
gminazgierz.pl  10/2016                                                                                              

ISSN 1425-9370         Rok XXIV  Nr 10 (284)    MIESIĘCZNIK  BEZPŁATNY

na ziemi zgierskiejna ziemi zgierskiej
GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZGIERZ 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców, Urząd Gminy
Zgierz uruchomił internetowy serwis informacyjny dla wszystkich zainteresowanych
lokalizacją inwestycji na terenie gminy. Aktualne informacje o terenach inwestycyjnych
oraz prospekt prezentujący gminę są dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Niebawem serwis zostanie wzbogacony o nowe funkcjonalności. Zapraszamy na stronę 

Gminny Zakład Komunalny zakupił ze środków własnych nową kosiarkę bijakową
tylno-boczną przeznaczoną do wykaszania poboczy, co w znacznym stopniu w przyszłym
sezonie usprawni prace związane z bieżącym utrzymaniem gminnych dróg.

30 września odbyło się uroczyste otwarcie nowego gabinetu w Zespole Szkolno-Gimna-
zialnym w Szczawinie. To kolejny otwarty gabinet stomatologiczny w szkołach na terenie
gminy Zgierz, w których uczniowie i absolwenci do 18 roku życia  będą leczeni bezpłat-
nie.

Nowa 
kosiarka

Zdrowy uśmiech

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”.
- Phil Bosmans
Mała wielbicielka naszej gminnej gazety - Nikola. fot. Zuzanna Marchewa

www.gminazgierz.pl/investors
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Projekt pn. „Aktywność społeczno-
zawodowa gwarancją bezpiecznej
przysz łośc i”wspó ł f inansowany
ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020 realizowany
jest przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zgierzu zgodnie z harmo-
nogramem projektu.  
10 uczestniczek projektu, głównie mamy
posiadające małoletnie dzieci, poszerzyło
swoją wiedzę na temat prawidłowego
wychowania swoich pociech w ramach
tzw. "Szkoły dla rodziców". Każda
kobieta instynktownie wchodzi w rolę
matki, niejednokrotnie jest to bardzo
trudne, zwłaszcza w młodym wieku,
podołać wszystkim obowiązkom jakie
trzeba pokonać zostając matką. Projekt
ten ma na celu podpowiedzieć
jak prawidłowo wychowywać dzieci,
jak budować relacje i więzi rodzinne,
a zwłaszcza relacje z dzieckiem,
jak motywować do rozwoju
oraz   jak   budować   poczucie   własnej                               

wartości, bezpieczeństwa i godności
dziecka. 

Inna 5 osobowa grupa uczestników pro-
jektu zrealizowała zajęcia terapeutyczne
o tematyce dotyczącej różnego rodzaju
uzależnień (alkoholu, narkotyków, dopa-
laczy, komputera, telefonu,  zakupów,
telewizji) wynikających z postępu cywi-
lizacyjnego współczesnego świata.
Uczestnicy zajęć poznali mechanizmy
ich powstawania, objawy uzależnienia,
metody ich unikania i leczenia.
W dalszym ciągu 10 uczestników pro-
jektu kontynuuje realizację kursu prawa
jazdy kategorii B, odbywając praktyczną
naukę jazdy. Dwie uczestniczki projektu
kontynuują zajęcia z logopedą i zajęcia
informatyczne finansowane w ramach
projektu.Od miesiąca listopada rozpocz-
nie się Program Aktywizacja i Integracja
(PAI), w ramach którego uczestnicy pro-
jektu będą realizowali 40 godzin mie-
sięcznie zajęć integracyjnych i 40 godzin
miesięcznie prac społecznie użytecz-
nych.Wszystkie zajęcia odbywają
się w Klubie Integracji Społecznej
w Dąbrówce.

Czasem tylko stare mapy pamiętają
o miejscach, gdzie kiedyś chowano zmar-
łych. Przechodząc koło takich miejsc,
nawet nie zdajemy sobie sprawy, że były
tu kiedyś cmentarze. Przykładem tego
może być dawna nekropolia ewangelicka
położona w lesie na granicy Cyprianowa
i Białej. Zachowały się tu dwa ceglane,
otynkowane filary bramy oraz kilkana-
ście zdewastowanych nagrobków
- najstarsze z przełomu XIX i XX w.,
najmłodszy z 1949 r.  W dwóch przypad-
kach napisy na nagrobkach są po polsku,
reszta inskrypcji w języku niemieckim.
O jego urządzeniu architektonicznym,
ogrodzeniu, a nawet o pochowanych
tutaj  zmarłych nie wiadomo dosłownie
nic. Nie jest to odosobniony przypadek.
Takich miejsc w gminie jest więcej. 

Zgodnie ze słowami, których auto-
rstwo  przypisuje się marszałkowi Ferdy

nandowi Foch’owi - "Ojczyzna to ziemia 
i groby. Narody tracąc pamięć, tracą
życie." Sentencja ta zawiera bardzo
głęboką treść. „Ziemia i groby” to nie
tylko określone terytorium: to także
miejsce życia człowieka, który egzystu-
jąc poznaje swoją ojczyznę i dba
o jej  dobytek. „Groby” oznaczają więc
to, co minęło, co pozostawili nam nasi
poprzednicy. Możemy w naszym życiu
kierować się wytyczonymi przez nich
drogami czyli poznawać znaczenia tego
dorobku. Możemy również puścić
je w niepamięć, porzucić na zatracenie.
Jednak dalej autor pokazuje nam,
że nie warto tak czynić. „Narody, tracąc
pamięć, tracą życie” - jeśli zapomnimy
o nauce naszych poprzedników, grozi
nam wyginięcie - nie natychmiastowe,
lecz postępujące w czasie, bez udziału
naszej świadomości. 

Aktywność społeczno - zawodowa

Plebiscyt 

Ocalić od zapomnienia

Koordynator projektu
Małgorzata Bibel  

DNIA 11 LISTOPADA 2016 R. W ZWIĄZKU Z ORGANIZOWANYMI 
UROCZYSTOŚCIAMI PATRIOTYCZNYMI W BIAŁEJ

POD POMNIKIEM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W GODZINACH OD 16:50 DO 18:00, ULICA KOŚCIELNA ZOSTANIE

ZAMKNIĘTADLA RUCHU SAMOCHODOWEGO NA ODCINKU 
OD KOŚCIOŁA POD WEZ. ŚW. PIOTRA I PAWŁA DO SKRZYŻOWANIA 

Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 702. OBJAZD BĘDZIE MOŻLIWY
ZA OŚRODKIEM ZDROWIA W BIAŁEJ.  

