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WÓJT GMINY ZGIERZ
ZAPRASZA NA

GMINNY
KONCERT PAPIESKI

2 KWIETNIA 2017
MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE
ŚW. STANISŁAWA BISKUPA
I MĘCZENNIKA W SZCZAWINIE

PRZEMARSZ Z ORKIESTRĄ
DĘTĄ DO ZESPOŁU SZKOLNO-
-GIMNAZJALNEGO
W SZCZAWINIE

KONCERT 
UPAMIĘTNIAJĄCY
OJCA ŚWIĘTEGO

DLA UCZESTNIKÓW

KREMÓWKA
PAPIESKA

św. JAN PAWEŁ II
„Nie lękajcie się...”

12.00

12.45

13.00

ORGANIZATORZY: GMINA ZGIERZ, GCKSTiR w Dzierżąznej

Wójt Gminy Zgierz 
Barbara Kaczmarek

zaprasza Mieszkańców na otwarte

ŚNIADANIE WIELKANOCNE
9 kwietnia 2017 (niedziela) godz. 12.30

w OSP w Dąbrówce Wielkiej
~ degustacja potraw wielkanocnych ~ występy artystyczne ~

~ dla dzieci zabawy z jajem ~

Wyrazy współczucia

Rodzinie
ŚP.

Mirosława 
Kołodziejczyka

  

składają
Sołtys i Rada Sołecka 
sołectwa Jedlicze B

Wyrazy współczucia
Państwu

Stanisławowi i Beacie
Stańczykom
z powodu śmierci 

MAMY
składają

Wójt Gminy Zgierz
Zastępca Wójta Gminy Zgierz

Przewodniczący i Radni Rady Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Pani Beacie Stańczyk
z powodu śmierci Teściowej

ŚP.
Władysławy Stańczyk

składają
KGW Dąbrówka Wielka 

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

KONDOLENCJE
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W dniu 10 marca br. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej odbyło się doroczne spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Na uroczystość
zostali zaproszeni wszyscy sołtysi z terenu gminy. Wójt Barbara Kaczmarek,
zastępca wójta Wiesław Olender i przewodniczący Rady Gminy Zgierz Marek
Telenda w asyście radnych podziękowali sołtysom za całoroczną pracę na rzecz
społeczności lokalnej. Uroczystość uświetnił występ zespołu śpiewaczego
„Szczawinianki”.

Trwa postępowanie w sprawie przeję-
cia przez gminę Zgierz drogi łączącej
Cyprianów i Szczawin. Problem
komunikacji na tym leśnym odcinku
znany jest od lat. Jakość nawierzchni po-
zostawia - łagodnie mówiąc - wiele
do życzenia. Dlaczego? Ponieważ
formalnie nie jest to droga gminna,
a zatem gmina - zgodnie z prawem - ma
ograniczone możliwości działania. Teren
należy do Skarbu Państwa. Do tej pory
utrzymanie drogi w warunkach przejezd-
ności było możliwe dzięki ustaleniom
z Lasami Państwowymi, administrują-
cymi terenem. W ramach tego porozu-
mienia Gminny Zakład Komunalny
wykonywał doraźne prace w ramach
bieżącego utrzymania dróg - gdyby
nie to nawierzchnia nie nadawałaby
się do eksploatacji. 

Taki stan rzeczy nie satysfakcjonuje
jednak ani samorządu gminnego,
ani mieszkańców, korzystających z opi-
sywanego szlaku. Remont z prawdzi-
wego zdarzenia jest możliwy z chwilą
przejęcia drogi przez gminę. Z taką ini-
cjatywą wystąpiła wójt Barbara Kaczma-
rek już ponad rok temu, przedkładając
stosowny projekt uchwały na sesji Rady
Gminy Zgierz. Radni poparli starania
wójta, przyjmując w marcu 2016 r.
uchwałę wyrażającą intencję komunali-

zacji, czyli przejęcia przez gminę drogi
należącej do Skarbu Państwa. Po skom-
pletowaniu niezbędnej dokumentacji
w czerwcu 2016 r. wójt Barbara Kaczma-
rek skierowała do wojewody łódzkiego
pismo z wnioskiem o wydanie stosownej
decyzji. Zawiłości prawne i obszerny
materiał do przeanalizowania spowodo-
wały, że postępowanie w tej sprawie
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim trwa
do chwili obecnej. Niecierpliwią
się wszyscy - również radni, wyrażając
zainteresowanie tematem przy okazji
posiedzeń komisji i sesji Rady, jednak
przysłowiowa "piłka" jest po stronie
administracji państwowej. 

