
6 / 2015                         w w w.  g m i n a . z g i e r z. p l

issn 1425-9370         roK xxiii  nr 6 (268)                                    

W NUMERZE m.in. :

Pożegnanie księdza 
Stanisława Ochotnickiego 

s. 3

Relacje z imprez gminnych
s.4-5

Jedlickie spotkania z kulturą i tradycją
s. 6

Noc Świętojańska
s. 8

Najważniejszym  punktem  posiedzenia
IX sesji Rady Gminy Zgierz w dniu 
25 czerwca br. było procedowanie nad abso-
lutorium. Absolutorium w przypadku jedno-
stki samorządu terytorialnego to swoiste
zatwierdzenie przez organ uchwałodawczy
wykonania budżetu. Radni jednogłośnie
zagłosowali za udzieleniem absolutorium
wójtowi Barbarze Kaczmarek. 

W obszernym porządku obrad 6 uchwał 
dotyczyło przeniesień w planie wydatków bu-
dżetu Gminy Zgierz.

Radni powołali spośród swojego grona ze-
spół ds. zaopiniowania kandydatów na ław-
ników do sądów powszechnych w składzie:
Piotr Lebiedziński, Zuzanna Marchewa,
Halina Szymańska, Marek Telenda i Bogu-
miła Wojdała. Zadaniem tego gremium ma
być przedstawienie Radzie Gminy opinii
o kandydatach na  ławników,  zwłaszcza pod 

kątem spełnienia przez nich wymogów for-
malnych. Rada Gminy upoważniła wójta
do zawarcia Umowy Partnerstwa w ramach
projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Ob-
szaru Metropolitalnego”. Radni wyrazili wolę
przystąpienia do opracowania i wdrażania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Zgierz oraz opracowania Strategii Rozwoju 
Gminy Zgierz na lata 2015-2020. Tym ostat-
nim zadaniem ma się zająć zespół, do którego
weszli także przedstawiciele Rady Gminy:
przewodniczący Marek Telenda i radni: 
Zuzanna Marchewa i Tomasz Stańczykowski.
Z kolei w Komisji Rewizyjnej ustępującego
Mirosława Matusiaka zastąpił Piotr Gadom-
ski.     

Przyjęto nowy regulamin korzystania ze
świetlic wiejskich, stanowiących własność
Gminy Zgierz. Wspólne regulacje dotyczą
użytkowania 5 obiektów: w Giecznie,
Jedliczu A, Kaniej Górze, Rosanowie i Ustro-
niu. Są one udostępniane nieodpłatnie na
przedsięwzięcia organizowane przez Gminę
Zgierz i jej jednostki organizacyjne, zebrania
i spotkania organizowane przez sołtysów,
rady sołeckie, radnych, szkoły, organizacje
społeczne działające w środowisku wiejskim
(np. KGW, OSP). Świetlice mogą być także
wynajmowane odpłatnie na różnorodne 
imprezy: lokalne, rodzinne, prywatne.

Rada Gminy uchwaliła Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Zgierz w 2015 r. Ponadto radni wyrazili
zgodę na sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego działki w Łagiewnikach 
Nowych (nr 230/3 o powierzchni 1898
m. kw.).

Uchwały Rady Gminy Zgierz są dostępne
w internecie: www.gmina.zgierz.pl

Inauguracja kadencji sołtysów
w gminie Zgierz (2015-2019)

IX sesja Rady Gminy Zgierz

29 czerwca 2015 r. wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek spotkała się z sołtysami na
uroczystym zebraniu, inaugurującym kadencję 2015-2019. Wójt, gratulując sołtysom wyboru,
życzyła wszystkim owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz wspólnoty lokalnej oraz
zadeklarowała ścisłą współpracę i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

Barbara Kaczmarek wystąpiła z inicjatywą zwiększenia częstotliwości ogólnych zebrań
sołtysów w celu omawiania aktualnych zagadnień, co spotkało się z poparciem zebranych.

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Gmina Zgierz - letnie obrazy”„Gmina Zgierz - letnie obrazy”
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7 czerwca 2015 r. w Głownie odbyły się
powiatowe obchody Dnia Strażaka. 
W uroczystościach uczestniczyli: wojewoda
łódzki Jolanta Chełmińska, parlamentarzy-
ści, przedstawiciele władz samorządowych,
a wśród nich - wójt gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek, oraz licznie zgromadzeni stra-
żacy. Powiatowe święto strażaków było
okazją do uhonorowania wielu z nich, służą-
cych w szeregach Państwowej Straży Poża-
rnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród
wyróżnionych znalazł się starszy ogniomistrz
Arkadiusz Złotowski, od wielu lat członek
zarządu OSP Biała, któremu Minister Spraw
Wewnętrznych nadał Brązową Odznakę
Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Głownie

25 lat samorządu terytorialnego
Z okazji 25-lecia samorządu terytorial-

nego w Polsce w dniu 21 VI 2015 r. w Wart-
kowicach zorganizowano lokalne obchody
tego ważnego jubileuszu. Gospodarzem
i organizatorem uroczystości był wójt gminy
Wartkowice Piotr Kuropatwa. 

W licznie zgromadzonym gronie samorzą-
dowców z regionu łódzkiego gminę Zgierz
reprezentowała wójt Barbara Kaczmarek.

"Miarą zasług samorządu terytorialngodla
modernizacji i rozwoju naszych „małych
Ojczyzn” jest ogromna zmiana cywiliza-
cyjna, jaka się dokonała w ciągu ostatnich 
25 lat. - mówiła w swoim wystąpieniu 
Barbara Kaczmarek - Przywrócenie
samorządu terytorialnego w Polsce w 1990
roku, w nawiązaniu do najlepszych tradycji
Drugiej Rzeczypospolitej, stało się siłą
napędową rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego i demokracji. To jeden z niematerial-
nych sukcesów transformacji ustrojowej,
o którym często się zapomina".