O G Ł O S Z E N I E

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Grotni-
kach jako laureat konkursu „Nasza Eko
- pracownia” realizuje zadanie pod nazwą
„Utworzenie Ekopracowni w Formie
Laboratorium Ekobadawczego w Zespole
Szkolno - Gimnazjalnym im. Jana Pawła
II w Grotnikach” finansowanego
z funduszy WFOŚiGW w Łodzi. Dotacja

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
wynosi 35 000 zł na realizację nowoczesnej pracowni biologicznej.
Projekt obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni
przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne  i różnorodne środki
dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu
edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Wieczorek Patriotyczny
12 listopada 2016 (sobota) godz. 16.00

Miejsce: świetlica wiejska w Jedliczu A, ul. Długa 36
W programie:

- występ zespołu Szczawinianki
- w spólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

z akompaniamentem przy słodkim poczęstunku
- ognisko (jeśli dopisze aura)

Organizatorzy:
Koło Gospodyń Wiejskich Jedlicze A i B

Stowarzyszenie Proekologiczne Grotniki - Jedlicze - Ustronie „Pinia”
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Sołtys i Rada Sołecka Jedlicza A

Zwycięzcą plebiscytu zorganizowanego przez serwis naszemiasto.pl oraz tygodnik
Panorama Zgierska na najpopularniejszego wójta powiatu zgierskiego została
Barbara Kaczmarek – wójt gminy Zgierz, która osiągnęła znaczną przewagę
punktową. To dopiero połowa kadencji na stanowisku wójta, a jej praca została
już doceniona przez mieszkańców.  

W kategorii na najpopularniejszego sołtysa powiatu zgierskiego wygrała
Zuzanna Marchewa – sołtys Ustronia od 2007r. Pełni również funkcję wiceprze-
wodniczącej Rady Gminy Zgierz. Jest osobą aktywnie włączającą się w społeczne
sprawy gminy.
Serdecznie gratulujemy! 
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Inwestycje   
w gminie Zgierz

W październiku br. ruszył pierwszy etap prac związanych z odwodnieniem terenu pod parking przy Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie oraz naprawa poszycia dachowego nad salą gimnastyczną.

Przy Szkole Podstawowej im. Jana Kasińskiego
w Białej zakończyła się przebudowa boiska szkolnego.

Trwają prace remontowe na drodze powiatowej
łączącej miejscowości Kębliny z Białą, droga jest
współfinansowana również ze środków Gminy Zgierz.Rozpoczęto budowę boiska przy Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Słowiku.

Naprawa nawierzchni ul. Głównej w miejscowości
Lućmierz.

W dniu 18 września 2016 roku odbyły
się wybory uzupełniające do Rady Gminy
Zgierz w okręgu nr 7 (sołectwa Dąbrówka
Wielka i Dąbrówka Strumiany).
Frekwencja wyborcza wyniosła 30,67 %.
Radnym Rady Gminy Zgierz została
wybrana Beata Stańczyk, zgłoszona przez
KWW ”Dąbrówka”, która otrzymała 186
głosów, jej kontrkandydatem był Wiesław
Polasiński – 106 głosów ( zgłoszony
przez KWW Wiesława Polasińskiego).

Na XXVII sesji Rady Gminy Zgierz
w dniu 29 września 2016 roku Beata
Stańczyk złożyła ślubowanie, oficjalnie
wchodząc w skład radnych. Nowo wybrana
radna jest mieszkanką Dąbrówki Strumiany,
ma 48 lat, wykształcenie średnie. Prowadzi
z mężem gospodarstwo rolne, rozwijając
je w kierunku agroturystycznym. Społecznie
działa jako: przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich Dąbrówka, członkini zespołu
śpiewaczego „Szczawinianki”, członkini
Zarządu Agroturystycznego Ziemi
 Zgierskiej.

29 września Rada Gminy Zgierz
zebrała się na XXVII sesji w bieżącej
kadencji.
Podczas sesji nastąpiło zaprzysiężenie
Beaty Stańczyk - nowej Radnej Gminy
Zgierz, reprezentującej Dąbrówki.

Większość omawianych i głosowanych
uchwał dotyczyła zagadnień gospodar-
czo-budżetowych. 
W pierwszej kolejności rozpatrywano
pakiet uchwał w sprawach finansowych.
W efekcie nastąpiły przesunięcia środ-
ków w obrębie budżetu w zakresie zadań
własnych, (m.in. na bieżące utrzymanie
dróg).

Uchwalono również zmiany uchwały
w sprawie ustalenia stawek dotacji przed-
miotowych dla Gminnego Zakładu
Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej.
Rozpatrzono projekty uchwał w spra-
wach zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata 2016-
2026 i zmian Statutu Gminy Zgierz.
Przyjęto zmiany w uchwale w sprawie                     

zasad i trybu przeprowadzania konsulta-
cji z mieszkańcami gminy Zgierz, regu-
lami nach korzystania ze świetlic
wiejskich w miejscowości Gieczno Jed-
licze A, Jedlicze B, Kania Góra, Rosa-
nów i Ustronie oraz obiektu sportowo
– rekreacyjnego w Rosanowie. 

Rada przyjęła Wieloletni Program
Gospodarowania Mieszkaniowym Zaso-
bem Gminy Zgierz na lata 2016-2020
oraz uchwałę w sprawie zawarcia poro-
zumienia dotyczącego powierzenia
Wójtowi Gminy Zgierz wykonywania
zadania zarządzania przystankami
komunikacyjnymi zlokalizowanymi
w ciągu dróg wojewódzkich nr 702 i 708
w granicach administracyjnych gminy
Zgierz. 

Przypominamy, że uchwały w pełnym
brzmieniu są publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej gminy Zgierz,
w dziale Prawo. Zapraszamy na:
www.zgierz.bip.net.pl

Rada Gminy Zgierz 
już w komplecie

XXVII sesja 
Rady Gminy Zgierz

Lućmierz

Słowik

Gieczno

Biała
Wola Branicka

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu
uproszczonego Planu Urządzenia
Lasów należących do osób fizycznych
na terenie gminy Zgierz.

Wójt Gminy Zgierz działając na pod-
stawie  art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.
Dz. U z 2015r. poz. 2100) zawiadamia,
że w dniach od 28 października 2016 r.
do 27 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy
w Zgierz, ul. Łęczycka 4 w Zgierzu,
pokój nr 1, zostanie wyłożony do pub-
licznego wglądu na okres 60 dni, projekt
uproszczonego planu urządzenia lasu
dla lasów nie stanowiących własności
Skarbu Państwa (tzn. osób fizycznych)
obowiązujący na okres 01.01.2017 r.
do 31.12.2026 r. dla następujących
obrębów gminy Zgierz:
Astachowice, Biała, Besiekierz Nawo-
jowy, Besiekierz Rudny, Ciosny,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka,
Dzierżązna, Emilia, Glinnik, Grotniki,
Jasionka, Jedlicze A i B, Kania Góra,
Kębliny, Kwilno, Lorenki, Łagiewniki
Nowe, Rosanów, Słowik, Ustronie,
Władysławów, Wola Branicka.

Informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.
Dz. U z 2015 r. poz. 2100) uproszczony
plan urządzenia lasu będzie podstawą
naliczenia podatku leśnego. W terminie
30 dni od daty wyłożenia projektu
uproszczonego planu urządzenia lasu
zainteresowani właściciele lasów mogą
składać zastrzeżenia i wnioski w spra-
wie planu na adres: Urząd Gminy
Zgierz ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz.
Jednocześnie informuję, iż Starosta
wydaje decyzje w sprawie uznania
lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Z A W I A D O M I E N I E
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2 października 2016 r. na stadionie KS
„Włókniarz” w Zgierzu odbyły się Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Zgierz.
Organizatorem zawodów był Wójt Gminy
Zgierz oraz Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej przy pomocy
Komendy Powiatowej w Zgierzu.
Rozgrywki były zgodne z „Regulaminem
zawodów sportowo-pożarniczych Ochotni-
czych Straży Pożarnych” odbywały
się w dwóch konkurencjach: ćwiczenia
bojowe i sztafeta.

W zawodach wzięło udział 10 jednostek
OSP z terenu gminy Zgierz.

I miejsce i jednocześnie udział
w zawodach na szczeblu powiatowym,
wywalczyła jednostka OSP Rogóźno,
II miejsce – OSP Kania Góra,  III miejsce
– OSP  Wypychów.

Tak jak w latach poprzednich, atrakcją za-
wodów był pokaz sprawności w ćwiczeniach
bojowych i sztafecie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej z Ustronie-Grotniki, w której
przedział      wiekowy     waha     się    między 

12, a 16 lat. Zmaganiom druhów przyglądali
się zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP –
Marek Matuszewski, Zastępca Komendanta
Powiatowego PSP w Zgierzu – Waldemar
Mrulewicz, Sekretarz Miasta Zgierza –
Robert Chocholski, Wójt Gminy Zgierz –
Barbara Kaczmarek, Zastępca Wójta
Gminy Zgierz – Wiesław Olender oraz
Radni Rady Gminy Zgierz - Zuzanna
Marchewa, Dariusz Sędzicki, Krzysztof
Wiktorowski.

Komisji Sędziowskiej, składającej
się z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów
ochotników z gminy Aleksandrów Łódzki
przewodniczył Sędzia Główny – bryg.
Witold Boruta.

Nagrody, puchary i upominki za udział
w zawodach ufundowała gmina Zgierz.

Dodatkowo za zajęcie pierwszego miejsca
puchar sfinansował Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Zgierzu Jan
Wojciechowski. 

  
Katarzyna Cieślak

NIELEGALNE 
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Lekcja zdrowia w ZSG w Słowiku

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze OSP

Przyłącza wodociągowe, wykonane
bez wymaganej dokumentacji oraz nieobjęte
umową z Gminnym Zakładem Komunalnym
na dostawy wody, są NIELEGALNE.
Każdy, kto korzysta nielegalnie z gminnej
sieci wodociągowej, łamie prawo i naraża
się na bardzo wysokie kary finansowe.
Analiza wielkości produkcji wody na terenie
gminy Zgierz, wielkości poboru według
wodomierzy oraz parametrów ciśnienia
w sieci prowadzi do wniosku, że w obrębie
poszczególnych odcinków wodociągu wystę-
pują nielegalne przyłącza. Z tego powodu
planowane są wzmożone akcje kontrolne,
mające na celu wyeliminowanie procederu
szkodliwego nie tylko dla gminy, ale wszyst-
kich jej mieszkańców, którzy uczciwie płacą
rachunki za wodę. 

Gminny Zakład Komunalny umożliwia
zalegalizowanie przyłączy, na które
ich użytkownicy nie mają umów i tym
samym nie płacą za wodę. W przypadku
osób, które w terminie do 31 grudnia 2016 r.
dobrowolnie zgłoszą się do GZK,
aby zalegalizować swoje przyłącze i zawrzeć
umowę na dostawy wody, nie będą zastoso-
wane żadne konsekwencje prawne. 

19 października w Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym w Słowiku w klasie IIIa odbyła
się "Lekcja zdrowia" prowadzona przez
przedstawicieli Oddziału Terenowego Agen-
cji Rynku Rolnego  w Łodzi.

Podczas tego spotkania przeprowadzono
część teoretyczną omawiając w jaki sposób
i jakie produkty należy spożywać, a jakich
należy unikać. Dzieciaki poznały zasady
zdrowego odżywiania się, piramidę zdrowia.
Ponadto uczniowie zapoznali  się z korzy-
ściami płynącymi ze spożywania owoców
i warzyw.
Następnie odbyła się część praktyczna 

- pod okiem przedstawicieli ARR,
Wójt Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek,
dyrektor ZSG w Słowiku oraz wychowawcy
klasy,  dzieci  przygotowały  smaczne  kolo-

rowe przekąski - kanapki, szaszłyki, koreczki
owocowo-warzywne, koktajl owocowy. 
Na koniec, uczniowie wraz z organizatorami
„Lekcji Zdrowia" skosztowali przygotowane
wspólnie dania. Na zakończenie lekcji dzieci
otrzymały dyplomy, różne upominki
i gadżety wręczone przez pracowników ARR.
Lekcja prowadzona była w sposób bardzo
zorganizowany, a jednocześnie zabawowy,
co spowodowało, że dzieci były bardzo zado-
wolone. Atrakcją były zagadki, wspólne
 oglądanie teledysku „Czy rodzice wszyscy
wiedzą?”
Uczniowie klasy IIIa składają słowa podzię-
kowania przedstawicielom ARR OT Łódź
za wyśmienitą „LEKCJĘ ZDROWIA".
Dziękujemy

Alicja Nyczaj - Matusiak

Termin abolicji w gminie Zgierz upływa
z końcem 2016 r. Od początku przyszłego
roku każde ujawnione nielegalne przyłącze
spowoduje zawiadomienie właściwych
organów oraz nałożenie dotkliwych
kar finansowych, jakie przewiduje ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (grzywna 5 tys.
za nielegalne przyłącze wodociągowe
i 10 tys. zł za przyłącze kanalizacyjne,
nawiązka na rzecz dostawcy wody - 1 tys. zł
za każdy miesiąc bezumownego korzystania
z wodociągu). W praktyce może to oznaczać
kary rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Identyczne rozwiązanie - ścieżkę legalizacji
przyłączy - z powodzeniem wdrożyło wiele
gmin w kraju, dzięki czemu umożliwiono
tysiącom ludzi wyjście z "szarej strefy"
bez konsekwencji finansowych.  Posiadacze
takich przyłączy bez umów znaleźli
się bowiem w swoistej pułapce - strach przed
gigantycznymi karami finansowymi powodo-
wał, że bez abolicji praktycznie nikt
nie odważył się uregulować swojej sytuacji.
Wszyscy zainteresowani legalizacją przyłą-
czy proszeni są o kontakt z Gminnym Zakła-
dem Komunalnym w Dąbrówce Wielkiej.

