czytaj również na stronie internetowej
www.gmina.zgierz.pl

Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych 
na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice, 
ul. Ogrodowa 6: 
l 16 i 29 lipca, 13 i 26 sierpnia, 3 i 24 września w godz. 14.00 - 18.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej
w Giecznie, ul. Sportowa 3: 
l 15 i 28 lipca, 12, 19 i 27 sierpnia, 2 i 23 września 
w godz. 14.00 - 18.00
l 22 lipca i 22 września w godz. 10.00 - 14.00
q Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Grotnikach, ul. Brzozowa 23a:
l 15 i 28 lipca, 12 i 27 sierpnia, 2 i 23 września 
w godz. 9.00 - 13.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42
l 8 i 22 lipca, 5 i 19 sierpnia, 1 i 22 września 
w godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1: 
l 8 lipca, 5 sierpnia, 1 września 
w godz. 10.00 - 14.00
l 16 i 29 lipca, 13 i 26 sierpnia, 3 i 24 września
w godz. 9.00 - 13.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Białej, ul. Kościelna 1
l w każdy poniedziałek września 
w godz. 12.00 - 15.00 

Bezpłatne porady psychologiczne

dla mieszkańców Gminy Zgierz 

q Skład komputerowy: 

Małgorzata Klauzińska (str. 1 -11 i 18-20)

Maciej Wrzesiński (str. 12-17)
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KULTURA

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
oraz Maciej Wrzesiński 

Niegdyś Sobótki aż wrzały od tańców przy ogniskach, śpiewek
i zalotów, a odpowiednie powitanie lata miało zapewnić pomyślność
zbiorów, dobrą pogodę i obfitość plonów. Tak też było 28 czerwca
podczas Nocy Świętojańskiej, przygotowanej przez Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej, przy aktywnym współudziale społeczności
lokalnej. 

Rozpoczęliśmy tradycyjnie od warsztatów w wyplataniu wianków
świętojańskich. Warsztaty poprowadziło Koło Gospodyń Wiejskich
z Kęblin wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury
w Dzierżąznej. Wszyscy chętni mogli własnoręcznie wykonać trady-
cyjny wianek, symbol Nocy Świętojańskiej. 

Aby nikomu nie było smutno, na scenie cały czas się działo: wystąpiły
zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej: zespół
śpiewaczy „Szczawinianki” ze Szczawina, zespół śpiewaczy „Giecz-
nianki” z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnickiego, zespół tańca
nowoczesnego „Raindrops - Junior”, zespół tańca mażoretkowego,
połączone orkiestry: Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzezin.
Wystąpił także Zespół Pieśni i Tańca „Boruta” ze Zgierza, który
zaprezentował obrzęd świętojański.

Ponadto nastąpiło ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w XII edycji
konkursu czytelniczego „Wydajemy własną książkę”.

Każdy uczestnik imprezy mógł przekonać się jak smakuje: schab
z nad Czarniawki, prazoki z kapustą, gołąbki ustrońskie, pierożki
jedlickie, bigos świętojański i ciasta świętojańskie. Tych smaków
można było popróbować dzięki paniom z Kół Gospodyń Wiejskich
z Łagiewnik Nowych, Rosanowa, Grotnik-Ustronia, Jedlicza i Lorenek.
Rozstrzygnięty został także konkurs „Regionalna Potrawa Kupalnocka”.
Tegoroczną potrawą Kupalnocką nr 1 zostały gołąbki ustrońskie.

Wszyscy uczestnicy zabawy mogli zapoznać się z wnioskami wynika-
jącymi z konferencji zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej w dniu 27 czerwca 2014 r., promującej walory kulturowe
i turystyczne małej ojczyzny oraz jej przynależności do Unii Europejskiej.

Tradycyjnie z zapadnięciem zmroku rozpoczął się przemarsz barwnego
korowodu świętojańskiego z pochodniami, w którym wzięli udział
członkowie lokalnej społeczności i zaproszeni goście. Wszyscy
zainteresowani uczestniczyli w spektaklu ognia i wody, do którego
należy puszczanie na wodę własnoręcznie wyplecionych wianków
świętojańskich oraz śledzenie ich losu. I jak co roku, nie zabrakło
młodych mężczyzn, którzy wyławiali wianki swoich wybranek. 

Finałem Nocy Świętojańskiej był koncert zespołu „After Party” oraz
wspólna zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.

Tegoroczna Noc Świętojańska odbywała się w ramach projektu
realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
pt. „Organizacja konferencji promującej walory kulturowe i tury-
styczne małej ojczyzny oraz przeprowadzenie zabawy inspirującej
kultywowanie lokalnych tradycji” w ramach PROW na lata 2007-2013.
Celem projektu było promowanie walorów historycznych i przyrod-
niczych małej ojczyzny, jej rozwoju dzięki przynależności do zinte-
growanej przestrzeni europejskiej, a także podniesienie jakości życia
mieszkańców przez organizację konferencji i zabawy inspirującej
kultywowanie lokalnych tradycji.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej serdecznie dziękuje wszystkim
osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz uczestnikom
imprezy, którzy tak licznie przybyli na nasz teren.

Magiczna Noc Świętojańska

Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej