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W dniu 23 lipca 2015 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Zgierz (pokój

nr 7) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż następujących
nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz.

1. Kębliny - działka nr 99/1 o pow. 0,2383 ha, KW LD1G/00046665/1.
Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
i decyzji     o warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana
w ewidencji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).
Cena wywoławcza: 117.000 zł. Wadium:  6.000 zł.

2. Kolonia Głowa - działka  nr  65  o  pow.  0,1355  ha,  KW
LD1G/00039908/5. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Cena wywoławcza: 42.000
zł. Wadium:  2.500 zł.

3. Czaplinek - działka nr 75/6 o pow. 0,0996 ha, KW LD1G/00027676/2.
Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana w ewiden-
cji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Cena
wywoławcza: 59.000 zł. Wadium: 3.000 zł.

4. Jedlicze B - działka nr 140/1 o pow. 0,1097 ha, KW LD1G/00042447/9.
Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
i decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana w ewiden-
cji gruntów jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Cena
wywoławcza: 63.000 zł. Wadium: 3.500 zł.

Sposób zagospodarowania wymienionych wyżej nieruchomości powinien
byc uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką
w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Zgierz
do dnia 17 lipca 2015 r. do godz. 14.30 . Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Koszty
aktu notarialnego pokrywa nabywca. W uzasadnionych przypadkach Wójtowi
Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu. Bliższe informacje:
Urząd Gminy Zgierz, pokój nr 7, tel.: (42) 716 25 15 wew. 107 lub 127.

Tegoroczny egzamin gimnazjalny okazał się pomyślny dla uczniów
z gminy Zgierz, których wyniki uplasowały się powyżej średniej
powiatowej, jak i ogólnopolskiej – z wyjątkiem języka angielskiego
(tu wynik był nieznacznie niższy od porównywanych średnich).
Egzamin pisało 117 uczniów. Z tej grupy niemal jedna czwarta
uzyskała wynik wysoki.

Poniżej podajemy średnie wyniki procentowe kolejno dla: A – szkół
z terenu gminy Zgierz; B – szkół z całego powiatu zgierskiego;
C – średnie wyniki w skali kraju.

język polski: A – 62,2 / B – 61,7 / C – 62
historia: A – 66,8 / B – 64,0 / C – 64
matematyka: A – 50,5 / B – 46,6 / C – 48
przedmioty przyrodnicze: A – 50,6 / B – 48,8 / C – 50
jęz. angielski (p. podstawowy): A – 66,6 / B – 67,3 / 67
jęz. angielski (p. rozszerzony): A – 45,7 / B – 46,9 / 48
jęz. niemiecki (p. podstawowy): A – 59,6 / B – 53,9 / C – 57
jęz. niemiecki (p. rozszerzony): A – 80,0 / B – 47,6 / C – 41

- Warto odnotować, że wciąż wyraźna jest dysproporcja między
wynikami osiąganymi przez uczniów szkół wiejskich i miejskich
na niekorzyść tych pierwszych. Nierówne szanse edukacyjne to kon-
sekwencja wielu czynników, jednak optymistycznie nastraja fakt,
że z roku na rok widać zmiany na lepsze. Taką tendencję obserwujemy
na przykładzie szkół w gminie Zgierz, które w ogólnym ujęciu staty-
stycznym osiągnęły znacznie wyższe wyniki niż ogólnopolska średnia
szkół wiejskich. Świadczy to pozytywnie o mobilizacji ze strony
uczniów i rodziców, ale przede wszystkim o dobrej, efektywnej pracy
nauczycieli – komentuje wyniki egzaminu gimnazjalnego
dr Dariusz Szlawski ze Związku Nauczycielstwa Polskiego – Egza-
min gimnazjalny to obiektywny pomiar umiejętności uczniów,
a te odgrywają kluczową rolę w edukacji. Na ten sukces pracuje się
latami.

- Bardzo nas cieszy dobry wynik uczniów, a w tej chwili już absol-
wentów  naszych  gimnazjów –  mówi  wójt  gminy  Zgierz
Barbara  Kaczmarek – Edukacja to sprawa nas wszystkich, bo
od wychowania młodego pokolenia będzie zależała także nasza przy-
szłość. O konieczności poprawy sytuacji naszej gminy także w tej dzie-
dzinie mówiło się od dawna. Samorząd gminy Zgierz, który prowadzi
siedem szkół publicznych, w miarę swoich możliwości nieustannie mo-
dernizuje bazę materialną i dydaktyczną placówek oraz wspiera war-
tościowe inicjatywy edukacyjne. Przypomnę, że niemal 40 % budżetu
wydajemy na oświatę; w tym roku to kwota blisko 15 milionów
złotych. Wierzę, że to najlepsza inwestycja, bo inwestycja w ludzi:
w ich perspektywy i możliwości. Korzystając z okazji, życzę wszystkim
Nauczycielom i Uczniom udanego wypoczynku wakacyjnego!

Zdali egzamin!

HARMONOGRAM 
bezpłatnych porad psychologicznych 

dla mieszkańców gminy Zgierz w III kwartale 2015 r. 

Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice

08.07 godz. 14.00-18.00,   20.07 godz. 09.00-13.00,
12.08 godz. 14.00-18.00,   25.08 godz. 09.00-13.00,
08.09 godz. 14.00-18.00,   23.09 godz. 09.00-13.00;

Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej w Giecznie

08.07 godz. 09.00-13.30,   15.07 godz. 14.30-18.00,
20.07 godz. 14.00-18.00,   12.08 godz. 09.00-13.30,
19.08 godz. 14.30-18.00,   25.08 godz. 14.00-18.00,
08.09 godz. 09.00-13.30,   16.09 godz. 14.30-18.00,

23.09 godz. 14.00-18.00;

Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Grotnikach

13.07 godz. 10.15-14.15,   23.07 godz. 13.00-17.00,
10.08 godz. 13.00-17.00,   17.08 godz. 10.15-14.15,
03.09 godz. 13.00-17.00,   14.09 godz. 10.15-14.15;

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku (A)
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Słowiku (B)

06.07 godz. 15.00-19.00 (B),   03.07 godz. 15.00-19.00 (B),
11.08 godz. 15.00-19.00 (B),   17.08 godz. 15.00-19.00 (B),
07,09 godz. 15.00-19.00 (A),   14.09 godz. 15.00-19.00 (A);

Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Smardzewie

06.07 godz. 10.15-14.15,   15.07 godz. 09.15-13.15,
22.07 godz. 13.00-17.00,   11.08 godz. 10.15-14.15,
19.08 godz. 09.15-13.15,   26.08 godz. 13.00-17.00,
07.09 godz. 10.15-14.15,   16.09 godz. 09.15-13.15,

28.09 godz. 13.00-17.00;

Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Białej
VII-VIII – urlop

www.gmina.zgierz.pl

Wójt Gminy Zgierz  

zaprasza do udziału

w Konkursie Fotograficznym

„Gmina Zgierz – letnie obrazy”
adresowanym do uczniów

szkół podstawowych (kl. IV‐VI), 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Prace konkursowe należy przesłać 

na adres Urzędu Gminy Zgierz 

w terminie do 17 sierpnia 2015 r. 

Regulamin konkursu jest dostępny 

na stronach internetowych:

www.gmina.zgierz.pl 

www.dzierzazna.pl

Konkurs z nagrodami!
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28 czerwca 2015 r. w kościele parafialnym
pw. św. Piotra i Pawła w Białej uroczyście
pożegnano odchodzącego na emeryturę pro-
boszcza księdza kanonika Stanisława
Ochotnickiego. Wzruszająca uroczystość
zgromadziła rzeszę parafian i gości, którzy
swoją obecnością i wspólną modlitwą wyra-
zili uznanie oraz wdzięczność za 27 lat pracy
duszpasterskiej księdza proboszcza w Białej.
O zasługach duchownego dla lokalnej wspól-
noty mówili w swoich wystąpieniach przed-
stawiciele władz samorządowych z wójtem
Barbarą Kaczmarek na czele, zastępca
wójta   Wiesław  Olender,  przewodniczący 

26 czerwca 2015 r. z okazji jubileuszu
10-lecia Naturex PPHU w Białej wójt 
Barbara Kaczmarek podziękowała założy-
cielowi firmy Grzegorzowi Pabjańczykowi
za wkład w promocję gminy Zgierz, osiąg-
nięcia w dziedzinie przedsiębiorczości oraz
zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodar-
czego. Naturex jest utytułowanym producen-
tem zdrowej, ekologicznej żywności
i z powodzeniem łączy "najlepsze tradycje
rzemiosła piekarskiego ze sztuką kulinarną"
- czytamy w liście gratulacyjnym Wójta
Gminy Zgierz. Sukcesów gratulował również
przewodniczący Rady Gminy Zgierz Marek
Telenda. O znaczeniu działalności gospoda-
rza jubileuszu dla agroturystyki mówił  

Zbigniew Hauke, szef Stowarzyszenia
Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej.

Flagowym produktem firmy jest chleb
na zakwasie, pieczony zgodnie z tradycyjną 
recepturą, którego walory zostały dostrze-
żone nie tylko przez konsumentów. Naturex
ma na swoim koncie wiele prestiżowych
nagród; ostatnim wyróżnieniem są podzięko-
wania od wicepremiera i ministra gospodarki
Janusza Piechocińskiego, przekazane
podczas "Gali dla Przedsiębiorców"
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
Wypiek naturalnego pieczywa mogli
obserwować "na żywo" uczestnicy rocznico-
wego spotkania, zaproszeni do zwiedzenia
piekarni. 

Rady Gminy Zgierz Marek Telenda, radni
Tomasz Stańczykowski i Dariusz Sędzicki.

Wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek
podziękowała ks. Stanisławowi Ochotnic-
kiemu za „wieloletnią posługę kapłańską
na ziemi zgierskiej, wierną służbę Kościołowi
i Ojczyźnie, trud wychowania młodych poko-
leń w duchu Ewangelii oraz przykładne świa-
dectwo wiary i miłości bliźniego”. 

Nowym proboszczem parafii w Białej
został mianowany ks. Mariusz Lampa, który
przyjął święcenia kapłańskie w 1996 r.,
a od 2005 r. był wikariuszem w parafii
pw. św. Maksymiliana w Pabianicach. 

Pożegnanie księdza Stanisława Ochotnickiego Wyróżnienie i jubileusz przedsiębiorcy z Białej

Grupa 46 uczniów szkół z gminy Zgierz,  którzy uzyskali w bieżącym roku szkolnym
wyróżniające wyniki w nauce oraz odnieśli znaczące sukcesy w konkursach przedmioto-
wych i interdyscyplinarnych, uczestniczyła w wycieczce do Wrocławia, zorganizowanej
23 czerwca br. przez Urząd Gminy Zgierz. W programie zwiedzania historycznej stolicy
Dolnego Śląska, obok popularnych zabytków kultury materialnej, znalazł się także ogród
zoologiczny o światowej renomie. Największe wrażenie na wycieczkowiczach wywołało
Afrykarium - obiekt, prezentujący bogatą faunę i florę poszczególnych regionów
Czarnego Lądu. Na zakończenie podróży wójt Barbara Kaczmarek wręczyła uczestnikom
pamiątkowe certyfikaty, gratulując dotychczasowych osiągnięć i życząc kolejnych.

W wycieczce uczestniczyli: Magdalena Palmowska, Aleksandra Boruta, Magdalena
Jakubczyk, Eliza Gębicka, Rafał Bartosiewicz, Angelika Kowalczyk, Miłosz Warszawski,
Mateusz Przemysław Dębowski, Katarzyna Andrzejczak, Maria Urszula Szpakowska,
Kacper Tworski, Natalia Budner, Wioletta Adamska, Weronika Leszczak, Antoni Pisarek,
Aleksandra Stangreciak, Karolina Szczepaniak, Marta Markiewicz, Patrycja Groszkowska,
Oliwia Rytych, Patrycja Cholewa, Krystian Juszczyk, Klaudia Rosiak,
Wiktoria Markiewicz, Bartłomiej Bystrzycki, Weronika Pietrzak, Maciej Modliński,
Julia Jankowska,  Martyna Widawska, Remigiusz Bartczak,  Mateusz Gajdowicz,
Zofia  Mikinka, Magdalena Słabęcka,  Natalia Słabęcka, Elżbieta Mazur, Natalia Sieradzka,
Anna Nemec, Maria Jędrzejczak, Paulina Biazik, Sebastian Dynek,
Martyna Lewandowska, Marta Walczak, Wiktoria Kociszewska, Krzysztof Piotrowski,
Daria Flis, Barbara Cyrulewska.

Wycieczka prymusów do Wrocławia

29 V br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej uczczono jubileusz 50-lecia ślubu
czterech par małżeńskich – mieszkańców gminy Zgierz. Rocznicę świętowali: Jadwiga
i Edward Chudy, Halina i Rafał Klimkiewiczowie, Janina i Stanisław Kulikowie oraz
Janina i Feliks Miśkiewiczowie. Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Zgierz
i Kierownik Urząd Stanu Cywilnego w Zgierzu. Wójt Barbara Kaczmarek wręczyła
jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Złote gody małżeńskie w gminie Zgierz
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Dzień Dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury

31 V w Ciosnach odbył się Piknik Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka. Inicjatorem imprezy
był sołtys Bernard Palmowski, a w jej orga-
nizację włączyli się członkowie Rady Sołec-
kiej i mieszkańcy.  Niedzielne popołudnie
upłynęło pod znakiem wspólnej zabawy na
świeżym powietrzu, sportowej rywalizacji,
licznych atrakcji dla najmłodszych i bogatego
menu przy biesiadnym stole. Wójt gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek z uznaniem
i podziwem obserwowała zaangażowanie or-
ganizatorów. - Jestem pod ogromnym wraże-
niem energii i inwencji pana sołtysa oraz
wszystkich, którzy mu pomagali – mówi wójt
Barbara Kaczmarek – bardzo  dziękuję  za

tę aktywność i  mam nadzieję, że podobnych
inicjatyw będzie przybywać w naszej gminie
z roku na rok. Tego rodzaju impreza to nie
tylko znakomity prezent dla bohaterów dzi-
siejszego święta, ale również wspaniała
okazja do integracji mieszkańców. Żyjemy
w czasach, które z różnych przyczyn nie
sprzyjają zacieśnianiu więzi międzyludzkich
i dlatego pomysł taki jak Piknik Rodzinny
w Ciosnach to prawdziwy fenomen. Podob-
nego  zdania  byli  także  inni goście, uczest-
niczący w imprezie, m.in. poseł na Sejm RP
Marek Matuszewski, zastępca wójta gminy
Zgierz Wiesław Olender, radny Rady Gminy
Zgierz  Tomasz Stańczykoski.

1 VI, w ramach gminnych obchodów Dnia

Dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Dzierżąznej, po raz 19. szkolne drużyny ry-

walizowały w dorocznym Biegu Jednorożca.

Tym razem tryumfatorami wkategorii szkół pod-

stawowych byli uczniowie z Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Giecznie, a w kategorii

gimnazjów – z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Grotnikach. Drugie miejsce w obydwu kate-

goriach wiekowych zajęli reprezentanci Zespołu

Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie. Miejsce

na podium zajęły też drużyny ze Szkoły Podsta-

wowej w Białej (III miejsce wśród szkół podsta-

wowych) i Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Giecznie (III miejsce w kategorii gimnazjów).

Wszyscy laureaci otrzymali medale z rąk wójta

Barbary Kaczmarek, zaś zdobywcy pierwszych

miejsc – tradycyjnie Puchary Przewodniczącego

Rady Gminy Zgierz, które wręczył Marek

Telenda. Każdy z uczestników XIX Biegu Jed-

norożca otrzymał pamiątkowy dyplom za udział.

Piknik Rodzinny w Ciosnach Piknik Rodzinny w Szczawinie 
14 czerwca 2015 r. miesz-

kańcy Szczawina, okolicznych
miejscowości oraz goście bawili
się na Pikniku Rodzinnym, 
zorganizowanym przez Radę 
Rodziców przy Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Szczawinie.
Imprezę uatrakcyjniły pokazy
w wykonaniu grup rekonstruk-
cyjnych Wikingów oraz Strzel-
ców Kaniowskich, zespołów
"Szczawiniacy" i "Bessi",
zawodników taekwondo. 

Nie zabrakło stoisk kulinarnych, 
w tym także przygotowanych przez Koło
Gospodyń  Wiejskich. Tradycyjnie pojawili
się także strażacy. 

Uczestnicy pikniku bawili się  
doskonale w atmosferze widowiskowych 
pokazów, muzyki, gier i zabaw na świeżym
powietrzu. Na podkreślenie zasługuje 
również szlachetny cel, jaki przyświecał
organizatorom: dochód z imprezy przezna-
czono na zakup komputerów dla szkoły
podstawowej.

XIX Bieg Jednorożca Dzierżązna 2015

Oficjalne otwarcie placu zabaw w GOK w Dzierżąznej - o przecięcie wstęgi

została poproszona wójt Barbara Kaczmarek w asyście przewodniczącego

Rady Gminy Marka Telendy, kierowniczki Referatu Edukacji i Spraw

Społecznych Bożeny Frank oraz bohaterów tego dnia: najmłodszych

mieszkańców naszej gminy.

W Dniu Dziecka pamiętamy również o dzieciach -
więźniach hitlerowskiego „obozu izolacyjnego
dla młodych Polaków”, utworzonego w Dzierżąznej
w 1943 r. jako filia obozu niemieckiej policji Bezpiecz-
ństwa w Łodzi. Dzieci, więzione w tym miejscu, były
zmuszane do ciężkiej, niewolniczej pracy. Na zdj.:
delegacja składająca kwiaty pod pomnikiem.
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13 czerwca 2015 r. w Dąbrówce Wielkiej
odbył się Piknik Rodzinny, zorganizowany 
na terenie OSP przez społeczność Szkoły 
Podstawowej im. M. Kownackiej: Radę 
Rodziców, uczniów i pracowników szkoły. 
W bogatym programie znalazły się m.in. 
występy juniorów z zespołu tańca nowoczes-
nego RAINDROPS oraz Mażoretek 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej,
pokazy zapaśnicze w wykonaniu sekcji 
ZTA Zgierz, prezentacja zumby w wykonaniu
uczestników programu "Mam talent", malo-
wanie twarzy oraz murali (CKD Zgierz),
zajęcia plastyczne i rzeźbiarskie ("Pracownia
82/84"), niecodzienna lekcja przyrody 
"Z życia pszczoły", pokazy strażackie, a także
długa lista zabaw sportowych i innych 
atrakcji dla każdej kategorii wiekowej.

Piknik Rodzinny 
w Dąbrówce Wielkiej 

Święto Szkoły w Zespole Szkolno‐Gimnazjalnym
w Grotnikach 

Piknik Rodzinny w Rosanowie

"Piknik szkolny" w Zespole
Szkolno‐Gimnazjalnym w Słowiku  
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Jedlickie spotkania z kulturą i tradycją

"Puchar o 5 Milionów"

27 czerwca 2015 r. odbył się doroczny 
festyn „Jedlickie spotkania z kulturą i trady-
cją”, organizowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Jedliczu A i B oraz Rady Sołec-
kie Jedlicza A i B. W relacji, przygotowanej
przez Panią Iwonę Ambroziak, czytamy
m.in.:

„Wozem strażackim przybyli strażacy
z OSP w Ustroniu, radiowozem Wydziału
Ruchu Drogowego przyjechali funkcjonariu-
sze policji ze Zgierza, a młodzi uczestnicy fe-
stynu mieli nie lada frajdę, mogąc wsiąść
do tych aut, włączyć „to i owo”, aby poczuć
się jak w prawdziwej akcji, sfotografować się
czy porozmawiać z panami w mundurach. 
Wypieki na policzkach wystarczająco dużo
mówiły o przeżyciach młodych jedliczan.
Inną, równie ekscytującą atrakcją była kilku-
nastoosobowa grupa Rycerstwa Ziemi Zgier-
skiej, którzy w idealnie odtworzonych
strojach z XIV i XV wieku, przy użyciu włas-
noręcznie wykonanej broni, strojów (według
źródeł historycznych) oraz innych rekwizytów
zaprezentowali walki rycerskie czy tzw. za-
bawy plebejskie. Można było ubrać się w taki
strój, wziąć udział w turnieju, używając ich
mieczy, sfotografować się w oryginalnym kos-
tiumie, zasięgnąć wielu interesujących infor-
macji od członków rycerskiego bractwa,
wśród których były także „białogłowy”. 

W trakcie festynu p. Magdalena Sodo-
mirska z Rady Sołeckiej Jedlicza B prowa-
dziła ciekawe konkursy, gry i zabawy dla
dzieci i dorosłych, nagradzane słodyczami
i gadżetami. O świetną muzykę do zabawy 
zadbał nasz zaprzyjaźniony sąsiad - p. Piotr
Krawczyk, który profesjonalnie konsultował
zakup nowego sprzętu nagłaśniającego dla
potrzeb świetlicy. Jego test wypadł imponu-
jąco! Dziękujemy pięknie! 

Atrakcją dla najmłodszych było malowa-
nie twarzy. Uczestnicy zabawy dumnie
prezentowali nowe buźki kotów, piesków itp.,
których autorkami były uczennice z l kl.
gimnazjum: Kasia, Ola i Milenka. Panienki,
jak powiedziały, robią to, by sprawić radość
młodszym.

Goście mogli skosztować naszych najlep-
szych pierogów, bigosu,wiejskiego chleba
z królewskim smalcem i ogórkiem kiszonym,
kiełbasek, kaszanki, 15 rodzajów ciast oraz
napojów zimnych i gorących, serwowanych
w trakcie całego festynu, który trwał do pół-
nocy. Tańcom i radości uczestników nie było
końca!.

Jednym z głównych punktów programu fe-
stynu było rozstrzygnięcie II edycji konkursu 

„Historia rodzin i miejsc Ziemi Jedlickiej
i okolic”, organizowanego pod patronatem
Wójta Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek.
Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów
w 2 kategoriach wiekowych. I tak I miejsce
zajęli: Marcel Mirowski i Magdalena Bed-
narek, II miejsce - Alicja Banasiak i Wero-
nika Sobieszczyk, III miejsce - Jakub
Mirowski, Julia Jankowska i Adrianna
Mrówczyńska. Wyróżnienia otrzymali: Tosia
Markiewicz, Małgorzata Jóźwik, Michał
Ambroziak, Aleksandra Bystrońska, Julia
Baczyńska, Olga Kubacka, Wiktoria
Klimowicz, Wiktoria Markiewicz, Dagmara
Olczak i Paulina Sandelewska".

Nagrody wręczyła laureatom - w imieniu
wójta Barbary Kaczmarek - sekretarz
gminy Mirosława Maciak w asyście
przewodniczącego Rady Gminy Zgierz
Marka Telendy oraz radnych: Kingi
Banasik, Zuzanny Marchewy, Mariana
Jóźwiaka i Stanisława Wróblewskiego.
Nagrody dla zdobywców miejsc I w obydwu
kategoriach wiekowych oraz miejsca II ufun-
dowała Gmina Zgierz. Organizatorzy szcze-
gólnie gorąco podziękowali wójtowi
Barbarze Kaczmarek za „patronat nad kon-
kursem i wszechstronną pomoc” w realizacji
tego wartościowego przedsięwzięcia.

"Sponsorzy konkursu, rozumiejąc szczytną
ideę zachowania w pamięci społecznej dzie-
jów naszych mieszkańców, przyczynili się
do godnego nagrodzenia laureatów konkursu,
za co bardzo pięknie dziękujemy – czytamy w
relacji Pani Iwony Ambroziak - Zespół
Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach był kolej-
nym partnerem organizatorów konkursu. 
Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły
za stworzenie przychylnego klimatu dla tego
projektu, a nauczycielkom, p. Eulalii
Wiśniewskiej, p. Beacie Wojakowskiej
i p. Dorocie Lewińskiej za niezwykle owocną
współpracę. Wysoki poziom prac to na pewno
także zasługa rodzin młodych autorów, które
ich wspierały, co z pewnością przyczyniło się
do integracji międzypokoleniowej. Dzięku-
jemy także proboszczowi parafii w Grotni-
kach o. Krzysztofowi Jezierskiemu
za otwartość na nasze inicjatywy społeczne,
życzliwość oraz wszelką okazaną pomoc.
Wartościowe przedsięwzięcia winny być kon-
tynuowane, stąd ogłoszona propozycja III
edycji konkursu, tym razem fotograficznego,
pod nazwą „Uroda Ziemi Jedlickiej i okolic”,
do udziału w którym zachęcamy wszystkich
mieszkańców. Szczegóły konkursu ogłosimy
po wakacjach”.

10 czerwca 2015 w Szkole Podstawowej w Besiekierzu zostały zorganizowane  gminne
zawody sportowe szkół podstawowych "Puchar o 5 Milionów". Organizatorką turnieju była
Marta Marszałek-Suska, nauczycielka wychowania fizycznego.

- Uczestnicy sportowych zmagań brali udział w licznych konkurencjach, wymagających
zarówno sprawności fizycznej, jak i umiejętności współpracy drużynowej. Szanse wszyst-
kich szkół były bardzo wyrównane, a rywalizacja trwała do ostatniej minuty. Mimo, iż duch
walki i chęć zdobycia pucharu każdej ze szkół były ogromne, to wszyscy zawodnicy wy-
kazali się grą fair play – podkreśla Marta Marszałek-Suska.

W klasyfikacji ogólnej na I miejscu uplasował się Zespół Szkolno-Gimnazjalny
z Gieczna przed Szkołą Podstawową z Białej (II miejsce) i gospodarzami turnieju – SP
w Besiekierzu (III miejsce).

16 czerwca 2015 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej
uczciła postać swojego patrona: nauczyciela, weterana wojny polsko-radzieckiej 1920 r.,
kierownika szkoły powszechnej w Białej w okresie międzywojennym, zamęczonego przez
hitlerowców w obozie koncentracyjnym w Bergen-Belsen w 1945 r. Była to okazja
do przypomnienia niezwykłej biografii oddanego pracy zawodowej i społecznej pedagoga,
zasłużonego dla społeczności lokalnej.

Szkolną uroczystość uświetnili swoją obecnością członkowie rodziny Jana Kasińskiego.
Wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek w swoim wystąpieniu mówiła m.in.: "Patron
to ktoś, kto swoim życiem daje nam przykład godny naśladowania. Działalność Jana
Kasińskiego jest takim właśnie przykładem: sumiennej pracy, zaangażowania społecznego,
patriotyzmu. Niech zatem Patron będzie dla całej społeczności szkolnej wzorem i inspiracją.
Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Białej to swoiste święto edukacji w całej gminie
Zgierz, ponieważ przypomina nam o tych wszystkich nie zawsze należycie upamiętnionych
nauczycielach w wiejskich szkołach, którzy – jak Jan Kasińki – wpłynęli na działania, myśli
i wartości naszych przodków i nas samych".

DZIEŃ PATRONA W BIAŁEJ

Od IX 2014 r. do V 2015 r. za sprawą
programu eTwinning w  Szkole Podstawo-
wej w Białej gościła hiszpańska kultura.
Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w pro-
jekcie „The Meeting Point”. Miał on
na celu przybliżenie realiów życia 
rówieśników z Hiszpanii. Biorący udział
w projekcie uczniowie poznawali wiele cie-
kawych faktów dotyczących kultury tego
odległego, a jakże interesującego europej-
skiego kraju, przedstawiając jednocześnie
informacje o sobie i polskiej kulturze. Plat-
formą korespondencji okazała się znajo-
mość języka angielskiego.

- Uczestnictwo  w  projekcie   pozwoliło

biorącym w nim udział uczniom nawiązać
przyjaźnie z rówieśnikami z zagranicy
i poznać kulturę ich kraju, a także rozwinąć
umiejętności interpersonalne. Wykorzysty-
wane narzędzia TIK sprawiły, że uczniowie
udoskonalili swoje umiejętności informa-
tyczne, a stosowanie do komunikowania się
języka angielskiego podniosło u uczestników
poziom jego znajomości. Co prawda projekt
„The Meeting Point” został już 
zakończony, ale uczestnicy już planują 
nawiązanie współpracy z innymi partnerami
w ramach programu eTwinning w kolejnych
latach – relacjonuje Anna Fabiańska,
nauczycielka języka angielskiego.

HISZPAŃSKA KULTURA W SZKOLE W BIAŁEJ

Przypominamy, że na podstawie znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gmi-
nach, która obowiązuje od 1 II 2015 r. właściciele domów letniskowych i nieruchomości
wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych zostali objęci systemem gos-
podarowania odpadami komunalnymi. Właściciele w/w nieruchomości, na mocy uchwał
Rady Gminy Zgierz z 26 III 2015 r. mają obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy Zgierz
stosownej deklaracji oraz wniesienia opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów.
Roczna opłata wynosi 203,36 zł (segregowane) lub 217,76 zł (niesegregowane) i powinna
być uregulowana do dnia 5 XI. Kalkulacja wysokości wspomnianych stawek to iloczyn
dwóch wartości: kosztu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, obliczonego dla
pojemnika o pojemności 120 litrów, oraz średniej liczby pojemników z odpadami, powsta-
jącymi na posesji w ciągu roku (wliczając odpady zielone).

Termin złożenia pierwszej deklaracji minął 31 maja, jednak osoby, które z różnych
powodów tego nie uczyniły, powinny możliwie najszybciej wypełnić ten obowiązek.

K O M U N I K A T
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Konkurs literacko‐fotograficzny

„Ta chwila, ten moment…” rozstrzygnięty!

Projekt „Bajkowo” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Bajkowy ogródek” w Besiekierzu

Gmina  Zgierz  rozpoczęła  realizację  kolejnego  projektu  współfinansowanego
ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Bajkowo” polega na doposażeniu 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Zgierz
(1 oddział w SP Besiekierz i 1 oddział w SP Dąbrówka), które nie były 
objęte wcześniej wdrażanym projektem o nazwie „Świat dziecka”. 

W ramach projektu zostaną zakupione m.in. meble, tablice interaktywne, rzutniki, 
laptopy, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne. Nowe wyposażenie 
pozwoli świadczyć wysokiej jakości edukację przedszkolną zgodną z  potrzebami dzieci
w wieku przedszkolnym.
Projekt, którego wartość wynosi 75 776,00 zł, nie wymaga wkładu własnego gminy. 

Agnieszka Filipczak

W niedzielę 28 czerwca w Szkole Pod-
stawowej w Besiekierzu Rudnym  odbył się 
coroczny Piknik Rodzinny. W tym roku jed-
nak miał on wyjątkowy charakter, ponieważ
został  połączony z uroczystym otwarciem
„Bajkowego ogródka”. 

Pierwsze prace dotyczące projektu 
„Bajkowy ogródek” rozpoczęły się wiosną 
2013 r.  Ogólny zarys powstał dość szybko,
jednak prace  porządkowe oraz przygotowa-
nie gruntu pod nasadzenia trwały dość długo.
Już na pierwszych etapach budowy ogródka
dało się zauważyć, że jest to żywa pracownia,
w której uczniowie będą mogli prowadzić 
obserwacje, eksperymenty ale nade wszystko
uczyć kontaktu z przyrodą. Dzięki ogródkowi
społeczność lokalna będzie mogła w przyjaz-
nej estetyce przyrodniczej kontemplować
piękno przyrody, poznawać nowe rośliny
i ich środowisko życia oraz odpoczywać.

Szkolny gródek składa się z dwóch części:
ogródka dydaktycznego oraz terenu rekrea-
cyjnego czyli placu zabaw oraz sąsiadującej
z nim altany wypoczynkowej. Obydwie
części łączy alejka krzewów oraz kwiatów.
Posadzone zostały: drzewa oraz krzewy
iglaste i liściaste, krzewy owocowe, byliny, 
krzewinki, rośliny cebulowe, zioła i przy-
prawy – łącznie prawie 400 sztuk. W central-
nej części ogródka powstał skalnik, gdzie
między skałami i minerałami rosną rośliny
górskie. W ogródku znajduje się też stanowi-
sko meteorologiczne, gdzie można odczytać
aktualną temperaturę, sprawdzić wilgotność
powietrza, wysokość ciśnienia atmosferycz-
nego oraz określić kierunek wiatru. Na tere-
nie kompleksu znajduje się 8 drewnianych
tablic informacyjnych z zakresu edukacji
przyrodniczej, które  pozwolą  w przystępny
sposób kształcić dzieci i realizować podstawę 
programową. Ogródek wyposażony jest rów-

Miejsce sytuuje człowieka w określonym
punkcie na ziemi, dostarcza odpowiedzi na
istotne pytanie: „Skąd się wywodzę, jakie są
moje korzenie?”. Z miejscem nierozerwalnie
związane jest zatem pojęcie ludzkiej
tożsamości. Jest to znaczący dla człowieka
obszar świadomości, bez której człowiek jest
niedopowiedziany, czegoś istotnego pozba-
wiony. Brak odpowiedzi na pytanie
o początki własnego istnienia i miejsce,
w którym to istnienie się rozpoczęło, utrudnia
życie, a niekiedy nawet je uniemożliwia. Stąd
wzięło się nasze zainteresowanie miejscem –
łącznikiem pomiędzy WCZORAJ, DZIŚ,
JUTRO. Również dlatego tematem tegorocz-
nej edycji konkursu literacko-fotograficz-
nego „Ta chwila, ten moment…” była
próba uchwycenia piękna miejsc w subiek-
tywnym odczuciu niezwykłych, bliskich, nie-
banalnych.

Zainicjowany przeze mnie i Panią Dorotę
Pogorzelską (polonistkę ze Szkoły Podstawo-
wej w Szczawinie) konkurs odbył się już
po raz czwarty. Realizuje on takie cele, jak
propagowanie kultu „małych ojczyzn”,
odkrywanie ich walorów przyrodniczych
i kulturowych, promowanie kultury języka
polskiego wśród dzieci i młodzieży, doskona-

lenie świadomego i celowego posługiwania
się poprawną polszczyzną, budzenie wrażli-
wości estetycznej, poszukiwanie młodych ta-
lentów a także wzmacnianie postaw
proekologicznych.

W tym roku konkurs został objęty
patronatem przez Wójta Gminy Zgierz Panią
Barbarę Kaczmarek. Ogromnego wsparcia
udzielił nam również dr Dariusz Szlawski.
Urząd Gminy Zgierz zapewnił laureatom
konkursu wyjątkowo atrakcyjne nagrody
książkowe.   

W kategorii FOTOGRAFIA komisja przy-
znała nagrodę główną Stanisławowi
Jędrzejczakowi oraz wyróżnienie Marii
Jędrzejczak, zaś w kategorii PRACA LITE-
RACKA nagrodzeni zostali: Ewelina
Kuśmierczyk (nagroda główna) i Juliusz
Kaferski-Kowalczyk (wyróżnienie).

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy
do udziału w konkursie w przyszłości. Wspie-
rającym nas przedstawicielom władz
gminnych, bez których realizacja tego przed-
sięwzięcia byłaby niemożliwa, gorąco dzię-
kujemy. Tym samym wyrażamy nadzieję na
dalszą owocną współpracę. 

dr Alicja Matusz-Rżewska 
(polonistka Gimnazjum w Szczawinie)

ZAPROSZENIE
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nież  w  ławeczki oraz altanę, która stanowi
zadaszone stanowisko dydaktyczno-rekrea-
cyjne dla 8-10 osób. 

W różnorodne prace nad obiektem 
zaangażowani byli uczniowie, ich rodzice,
nauczyciele oraz pozostali pracownicy
szkoły. Realizowany projekt uzyskał wspar-
cie finansowe  w wysokości 30.368zł z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, a wkład rodziców 
wyniósł 5180 zł.                                                             

Łączna suma środków finansowych prze-
znaczonych na projekt wyniosła 35 548 zł. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała
p. Barbara Kaczmarek – Wójt Gminy Zgierz
wraz z Dyrektorem szkoły p. Elżbietą 
Sobczyńską-Kaźmierczak. Okolicznościowe
wystąpienie wygłosił radny p. Dariusz
Sędzicki. Uroczystość uświetniły występy
uczniów szkoły oraz przedszkolaków, którzy
wierszem i piosenką w pięknej scenografii
podkreślili znaczenie edukacji ekologicznej
dla rozwoju każdego człowieka. Program ar-
tystyczny spodobał się zgromadzonej pub-
liczności i został nagrodzony gromkimi
brawami. Resztę popołudnia uczestnicy „Pik-
niku Rodzinnego” spędzili korzystając z ofe-
rowanych przez organizatorów atrakcji. Na
uczestników pikniku czekała loteria fantowa,
przejażdżki motocyklami, malowanie twarzy,
pokaz mody w stylu Eko, konkurs na zdrową
potrawę, różnego rodzaju zawody sportowe.
Jak co roku zagwarantowany był pyszny
bufet oraz przyjemna muzyka. Można było
zjeść ciepłe posiłki z grilla oraz desery w for-
mie ciast pieczonych przez rodziców. Głów-
nym celem wydarzenia były: integracja
środowiska uczniów i rodziców, wspólna za-
bawa i spędzenie nidzielnego popołudnia bez
telewizora i komputera oraz prezentacja
talentów aktorskich najmłodszych uczniów. 

Bożenna Drewnowska, 
Katarzyna Sikorska-Knapek
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NOC ŚWIĘTOJAŃSKA w Gminnym Ośrodku Kultury

27 czerwca 2015 r. mieszkańcy gminy Zgierz i goście bawili się na tradycyjnej „Nocy Świętojańskiej” w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej. Zebranych powitali wójt gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek, zastępca wójta Wiesław Olender i przewodniczący Rady Gminy Zgierz Marek Telenda. Na bogaty program artystyczny złożyły się m.in. występy zespołów

muzycznych i tanecznych oraz zwyczajowe obrzędy świętojańskie. W imprezie wzięło udział ponad 4,5 tysiąca osób.

REKLAMA ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Artystycznych
OPERATIVA zaprasza na cykl koncertów

„Muzyka w polskim dworze”

w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej.

Partnerem projektu jest Akademia Muzyczna w Łodzi.
Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Zgierz.

5 VII godz. 15.00 – Anna Dzionek-Kwiatkowska (sopran),
Krystyna Hussar-Moczulska (fortepian)
19 VII godz. 15.00 – Jolanta Gzella (mezzosopran),
Elżbieta Różycka-Przybylak, Emil Przybylak (fortepian)
26 VII godz. 15.00 – Anna Terlecka-Kierner (sopran),
Bogusław Pikała (fortepian)
2 VIII godz. 15.00 – Agata Górska-Kołodziejska
(fortepian), Anna Liszewska (fortepian)
16 VIII godz. 15.00 – Bartosz Szulc (bas), Dorota Brolik-
Bekrycht (fortepian)
23 VIII godz. 15.00 – Beata Zawadzka-Kłos (sopran),
Agnieszka Przybylska (fortepian)

Na wszystkie koncerty WSTĘP WOLNY. 