GIGANTYCZNE KARY ZA NIELEGALNE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE: 
DO KOŃCA ROKU MOŻNA ICH UNIKNĄĆ! 
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12 października b.r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Jana Pawła II w Grotnikach
świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Przy tej okazji odbyła się IV edycja Gali Jesiennej
Róży. W tym roku Samorząd Uczniowski przyznał tytuł Przyjaciela Szkoły m.in. Barbarze
Kaczmarek – Wójtowi Gminy Zgierz oraz Bożenie Frank - kierownikowi Referatu Edukacji
i Spraw Społecznych.

Spotkanie Koła Emerytów ZNP IV edycja Gali Jesiennej Róży

W dniu 11 października br. w Zespole
Szkolno–Gimnazjalnym w Szczawinie
z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło
się uroczyste spotkanie Koła Emerytów
i Rencistów Związku Nauczycielstwa
Polskiego z gminy Zgierz. 

Podczas uroczystości uczniowie szkoły
zaprezentowali się w pokazie artystycznym,
składając tym samym wszystkim zebranym
nauczycielom emerytom serdeczne życzenia
z okazji ich święta.
Gospodarze szkoły: Jolanta Chojecka
Stępniewska – dyrektor i Cezary Piotrowski
– wicedyrektor,  dołączając   się   do  życzeń  
uczniów obdarowali gości drobnymi upomin-                                                                                                                                 
kami w postaci długopisów z logo szkoły,
do których załączone zostały bardzo ważne 

słowa D. Beissera, cyt.: „Nauczyciel…
to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci
na całym świecie, bo któż inny mógłby
każdego dnia ofiarowywać to, co w nim
najlepszego cudzym dzieciom?”.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej złożyła również  uczestnikom spotkania
Wójt Barbara Kaczmarek obdarowując
wszystkich słodkim upominkiem.
Również przedstawicielki Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego złożyły życzenia pełne
ciepła,  Jolanta Paprocka – Prezes Zarządu
Koła Emerytów i Rencistów ZNP podzięko-
wała wszystkim za przybycie, a gospodarzom
szkoły za przemiłe ugoszczenie.  

Bożena Frank

VI Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia w ZSG w Słowiku

30 września 2016 r. po raz pierwszy Zespół
Szkolno – Ginazjalny w Słowiku wziął udział
w VI Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia
(World Multiplication Table Day) organizo-
wanym pod hasłem: Młodsi sprawdzają,
czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Na terenie szkoły działały komisje egzami-
nacyjne, które sprawdzały znajomość
tabliczki mnożenia wśród uczniów klas
III-VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas
I-III gimnazjum. Specjalne komisje egzami-
nacyjne udały się także do pobliskich
sklepów, gdzie sprawdzianowi matematycz-
nemu  poddały sie ekspedientki oraz klienci.
Po wyjściu ze sklepów przepytali ze znajo-
mości tabliczki mnożenia również mieszkań-
ców gminy Zgierz oraz pasażeroów tramwaju
lini 46.

Uczniowie przygotowali plakaty, które
zostały wywieszone na gazetkach na koryta-
rzach oraz na holu przy wejściu do szkoły.
Wykonali również plakietki, transparenty,
kolorowe kostki do gry. 

Podczas przerw uczniowie klas młodszych
zmierzyli się z interaktywnymi ćwiczeniami
usprawniającymi naukę tabliczki mnożenia.
Nie zabrakło również malowania twarzy,
wierszyków a wszystko to o tematyce
tabliczki mnożenia.

Obchody    Światowego    Dnia    Tabliczki                                

Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele
pozytywnych emocji, pobudziły chęć
zdrowej rywalizacji. Bardzo cieszyliśmy się,
gdy rodzice rozwiązywali zadania,
a ich dzieci gorąco im kibicowały. Egzamin
także zdawali nauczyciele. 

Każdy kto tego dnia rozwiązał poprawnie
test otrzymywał tytuł eksperta tabliczki
mnożenia. Pod koniec dnia odbył się test,
którego celem było wyłonienie SUPER
MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA wśród
uczniów, którzy tego dnia pozytywnie
zaliczyli test szkolny.

Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do propagowania tego święta, cieszymy
się z tylu rozdanych tytułów eksperta tab-
liczki mnożenia i liczymy na równie duże
zaangażowanie w przyszłym roku. 

Warto podkreślić, że do akcji włączyło
się 2977 szkół, w tym duża część z Polski
i Rosji. Były również szkoły z: USA,
Irlandii, Anglii, Białorusi, Austrii.

W piątkowe popołudnie powstał filmik
z obchodów Dnia Tabliczki Mnożenia.
Zapraszamy do obejrzenia : 
https://www.youtube.com/watch?v=zXn6kN
ziCV0

Koordynatorzy: Alicja Nyczaj – Matusiak,
Monika Chowańska

W dniu 12 paździer-
nika obchodzono uro-
czyście Dzień Edukacji
Narodowej w Zespole
Szkolno-Gimnazjal-
nym im. Jana Pawla II
w Grotnikach, 13 paź-
dziernika odbyły się
uroczystości w ZSG
w Szczawinie i Szkole
P o d s t a w o w e j
w Dąbrówce Wielkiej,
14 października
w Szkole Podstawowej
im. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich w Besie-
kierzu Rudnym.