- Samorząd gminy Zgierz zrobił
w tej sprawie wszystko, co było możliwe.
Całymi latami sprawa tkwiła w miejscu,
dopiero zmiany po ostatnich wyborach
samorządowych nadały bieg tematowi -
jakże ważnemu dla mieszkańców tej czę-
ści gminy - mówi wójt gminy Zgierz. 

Wojewoda poinformował wójta
o nowym terminie rozpatrzenia wniosku
- najwcześniej w końcu września
dowiemy się, czy Skarb Państwa prze-
każe drogę gminie Zgierz.
W tak trudnych sprawach z reguły na roz-
strzygnięcie czeka się nie tylko miesią-
cami, ale latami, a zatem prognozy
i tak są optymistyczne.                     /DS/

10 III br. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzie-
rżąznej uczczono jubileusz 50-lecia ślubu pięciu par małżeńskich - mieszkańców
gminy Zgierz. Rocznicę świętowali: Janina i Sławomir Szumscy, Jadwiga
i Stanislaw Kucińscy, Jadwiga i Zygmunt Jędrzejczakowie, Alicja i Andrzej
Kajanek, Bożenna i Lechosław Wojcieszek. Organizatorami uroczystości byli Wójt
Gminy Zgierz i Kierownik Urzędu 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

Gminny Dzień Sołtysa w Dzierżąznej

Jak daleko od szosy?

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,
serdecznych spotkań w gronie bliskich

oraz wesołego Alleluja
Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Zgierz

życzą

Kinga Banasik
Piotr Gadomski
Marian Jóźwiak

Piotr Lebiedziński
Zuzanna Marchewa
Mirosław Matusiak

Dariusz Sędzicki

Gabriela Skopiak
Beata Stańczyk

Tomasz Stańczykowski
Halina Szymańska

Krzysztof Wiktorowski
Bogumiła Wojdała

Stanisław Wróblewski

Wójt
Gminy Zgierz

Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz

Barbara KaczmarekMarek Telenda

Radni Rady Gminy Zgierz

Sprawa drogi Cyprianów-Szczawin
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Redakcja: Niedługo minie półtora
roku od wyborów parlamentarnych.
Co uważa Pan za najważniejsze osiąg-
nięcia rządu Prawa i Sprawiedliwości?
-W tym czasie udało się przeprowadzić

wiele ważnych dla Polaków reform, real-
nie poprawiających warunki i jakość
życia. Priorytetem działań naszego rządu
jest wspieranie polskich rodzin. W pierw-
szej kolejności należy wymienić „Rodzina
500+”, który wyeliminował zjawisko
krańcowego ubóstwa i wykluczenia
społecznego. Kolejne ważne osiągnięcia
to program Mieszkanie+, podniesienie
płacy minimalnej, rent rolniczych i eme-
rytur, darmowe leki dla seniorów,  zdecy-
dowaliśmy się na obniżenie wieku
emerytalnego - o tym mówiliśmy
w kampanii wyborczej i dotrzymujemy
słowa danego Polakom.  
Co ważnego udało się zrobić
na rzecz naszego regionu?
-Wreszcie można powiedzieć, że jest