Dzień Edukacji Narodowej 

SZCZAWIN

DĄBRÓWKA WIELKA

BESIEKIERZ RUDNY
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Z głębokim żalem pożegnaliśmy w tym
miesiącu naszą Drogą Koleżankę, pedagoga,
wychowawcę – nauczycielkę Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Kasińskiego w Białej – Panią
Marlenę Mamos. Trudno jest nam pogodzić
się z tym faktem i w obliczu takiej tragedii
bardzo współczujemy najbliższym
Pani Marleny Mamos. 
Pani  Marlena Mamos swoją pracę pedago-
giczną rozpoczęła  w  szkole  w  Śladkowie
Górnym   w   roku  1989,   a  w  naszej  szkole                           

w roku 1998. Pracę   zaczęła   od   nauczania
w klasach młodszych, następnie uczyła
języka niemieckiego i informatyki. Organizo-
wała zajęcia socjoterapeutyczne, opiekowała
się dziećmi na zajęciach świetlicowych.
Prowadziła szkolenia dla rolników w ramach
komputeryzacji obszarów wiejskich.
Od kilkunastu lat uczyła swojego ulubionego
przedmiotu – języka polskiego. 

Poza pracą pedagogiczną podejmowała
wiele innych działań na rzecz szkoły i wycho-
wania. Prowadziła zajęcia pozalekcyjne: koła
zainteresowań i zajęcia wyrównawcze.
Chętnie uczestniczyła ze swoimi wychowan-
kami w rajdach pieszych lub rowerowych.
Organizowała wycieczki krajoznawcze
oraz spektakle teatralne. 

Wielokrotnie przygotowywała  akademie
środowiskowe z okazji świąt państwowych,
jak również programy artystyczne
dla uczniów szkoły. Podziwialiśmy  przygo-
towane pod jej kierunkiem – zabawne
i wzruszające programy w wykonaniu dzieci.
Utrwalała życie szkoły w obiektywie. Była
opiekunem nauczycieli stażystów. Uczniowie
wybierali ją na opiekuna Samorządu
Szkolnego. Prowadziła ceremoniał szkolny
i wszelkie uroczystości szkolne.

Współtworzyła  i  realizowała  projekty
edukacyjne takie jak: „Szkoła Marzeń”,
„Umiem, mogę, potrafię”,  „Zagraj w zielone,
czyli zdrowo i ekologicznie w Szkole
Podstawowej w Białej”, „Możesz więcej”,
„Grzeczność na co dzień”.

Popularyzowała      czytelnictwo,     m. in. 

   Nigdy nie zapomnimy pięknych, kształtnych
liter pisanych na tablicy;  czytelnych
dla każdego, które układały się niczym
piosenka  wyśpiewana  w równym, spokojnym
tempie. 
Pani Marlenka stanowiła dla nas inspirację
do działania; dzięki niej dekoracje w klasie
były bardziej bogate,  dzięki niej zgłębialiśmy
wiedzę na temat naszej rodzimej tradycji. 

Trudno mówić o Pani Marlenie Mamos
w czasie przeszłym. Obecny rok szkolny miał
być dla Pani Mamos kolejnym rokiem pracy,
bo koniec poprzedniego roku szkolnego
zwiastował wakacje, które spędzała w gronie
swojej najbliższej rodziny – dzieci i męża.
Niestety, ciężka choroba i jak się okazało,
śmiertelna, pokrzyżowała wszelkie plany.

Marlenko. 
Dziękujemy, że byłaś z nami i pozostawi-

łaś w historii naszej szkoły pięknie i starannie
zapisaną kartę, a w naszych sercach najpięk-
niejsze wspomnienia.
W chwilach takich jak ta znamienne są słowa:
Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak, jakbyś nie chciała swym odejściem
smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.
(ks. J. Twardowski)

Koleżanki i Koledzy ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Kasińskiego w Białej. 

uczestniczyła w konkursie „Wydajemy
własną książkę”,   projekcie   rządowym   –
„Książki naszych marzeń”. Organizowała
w szkole i przygotowywała uczniów
do   konkursów pozaszkolnych:  ortograficz-
nych  i recytatorskich, wiedzy o mitologii,
ulubionych lekturach.

Była osobą ciepłą, serdeczną, wrażliwą,
niezwykle uczynną. Z troską pochylała
się nad tymi, którzy potrzebowali pomocy.
POTRAFIŁA ROZMAWIAĆ... POTRA-
FIŁA SŁUCHAĆ... Kochała swoją pracę,
była dobrym nauczycielem i wspaniałym wy-
chowawcą, serdecznym przyjacielem  dzieci.
Cieszyły ją sukcesy uczniów, martwiły
sprawy trudne. Przekazywała nie tylko
wiedzę, lecz wskazując ideały, pomagała
kształtować się młodym charakterom.
Troszczyła się o poziom nauczania, dobre
imię szkoły, ceremoniał i tradycje.  

Cieszyła się dużą sympatią uczniów,
rodziców i pracowników szkoły.

Uczniowie o naszej nauczycielce –
Pani Marlenie Mamos.
Żadne słowa nie oddadzą żalu i pustki
spowodowanej brakiem jej obecności wśród
nas. Zawsze „kolorowa”, uśmiechnięta.
W naszej pamięci pozostanie obraz wspania-
łej nauczycielki,  poświęcającej nam czas
na naukę, ciągłe powtarzanie materiału
przez nas niezrozumiałego. Nikomu
nie pozwalała zostać w tyle. Gotowa
do pomocy najlepszym jak i najsłabszym
uczniom. 

Marlena Mamos - pedagog, wychowawca, nauczyciel

Wyrazy współczucia

Rodzinie
Michalaków

z powodu śmierci

MĘŻA, OJCA
składa

Zarząd Koła
Emerytów i Rencistów ZNP 

z terenu gminy Zgierz

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia

Pani 
Elżbiecie Skorupce

z powodu śmierci

MAMY 
składają

Wójt Gminy Zgierz
Kleżanki i Koledzy

z Urzędu Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia 
Pani 

Michalak
z powodu śmierci męża

ŚP.
Mieczysława 
Michalaka

 składają
Wójt Gminy Zgierz

Pracownicy Referatu Edukacji 
i Spraw Społecznych
Urzędu Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia 
Rodzinie

z powodu śmierci 

ŚP.
Marleny Mamos

nauczycielowi
Szkoły Podstawowej w Białej  składają

Wójt Gminy Zgierz
Pracownicy Referatu Edukacji 

i Spraw Społecznych
Urzędu Gminy Zgierz

Z głębokim smutkiem żegnamy
zmarłą 2 października 2016 roku

 ŚP.
Marlenę Mamos
życzliwą, pomocną, troskliwą

serdeczną nauczycielkę i koleżankę

wyrazy współczucia składają 
mamie, mężowi i dzieciom

Dyrektor, pracownicy
i uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. J. Kasińskiego
w Białej

BEZPŁATNE 
PORADY
PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY ZGIERZ
Urząd Gminy Zgierz ,

ul .  Łęczycka 4

środa) w godz. 10.00 – 15.00 
Rezerwacja terminów: 

Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz
tel. 42 716 25 15 w. 116

23
listopada

Bezpłatne porady  
psychologiczne

dla mieszkańców gminy Zgierz we wrześniu 2016 r. 

DĄBRÓWKA SOWICE (Klub Integracji Spo-
łecznej): 07.11 godz. 09.00-13.00; 22.11 godz.
14.00-18.00. GIECZNO (Centrum Aktywizacji
Społeczno-Kulturalnej): 07.11 godz. 15.00-19.00,
22.11 godz. 09.00-13.00, 24.11 godz. 09.00-
13.00. GROTNIKI (Ośrodek Zdrowia): 04.11
godz. 14.00-18.00, 25.11 godz. 09.00-13.00.
SŁOWIK (Ośrodek Zdrowia): 24.11 godz.
14.30-18.30, 28.11 godz. 14.30-18.30. SMAR-
DZEW (Ośrodek Zdrowia): 08.11 godz. 14.00-
18.00, 23.11 godz. 14.00-18.00 28.11 godz.
09.00-13.00. BIAŁA (Ośrodek Zdrowia):
w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 12.30-
15.30.

 

NEKROLOGI I KONDOLENCJE
są publikowane bezpłatnie.

Zlecenie publikacji należy złożyć osobiście
w siedzibie Redakcji 

(Urząd Gminy Zgierz, budynek B, pokój nr 13).
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Gdy za oknami wiatr szarpie koronami
drzew chłoszcząc kroplami deszczu tych,
którzy z domowych pieleszy wyjść muszą,
przyjemnie jest opatulić się w ciepły koc
i popijając aromatyczną herbatę czy kawę
uciec od szarugi za oknem w świat gorących
romansów, sensacyjnych przygód czy frapu-
jących kryminalnych zagadek. Oczywiście,
gdy w perspektywie mamy zakup opału
czy nadchodzące święta, nie każdego stać
na zakup coraz droższych książek
– tym bardziej, że do księgarni daleko,
a pogoda zniechęca do jakichkolwiek
wycieczek…

A prawdziwy „mól książkowy” to stwo-
rzenie, które (wbrew obiegowej opinii)
nie jest gatunkiem wymarłym czy fantastycz-
nym. To niewidoczny wirus, którym zarazić
się może każdy z nas, a raz zainfekowani,
stajemy się „pożeraczami literatury”.
Jeśli w rodzinie macie taki przypadek, dosko-
nale wiecie, jak ciężko się z nim obchodzić…
Jeśli chodzi o koszty wiktu i opierunku, to,
w zależności od ilości wolnego czasu i pory
roku, są one zmienne. Najmniejsze są właśnie
jesienią i zimą. Wtedy to taki pożeracz
książek hibernuje się gdzieś w kąciku
pod kocykiem nie zgłaszając większych
zapotrzebowań na płyny i pokarmy. Wystar-
czy książka… Nie należy mu jednakowoż
przeszkadzać – reaguje rozdrażnieniem.
Ale! Nie daj Bóg, pożeracz skończy czytać,
a w domu nie ma kolejnego woluminu.
Rozdrażnienie może przejść w poddenerwo-
wanie i niemal kompulsywną potrzebę
zdobycia „czytadła”. Dobrze mieć na podorę-
dziu, na półce lub nocnej szafce jakiś zapas.
Wtedy to pożeracz książek, nawet jeśli
nie    zagrzebie    się    w    swoim   legowisku,                          

- Październik to wyjątkowy miesiąc: z jed-
nej strony coraz więcej szarych chmur
za oknem, deszcz miarowo bębniący o para-
pet, chłodne wieczory i poranki, z drugiej zaś
bajeczna feria barw okraszająca liście drzew,
żar ogniska i zapach pieczonych
kiełbasek oraz niepowtarzalne smaki
zamknięte w szklanych słojach. Gdy przy-
roda tak równoważy to co nieciekawe z tym
co piękne, nam nie pozostaje nic innego
jak brać z niej przykład. Jak? Najprościej
jest po prostu wyjść do ludzi, zrobić razem
coś ciekawego, porozmawiać, pośmiać się.
Takie to proste, a coraz rzadziej w dzisiej-
szych, zapracowanych, zabieganych czasach
praktykowane. Częściej z drugim człowie-
kiem „widujemy” się na portalach społeczno-
ściowych niż twarzą w twarz. A szkoda!
Na szczęście nie brak w gminie odważnych,
którzy potrafią opuścić domowe pielesze
i raźnym krokiem ruszyć na spotkanie
z przygodą w sąsiedzkim gronie. Kiedyś
to się razem pierze darło, ale… Nie bądźmy,
aż takimi tradycjonalistami, dajmy ptactwu
żyć.

I tak na przykład, w pierwszy weekend
października mieszkańcy Jedlicz i okolicz-
nych wsi mieli okazję spotkać się na rajdzie
do pobliskiego rezerwatu przyrody Grądy
nad Lindą. Znacie tę opowieść o góralu, który
zapytany przez turystę, czy był kiedyś
na Giewoncie?, odpowiedział: „Niiii, a po co
mnie tam leźć skoro widzę go co dzień
przez okno?” Ci, którzy spotkali się w Świet-
licy Wiejskiej w Jedliczu i wybrali
się na wycieczkę pieszą bądź rowerową
(a tak! Można było w dwójnasób aktywnie
spędzić wolny czas!) nie mogą już tak powie-
dzieć o unikatowych w gminie Zgierz Źród-
liskach! A tym, którym nie chciało się wyjść
z domu, niechaj przykładem świeci najstarszy
uczestnik, 85-letni pan, który sąsiadom

umilał wyprawę ciekawostkami dotyczącymi
najbliższej okolicy, w której przyszło
mu żyć kilka dekad. A na zakończenie
spotkania, każdy mógł ogrzać
się przy ognisku i spałaszować własnoręcznie
upieczoną kiełbaskę.

Kolejny weekend to kolejna możliwość
kreatywnego spędzania czasu wolnego,
tym razem w świetlicy wiejskiej w Giecznie,
gdzie oprócz pieczenia kiełbasek, można było
nie tylko się pochwalić, ale skosztować
i wymienić się przepisami na domowe
przetwory. Każdy dobry gospodarz i każda
dobra    gospodyni    znają    wartość    jakiej                     

i pochmurno, z domu nie chce się wychodzić,
a jednak garniemy do siebie… w poszukiwa -
niu ciepła? W dzisiejszych czasach ochłodzo-
nych relacji międzyludzkich, wszechobecnej
technologii i elektroniki zwykłe uśmiechy,
banalne spotkania i przyziemne sprawy
poruszone przy blasku ogniska zyskują
wartość wyjątkową, nieomal magiczną…
W naszym wypadku czarodziejami rozgrze-
wającymi sąsiedzkie relacje byli:
Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu A i B,
Koło Gospodyń Wiejskich w Giecznie, 
Koło Gospodyń Wiejskich Grotniki-Ustronie,
Ochotnicza Straż Pożarna Rogóźno,
Ochotnicza Straż Pożarna Ustronie-Grotniki,

Radne Gminy Zgierz: Gabriela Skopiak
i Kinga Banasik, Sołtys Ustronia, Wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Zgierz – Zuzanna
Marchewa, Sołtys Grotnik Danuta Bartło-
miejczyk, Sołtys Gieczna Anna Majchrzak,
Sołtys Jedlicza A Michał Lubecki, Zespół
Śpiewaczy „Giecznianki” z Gieczna z kapelą
ludową Zenona Rudnickiego, Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Grotniki, którzy
nie oczekując pochwał i braw swoim
entuzjazmem i gotowością do podejmowania
wyzwań zarażają innych pasją do coś robie-
nia, za co gorąco DZIĘKUJEMY. 

E.J. GCKSTiR
w Dzierżąznej

nabierają zimową porą smaki owoców
i warzyw zamknięte w słoiczkach w domo-
wej spiżarni. Nic dziwnego, że było nas
tak wielu. Nawet gospodarz gminy Zgierz,
wójt Barbara Kaczmarek skrzętnie
notowała co ciekawsze przepisy! 

W przyszłym roku zobaczymy jak dobrze
poszła nam nauka, może wekowe szaleństwo
pochłonie całą gminę Zgierz! Oby,
bo przyznać trzeba, „przepysznie”
się bawiliśmy. Niechaj jednak Ci, którzy
do pitraszenia mają dwie lewe ręce, nie mart-
wią się, że podczas takiego spotkania nie mie-
liby co ze sobą począć – zawsze można
po prostu przysiąść na ławie, grzać się przy
ogniu, posłuchać występu Giecznianek
z kapelą Zenona Rudnickiego czy wziąć
udział w konkursach i zabawach proponowa-
nych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.
Albo       nie robić nic… Bo nawet nic niero-
bienie w grupie życzliwych ludzi nabiera
większego sensu.

Przedostatnia sobota w październiku była
okazją do wspólnej zabawy w świetlicy wiej-
skiej w Ustroniu, w której celebrowano Wiat-
rodzień, jedno z ulubionych świąt
Kubusia Puchatka.  W taki dzień jak ten
nie mogło zabraknąć „tego co misie lubią naj-
bardziej – małego co nie co”, przyjaciół i
dobrej zabawy. Sprawdzaliśmy
ile kto ma wiatru w płucach 
i kto potrafi wiatr okiełznać (a przynajmniej
oswoić) – oprócz przepysznych miodowych
ciasteczek, podczas spotkania można
było wykonać własny latawiec lub przygoto-
wać jesienny bukiet. Nie zabrakło też ludzi-
ków z kasztanów i żołędzi… A jakby
tego było mało panie z Koła Gospodyń
Wiejskich Grotniki-Ustronie rozpieściły
podniebienia przybyłych gości wyśmienitą
zupą d   yniową, w której przygotowanie

oprócz czasu i pracy włożyły swoje serca –
nawet jakbyśmy próbowali odtworzyć
ten smak w domowym zaciszu to takich
składników nigdzie nie dostaniemy.
Na zakończenie nie zabrakło ogniska
z kiełbaskami, podczas którego można
było pośpiewać z Żeglarzami z 7. Zgierskiej
Wodnej Drużyny Harcerskiej. I nawet
Ci, którzy śpiewać nie potrafią albo się wsty-
dzą, dzielnie stwarzali pozory imitując
tych co tego problemu nie mają raźnym
otwieraniem dziubka „na rybkę”.

Tak, październik 2016 to pod wieloma
względami miesiąc wyjątkowy. Niby zimno 

a wykonuje mechanicznie jakieś
domowe obowiązki, czuje się bezpiecznie
i jest spokojny. Głodnego literatury pożeracza
może być ciężko okiełznać – gotów wyjść
w środku deszczu do sąsiadki czy znajomej,
aby przejrzeć ich biblioteczki. W skrajnych
przypadkach może rozesłać całą rodzinę
po okolicy, aby poszukiwali wraz z nim
i znosili tomiszcza do domu nie bacząc nawet
zbytnio na zawartość tychże. 

Na szczęście są jeszcze biblioteki
w gminie. I tu dobra wiadomość dla zainfe-
kowanych molem książkowym. W ostatnim
czasie Gminna Biblioteka w Dzierżąznej
i jej filia w Ustroniu, przewidując okres
hibernacji pożeraczy książek i chcąc
zapobiec tragediom, zaopatrzyły się w ponad
200 nowych „czytadeł”.

Tu miejsce na ostrzeżenie: książki
są na tyle atrakcyjne, że mól książkowy może
zarazić każdego z Was...
Żona podsunie: „Zobacz Kochanie, pamię-
tasz film z Tomem Cruisem, który
tak Ci się podobał? „Jack Reacher”?
Przeczytaj, będziesz wiedział co dalej…”
Kolega na stoliku zobaczy: „A tak, to książka
na podstawie której nakręcono Pittbulla.
Właśnie kończę, pożycz po mnie koniecznie”
Mama pokaże: „Synku, tak lubisz Tupcia
Chrupcia, poczytamy sobie o jego
przygodach?”
Koleżanka poleci: „Moja Droga, musisz
przeczytać!”

I dobrze… Niech mól k  siążkowy zaraża,
bo czytanie to nie tylko rozwijanie wyob-
raźni, zaspokajanie ciekawości świata
– czytanie to radość, chwila spokoju
i wytchnienia w naszym codziennym
zabieganym życiu.

Edyta Janczak

Październikowe spotkania 

Jesienna aura sprzyja czytaniu
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aktualne informacje
z życia gminy na stronie
www.gminazgierz.pl

1. Zgodnie z nowymi przepisami Numer
identyfikacyjny świni - jest numerem
siedziby stada, w której zwierzę się urodziło,
albo innej siedziby stada, w której zwierzę
przebywało powyżej 30 dni.
2. Posiadacz świni zobowiązany jest oznako-
wać świnię w terminie 30 dni od dnia uro-
dzenia poprzez założenie na lewą
małżowinę uszną kolczyka z numerem
identyfikacyjnym. 
W przypadku opuszczenia przez świnię
siedziby stada urodzenia przed upływem
30 dni od dnia urodzenia – posiadacz świni
zobowiązany jest oznakować świnię
kolczykiem nie później, niż przed dniem
opuszczenia przez to zwierzę siedziby
stada. 
3. W przypadku, gdy świnia została prze-
mieszczona do siedziby stada innej niż
siedziba stada urodzenia i przebywa w tej
siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz
świni jest zobowiązany dodatkowo ozna-
kować tę świnię poprzez wytatuowanie
numeru identyfikacyjnego zgodnego
z numerem siedziby stada, w której świnia
przebywa powyżej 30 dni.
4. W terminie 7 dni od dnia oznakowania
świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura
Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzę-
cia, określając liczbę oznakowanych
zwierząt.

5. W  przypadka   utraty   kolczyka/duplikatu
kolczyka ( w tym elektronicznego), posia-
dacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła,
owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest ozna-
kować zwierzę duplikatem kolczyka albo
duplikatem kolczyka zawierającym elektro-
niczny identyfikator w terminie 7 dni
od dnia otrzymania tego duplikatu. 
6. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego
odpowiada za jego prawidłowe oznakowa-
nie.
7. Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić
Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR
zmianę stanu stada świń w terminie 7 dni
od dnia zdarzenia:
• zwiększenia lub zmniejszenia liczebności
stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu
z państw trzecich albo państw członkow-
skich, 
• uboju zwierzęcia gospodarskiego,   podając
liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły
 ze stada, oraz miejsca pochodzenia
lub przeznaczenia zwierzęcia.
8. W przypadku zagrożenia wystąpienia
lub wystąpienia choroby zakaźnej  zwie-
rząt podlegającej obowiązkowi zwalczania
i określenia obszaru zapowietrzonego,
zagrożonego lub innego obszaru podlega-
jącego ograniczeniom, posiadacz świń
zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi
Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu 

stada świń w terminie 24 godzin od dnia
zdarzenia:
• zwiększenia lub zmniejszenia liczebności 
stada,  
• uboju zwierzęcia gospodarskiego,
podając liczbę zwierząt, które przybyły
lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia
lub przeznaczenia zwierzęcia.
9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego
(bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany
jest do dokonania spisu zwierząt przebywa-
jących w siedzibie stada - co najmniej
raz na dwanaście miesięcy, nie później
jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustalone podczas spisu: liczba i numery
identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz
zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura
Powiatowego w terminie 7 dni od dnia
dokonania tego spisu i umieszcza
w księgach rejestracji.
10. W celu nadania numeru w Rejestrze
zwierząt gospodarskich oznakowanych
prowadzonym przez ARiMR:
• posiadacz zwierzęcia gospodarskiego,
• podmiot prowadzący miejsce gromadzenia
zwierząt,
• podmiot prowadzący działalność nadzoro-
waną w zakresie targów, wystaw, pokazów
i konkursów zwierząt,
• podmiot prowadzący działalność nadzoro-
waną w zakresie obrotu zwierzętami, pośred-

nictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
• podmiot prowadzący rzeźnię,
• podmiot  prowadzący  zakład  przetwórczy
lub spalarnię, jest zobowiązany zgłosić
Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę
stada, miejsce prowadzenia działalności
nadzorowanej przez Inspekcję Weteryna-
ryjną - nie później niż w dniu:
• wprowadzenia pierwszego zwierzęcia
gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca
gromadzenia zwierząt,
• uboju pierwszego zwierzęcia gospodar-
skiego,
• unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospo-
darskiego w zakładzie przetwórczym
lub spalarni w terminie 14 dni od dnia:
• wydania decyzji powiatowego lekarza
weterynarii o nadaniu weterynaryjnego
numeru identyfikacyjnego podmiotowi pro-
wadzącemu działalność w zakresie organizo-
wania targów, wystaw, pokazów
lub konkursów zwierząt,
• wydania decyzji stwierdzającej spełnianie
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
działalności w zakresie obrotu zwierzętami,
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu
zwierząt.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 23 wrześ-
nia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)

Od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą 
stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.
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Z podanego  diagramu
należy wykreślić słowa
umieszczone poniżej:
poziomo, pionowo,
ukośnie i wspak.
Pozostałe litery czytane
rzędami utworzą
rozwiązanie.    

M A R S Z A Ł E K ,
FLAGA, 
P O Ś W I Ę C E N I E ,
HONOR, 
BUŁAWA, 
GODŁO, 
HYMN, 
NARÓD, 
OJCZYZNA, 
WOJSKO, 
MĘSTWO, 
Z W Y C I Ę S T W O ,
APEL, 
PAMIĘĆ, 
WALKA, 
WÓDZ, 
MARSZ, 
NACZELNIK. 

 

W Y K R E Ś L A N K A
W ramach projektu PO WER "Nasza szkoła w Europie" nauczyciele Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Giecznie, w dniach 17.07.2016 - 30.07.2016 uczestniczyli w szkoleniach
językowych i metodycznych w Brighton w Wielkiej Brytanii. 

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w szkole językowej English Language
Centre. Nasi pedagodzy podczas zajęć prowadzonych przez rodowitych Anglików mieli
możliwość komunikowania się tylko w języku angielskim, gdyż uczestnikami kursów
byli obcokrajowcy, między innymi Koreańczycy, Arabowie, Chińczycy, Hiszpanie, Węgrzy,
Austriacy, Niemcy i Szwajcarzy. 

Poza zajęciami nasze kursantki poznawały kulturę Wielkiej Brytanii poprzez uczestnictwo
w licznych wycieczkach i dodatkowych przedsięwzięciach. Zwiedziły one m. in. Londyn,
Windsor, Oxford i Brighton. dodatkowym atutem wyjazdu był fakt, że wszystkie uczestniczki
kursu mieszkały u rodzin angielskich, gdzie miały stały kontakt z językiem angielskim i dzięki
czemu poznały realia życia typowej brytyjskiej rodziny. 

Nawiązane podczas kursów znajomości oraz zdobyta wiedza zostaną wykorzystane
przy realizacji międzynarodowych projektów w ramach programu E-Twinning. 

Wszystkie nauczycielki wróciły z Anglii zadowolone i pełne pomysłów do wykorzystania
w dalszej pracy dydaktycznej i zapewniają, że w przyszłości wezmą jeszcze udział
w podobnym projekcie, polecając to jednocześnie również innym szkołom z naszej gminy.

Koordynatorzy projektu: Jolanta Sochala, Kinga Goss

Nasza szkoła w Europie Nordic Walking
Marcelina Kubiak - uczennica klasy

IV Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Słowiku zajęła III miejsce  w zawodach
Nordic Walking w kategorii JUNIOR
o Puchar Jesieni Nadleśnictwa Bystrzyca
Kłodzka. 
Gratulujemy!