dobry klimat dla rozwoju naszego
regionu, o czym świadczy m.in. transfer
środków finansowych na realizację róż-
nego rodzaju inwestycji. Zapraszam sa-
morządowców na spotkania z ministrami,
gdzie omawiane są istotne dla regionu
łódzkiego kwestie. Staram się być rzecz-
nikiem interesów naszej małej ojczyzny -
również gminy Zgierz. W Słowiku w miej-
scowym Zespole Szkolno–Gimnazjalnym
powstaje nowe boisko sportowe, na które
gmina Zgierz otrzymała z Ministerstwa
Sportu i Turystyki dotację wysokości ok.
250 000 zł. Działania, jakie wspólnie po-
dejmujemy w celu poprawy jakości bazy
sportowej na terenie gminy, bardzo mnie
cieszą, bo finansowanie projektów zwią-
zanych z rozwojem dzieci i młodzieży to
jedna z najlepszych inwestycji, jaką może
i powinno realizować państwo. W ostat-
nim czasie udało się przekonać Minister-
stwo Infrastruktury i Budownictwa
o potrzebie modernizacji drogi krajowej                

nr 91. W ramach prac zostaną położone
nowe chodniki   oraz   wymieniona
nawierzchnia asfaltowa na odcinku
Emilia–Sierpów.  Staram się wspierać
kluby sportowe, pomagam w działaniach
związanych z podtrzymywaniem tradycji
lokalnych, wspieraniem rolnictwa. 
Przechodząc do zagadnień międzyna-
rodowych; czy mamy powody do obaw
w związku z postawą Rosji?

- Z pewnością mamy powody do troski
o bezpieczeństwo Polski. Rząd pracuje na
rzecz modernizacji armii, inwestycji
w nowoczesne technologie, ścisłej współ-
pracy z sojusznikami - zwłaszcza z USA.
Przypomnijmy, że od niedawna stacjo-
nują w Polsce amerykańskie jednostki
wojskowe, co jest szczególną gwarancją
sojuszu naszego kraju z najpotężniejszym
mocarstwem na świecie. Nie zwalnia nas
to jednak z czujności i dbania o bezpie-
czeństwo. Dziś słowo wojna nabiera
nowego znaczenia: to nie tylko działania
militarne, ale również wojna informa-
cyjna. Fałszywe informacje tworzone
i rozpowszechniane na czyjeś zlecenie
okazują się również niszczycielską
bronią. Od tego zaczęło się we wschod-
niej Ukrainie, a skończyło - aneksją
Krymu i wojną w Donbasie.    
Jakie istotne dla obywateli działania
planuje w najbliższym czasie rząd?
-Choćjużwielepunktównaszegopro-
gramuudało się zrealizować, przed nami
wiele pracy. Podjęliśmy działania zmie-
rzające do poprawy sytuacji w opiece
zdrowotnej. Na ostatnim posiedzeniu
Sejmu przyjęliśmy ustawę tworzącą tzw.
sieć szpitali, co w ocenie ministra zdro-
wia ma zmniejszyć kolejki do lekarzy.
Kolejnym krokiem będzie likwidacja
Narodowego Funduszu Zdrowia, tak, aby
zwiększyć  środki  na  leczenie,  a  nie  na-
zbiurokratyzowaną obsługę NFZ. Waż-
nym zadaniem pozostaje zreformowanie
sądownictwa i systemu podatkowego.
W  tych   systemach   obywatel   musi   być

podmiotem, a nie „przedmiotem”. Proce-
dury muszą być proste, zrozumiałe i przy-
chylne dla ludzi. Jeśli chodzi o system
podatkowy, już dzisiaj można powiedzieć,
że dotychczas podjęte działania znacznie
ukróciły proceder wyłudzania VAT
przez zorganizowane grupy przestępcze.
Wprowadzamy stopniowo podwyższenie
kwoty wolnej  od podatku.
Ma Pan bogate doświadczenie pracy
w samorządzie. Jak z tej perspektywy
ocenia Pan gminę Zgierz?
- Zanim zostałem posłem, byłem samo-
rządowcem - radnym miasta i powiatu,
stąd mam ogromny sentyment do pracy
samorządowej. Uczciwie mogę powie-
dzieć, że wybory samorządowe zaowoco-
wały dobrymi i ważnymi dla
mieszkańców zmianami w gminie Zgierz.
Pani Wójt Barbara Kaczmarek jasno zde-
finiowała plan, z jakim szła do wyborów
– rozwój gminy i poprawa jakości życia
mieszkańców - i to widać. Jest dobrym
gospodarzem,  dbającym  o  całą   gminę
a nie tylko wybrane  jej części. Samorząd
gminy zrobił naprawdę wiele dla podnie-
sienia jakości życia mieszkańców
i bardzo pozytywnie wyróżnia się na tle
całego regionu.
Należy Pan do tych parlamentarzys-
tów, których często można spotkać
w terenie, na spotkaniach z mieszkań-
cami, na spontanicznych rozmowach
w przypadkowych sytuacjach. O czym
są te rozmowy?

- O życiu - problemach, z jakimi bory-
kają się moi rozmówcy o trudnościach,
jakich doświadczają. Zawsze staram się
w miarę swoich możliwości pomóc, inter-
weniować. Często słyszę też pozytywne
opinie  o  zmianach  w  naszym kraju, wy-
powiedzi, że po prostu jest lepiej. Wszyst-
kie te rozmowy to bardzo ważny element
pracy parlamentarzysty - nie wolno być
oderwanym od środowiska, bo inaczej
nie jest się w stanie skutecznie reprezen-
tować  wyborców  -  a  przecież  taka  jest 

rola posła na Sejm. Staram się być
dostępny dla mieszkańców nie tylko
w trakcie dyżurów w zgierskim biurze
przy placu Jana Pawła II. Zapraszam
również do kontaktu ze mną poprzez
pocztę elektroniczną: marek.matuszew-
ski@sejm.pl. Jestem do Państwa dyspo-
zycji.  
A jak Pan spędza czas wolny
od pracy parlamentarnej?
-Czasu wolnego jest niewiele, więc

najchętniej spędzam te chwile w gronie
rodziny. Staram się też wygospodarować
nieco czasu na swoją pasję, którą od lat
jest hokej na lodzie. Występuję
w amatorskiej drużynie hokejowej
„Jeże  Zgierz”, która obecnie gra w lidze
wojewódzkiej. Latem miejsce hokeja zaj-
muje piłka nożna. Sportowe pasje prze-
kazałem swoim dzieciom, dlatego
ten aktywny czas również udaje się spę-
dzić rodzinnie. Korzystając z okazji, na
nadchodzace święta Zmartwychwstania
Pańskiego pragnę złożyć Czytelnikom
najserdeczniejsze życzenia: niech ten
świąteczny czas obfituje we wszelkie
dobro i będzie okazją do chwili odpo-
czynku w rodzinnym gronie.
Dziękuję za rozmowę.

Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski
W cyklu ROZMOWY NA ZIEMI ZGIERSKIEJ

Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju,
członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków, prezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. 

   9 marca br. już po raz 46. MuzeumMiasta Zgierza i Towarzystwo Przyjaciół
Zgierzazorganizowały "ZgierskieSpotkaniaMuzealne" - tym razemwnietypowej
scenerii:w saliOSPwKęblinach.Wybórmiejsca nie był przypadkowy; promocję
XItomu"ZgierskichZeszytówRegionalnych"uświetniłwykładMagdaleny Hauke,
poświęconyhistoriiszkoływKęblinach,funkcjonującejwlatach1927-1977.Spotkanie
otworzyliprzewodniczącyTPZAdam Zamojski -redaktorrocznika"ZgierskieZeszyty
Regionalne" w asyście Roberta Starzyńskiego - dyrektora zgierskiego muzeum.
SamorządgminyZgierz(wzastępstwiewójta,obecnegowtymczasienazebraniu
zmieszkańcamiGrotnikiokolic)reprezentowali:przewodniczącyKomisjiRewizyjnej
RadyGminyZgierzDariusz Sędzicki, redaktor naczelnymiesięcznika "NaZiemi
Zgierskiej"Dariusz Szlawski orazMariusz Świątczak zReferatuPromocjiiKomuni-
kacjiSpołecznejUrzęduGminyZgierz.Wśródliczniezgromadzonychgościobecnybył
proboszczparafiiwBiałejks.Mariusz Lampa.

Prezentacjabadańhistorycznychorazichefektu-publikacjinałamach"Zgierskich
ZeszytówRegionalnych"autorstwaMagdalenyHaukespotkałasięzdużymzaintereso-
waniem mieszkańców, o czym świadczyła wysoka frekwencja, wypowiedzi gości
oraz długie rozmowy w kuluarach.Wszyscy, którzy przyczynili się do powstania
opracowania o szkole w Kęblinach, udzielając obszernych relacji i udostępniając
osobistedokumentyifotografie,otrzymalipamiątkowyegzemplarzrocznika.Nazakoń-
czeniewspólnąmodlitwąuczczonopamięćzmarłychnauczycieli,którzypracowali
wtamtejszejplacówce.Wideorelacjazopisywanegowydarzeniajestdostępnanastronie
internetowejgminyZgierz(www.gminazgierz.pl).

ArtykułodawnejszkolewKęblinachtoniejedynygminnyakcentwXItomie
„ZgierskichZeszytówRegionalnych”;czytelnicyznajdąrównieżinteresująceteksty
autorstwaMoniki Cepil,poświęconeepizodomzdziejówLućmierzaiSłowika.Książkę
możnanabyćm.in.wMuzeumMiastaZgierza.

Dariusz Szlawski

Spotkanie z historią 
w Kęblinach

W następnym numerze
rozmowa ze starostą zgierskim
BOGDANEM JAROTĄ

O dawnej szkole na kartach „Zgierskich Zeszytów Regionalnych”
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W dniach 19 i 20 marca br. uczciliśmy
pamięć ofiar jednej z najokrutniejszych zbrodni
II wojny światowej w regionie łódzkim - egzeku-
cji stu Polaków w Zgierzu, która miała miejsce
75 lat temu.

Rankiem 20 marca 1942 r. na zgierskim Placu
Stodół - miejscu wykorzystywanym wówczas
jako składowisko odpadów - Niemcy dokonali
makabrycznej zbrodni. Na oczach spędzonych
6 tysięcy mieszkańców Zgierza i pobliskich
miejscowości urządzono publiczną egzekucję
stu Polaków - 96 mężczyzn i 4 kobiet.
Był to odwet za zastrzelenie przez polskiego
oficera Józefa Mierzyńskiego 2 funkcjonariuszy
gestapo. Oprawcy ustawiali ofiary w piętnastoo-
sobowych szeregach i rozstrzeliwali; jeśli ktoś
przeżył salwę plutonu egzekucyjnego - był dobi-
jany strzałem z pistoletu w głowę. Zgromadzoną
ludność otoczył kordon Niemców z karabinami
maszynowymi, aby uniemożliwić jakikolwiek
gest oporu. Ciała pomordowanych nakazano
polskim zakładnikom załadować na wojskowe
ciężarówki, wyścielone słomą. Odjechały
one w kierunku lasu lućmierskiego. Tam zwłoki
razem z zakrwawioną słomą wrzucono do głębo-
kiego dołu. Według relacji świadka, jedną z ofiar,
dającą jeszcze oznaki życia, uśmiercono
strzałem. Przed zakopaniem dołu Niemcy podpa-
lili ciała, aby zatrzeć ślady zbrodni. Zbiorowa
mogiła miała pozostać nieoznaczonym, zapom-
nianym przez ludzi i historię miejscem w leśnej
gęstwinie.

Prawda i pamięć zwyciężyły jednak
nad zbrodniczą ideologią nazizmu. Znakiem tego
są coroczne uroczystości, upamiętniające
Polaków zamordowanych na zgierskim placu,
który dziś nosi nazwę Stu Straconych. W tym
miejscu w niedzielę 19 marca br. zebrali
się przedstawiciele władz państwowych i samo-
rządowych oraz mieszkańcy Zgierza i okolic,
by oddać cześć ofiarom zbrodni. W imieniu
samorządu i mieszkańców gminy Zgierz kwiaty
pod pomnikiem złożyli wójt Barbara
Kaczmarek i przewodniczący Rady Gminy
Zgierz Marek Telenda.

Następnego dnia odbył się pogrzeb szczątków
ofiar, ekshumowanych w latach 2012-2013. Była
to już druga - po badaniach sądowych z 1945 r. -
ekshumacja mogił na terenie lasu w Lućmierzu
(gm. Zgierz). Szczątki ofiar poddano szczegóło-
wym badaniom genetycznym, pozwalającym
na identyfikację tożsamości oraz potwierdzenie
faktu innych pochówków ofiar zbrodni z okresu
II wojny światowej. Mszy świętej pogrzebowej
przewodniczył ks. bp Adam Lepa. Wielkie
wrażenie na zebranych wywołały słowa ambasa-
dora Niemiec Rolfa Nikela, który w imieniu
swojego kraju przeprosił za zło, wyrządzone
przez Niemców w czasie wojny. Trumna
ze szczątkami ofiar, przybrana biało-czerwoną
flagą, została przewieziona w asyście wojskowej
do lasu lućmierskiego i tam uroczyście złożona
do grobu. W ceremonii wzięli udział m.in. minis-
ter obrony narodowej Antoni Macierewicz,
wojewoda łódzki i zarazem organizator uroczys-
tości prof. Zbigniew Rau, parlamentarzyści,
rodziny zidentyfikowanych ofiar zbrodni, licznie
zgromadzone poczty sztandarowe, przedstawi-
ciele samorządów, instytucji i organizacji
społecznych. Gminę Zgierz reprezentowała wójt
Barbara Kaczmarek. Ekumeniczną modlitwę
za dusze zamordowanych poprowadzili
duchowni różnych wyznań.

Dariusz Szlawski

HISTORYCZNY POGRZEB W LESIE LUĆMIERSKIM
Zbrodnia - żałoba - pamięć 1942-2017
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Zakończenie sezonu teatralnego w Szkole
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Dąb-
rówce Wielkiej stało się okazją do podsumo-
wania ostatnich miesięcy. 

W tym czasie zorganizowano sześć wyjaz-
dów do teatru dla różnych grup wiekowych.
Dzieci obejrzały w tym roku następujące
przedstawienia: “W krainie mitów”, “Szatan
z siódmej klasy”, “Karolcia”, “Jaś i Małgo-
sia”, “Baśnie Bliskiego Wschodu”. Sztuki
wystawione zostały w sali teatralnej Łódz-
kiego Domu Kultury przez Narodowy Teatr
Edukacji z Wrocławia, specjalizujący
się w przedstawieniach dla dzieci i mło-
dzieży. Niesłabnące zainteresowanie kolej-
nymi wyjazdami dowodzi, że uczniowie
odebrali zaproponowany repertuar bardzo
pozytywnie. Poza treściami nawiązującymi
do znanych lektur, odznaczały się one dużą
dawką humoru, różnorodnymi efektami
specjalnymi, oprawą multimedialną, ciekawą
muzyką i zawsze wartką akcją. 

Niezapomnianym przeżyciem kulturalnym
była też dla uczniów szkoły w Dąbrówce
wizyta w Teatrze Wielkim w ramach imprezy
choinkowo–noworocznej dla dzieci z Łodzi
i województwa, organizowanej przez Stowa-
rzyszenie Komitet Dziecka. Na deskach
teatru wystąpił łódzki zespół “Pędziwiatry”
z programem pt. „Podwórko Europa”. Było
to roztańczone i wesołe widowisko
muzyczne, na zakończenie którego wszyscy
widzowie otrzymali słodkie niespodzianki.

Wartościowym uzupełnieniem wyjazdów
do teatru były cztery przedstawienia
o charakterze profilaktycznym, z którymi
przyjechał dwukrotnie do szkoły teatr
“Kurtyna”. Za każdym razem spektakle
poruszały ważne w życiu dzieci i młodzieży
szkolnej problemy - osamotnienia w grupie
rówieśniczej, przemocy w szkole, trudności
w komunikacji z rodzicami i nauczycielami,
nietolerancji. Podejmując trudne tematy,
sztuki niosły zarazem przesłanie, że zawsze
z każdej najtrudniejszej nawet sytuacji jest
wyjście.

Pasję teatralną widać jednak wśród dzieci
w Dąbrówce przede wszystkim podczas
naboru chętnych do szkolnych przedstawień
i w czasie ich realizacji. Pierwszy spektakl
był gotowy już na dzień 1 września. Aby
go wystawić, dzieci poświęciły na próby część
swoich wakacji i pod opieką Ewy Bielickiej
i Anety Pilarskiej przygotowały przedstawie-
nie “Brzydkie kaczątko”, które uświetniło
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 
Pierwsze próby aktorskie mają już za sobą
nawet  przedszkolaki. Z ich udziałem
powstały “Przedstawienie świąteczne” trzylat-
ków pod opieką Magdaleny Byczkowskiej,
“Gwiazdka świeci” cztero- i pięciolatków pod
opieką Anety Stefankiewicz i Anny Baran
oraz jasełka wykonaniu najstarszych
przedszkolaków.

Wyjątkowym wydarzeniem teatralnym
dla dzieci przedszkolnych było przedstawienie
“Pan kotek był chory”, które przygotowały
dla swoich podopiecznych Anna Baran
i Joanna Błaszczyk. Te same panie zorgani-
zowały także przedstawienie kukiełkowe
“Leśni przyjaciele”, wystawione przez dzieci
i dla dzieci przedszkolnych. Wystawione zos-
tało również przedstawienie angażujące
wszystkie dzieci z klas 1-3 “Kot i mysz”
w reżyserii nauczycielek nauczania zintegro-
wanego - Ewy Bielickiej, Kingi Andrzejczak
i Bożeny Reksulak. 

Oryginalnym projektem teatralnym było
zrealizowane przez czwartoklasistów auto-
rskie przedstawienie Anety Pilarskiej inspi-
rowane poezją ks. Jana Twardowskiego
“Nie tak dawno temu”. Stałym wydarzeniem
teatralnym, mającym w szkole w Dąbrówce
wieloletnią tradycję, były jasełka w reżyserii
Andrzeja Kalinowskiego, wystawione
przez dzieci z klas 4-6 w szkole i miejscowym
kościele.

Dzięki pasji nauczycieli, zainteresowaniu
uczniów oraz pomocy rodziców teatr w szkole
w Dąbrówce jest popularnym pomysłem
na uczestnictwo w kulturze oraz rozwijanie
talentów dzieci. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym od początku roku szkol-
nego brali udział w siedmiu projektach eTwinning. Pod kierunkiem nauczycielki języka
angielskiego Justyny Kraszewskiej współpracowali z wieloma szkołami z całego
świata. Posługując się językiem angielskim, uczniowie rozwinęli swoje umiejętności
językowe, a także nawiązali nowe znajomości. W ramach projektów m.in. pisali kartki
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych do swoich rówieśników
z Czech i z Niemiec, stworzyli prezentację na temat swojej szkoły, opisywali swój
typowy dzień, projektowali swoje wymarzone domy czy robili koktajle owocowe
na podstawie angielskich przepisów. Efekty ich pracy były na bieżąco umieszczane
na stronie www.etwinning.net, gdzie mogli porównać swoje prace z kolegami ze szkół
partnerskich. Udział w projektach eTwinning umożliwił uczniom poznanie innych kul-
tur, rozwój kompetencji językowych i technologicznych. Justyna Kraszewska

Na widowni i na scenie: spotkania z teatrem               

Jak co roku, aby tradycji stało
się zadość, 21 marca dzieci z oddziałów
przedszkolnych i uczniowie Szkoły
Podstawowej w Besiekierzu Rudnym
pożegnali zimę i powitali wiosnę. Tego
dnia królował w szkole kolor zielony.
Obchody wiosny rozpoczęliśmy od spot-
kania w sali gimnastycznej i odczytania
przez uczennice klasy VI wierszy o tema-
tyce wiosennej. Następnie p. Dorota
Makowska odczytała „list od wiosny”,
w którym ta przekonywała uczniów,
iż przybędzie wówczas, kiedy udowod-
nią, że są gotowi na jej przyjście
- prawidłowo rozwiązując przygotowane
przez nią zadania. Wszystkie klasy
przystąpiły więc do turnieju wiedzy,
podczas którego m.in.: kończyli rozpo-
częte przysłowia, udzielali odpowiedzi
na pytania dotyczące oznak wiosny,
odgadywali usłyszane odgłosy  zwierząt,
szukali     ukrytych    w    zdaniach    nazw 

roślin. Następnie rysowali coś, co kojarzy
im się z nadejściem wiosny. Celem zadań
było sprawdzenie wiedzy uczniów
na temat aktualnej pory roku oraz zdoby-
cie przez nich uczniowsko –„wagarowi-
czowskich” nagród: „dnia bez pracy
domowej” oraz „dnia bez pytania pod-
czas zajęć lekcyjnych”. W oczekiwaniu
na wyniki konkursu uczennica klasy IV
przypomniała wszystkim tradycję „topie-
nia marzanny”, zaś najmłodsi wycho-
wankowie: 3 - 4, 5 i 6 – latki, zaśpiewali
piosenkę „Maszeruje wiosna”. Po ogło-
szeniu wyników, p. D. Makowska
podziękowała uczniom za zabawę, zaś
p. Marta Marszałek–Suska zaprosiła
wszystkich na boisko, na ognisko
i tradycyjne pieczenie kiełbasek. Mamy
nadzieję, iż tak powitana i oczekiwana
przez wszystkich wiosna wkrótce
naprawdę u nas zagości.

DM

Powitanie wiosny w Besiekierzu

W dniach 23-25 III br. Piotrków Trybunalski był gospodarzem Międzynarodowych
Targów Turystyki Kulinarnej, zorganizowanych w ramach obchodów Dni Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej. Zwiedzający mieli okazję poznać bogactwo smaków i folkloru
różnych regionów Polski i Węgier, których współpraca ma wielowiekowe tradycje.
Województwo łódzkie reprezentowała m.in. gmina Zgierz, a na stoisku, przygotowa-
nym przez Referat Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Zgierz, swoje
produkty wystawiały Gospodarstwo Pasieczne "Pszczeli Gaj" z Rosanowa i Koło
Gospodyń Wiejskich ze Szczawina. W programie artystycznym, udział wzięły
"Giecznianki" z kapelą ludową Zenona Rudnickiego. 

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ W KWIETNIU 2017

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE SOWICE
12.04 godz. 10:45-14:45, 26.04 godz. 14:00-18:00 

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO–KULTURALNEJ W GIECZNIE
04.04 godz. 13:30-17:30, 11.04 godz. 9:45-13:45, 25.04  godz. 9:45-13:45

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W GROTNIKACH
03.04 godz. 9:00-13:00, 18.04 godz. 13:00-17:00 

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SŁOWIKU
12.04  godz. 15:00-19:00, 28.04 godz.15:00-19:00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDROWIA W SMARDZEWIE
04.04 godz. 9:00-13:00, 21.04 godz. 13:00-17:00, 28.04 godz. 10:30-14:30, 

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁEJ
każdy poniedziałek godz. 12.30-15.30

KOMUNIKATY URZĘDU GMINY ZGIERZ

Z  okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu zdrowia, uśmiechu

oraz radosnych spotkań z bliskimi.
Niech ten świąteczny czas wypełni serca

wzajemną życzliwością
i wiosennym optymizmem

Zarząd i Pracownicy 
Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Bank Spółdzielczy w Zgierzu uprzejmie informuje, że obniżył  oprocentowanie
kredytu na zakup środków do produkcji rolnej do poziomu 5,90 % w skali roku.
Rolników zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do placówek
w Zgierzu, Giecznie, Głownie i Strykowie.

OGŁOSZENIE

26
KWIECIEŃ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

dla mieszkańców gminy Zgierz
Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

Rezerwacja: Biuro Obsługi Rady Gminy
tel. 42 716 25 15 w. 116
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     Jak co roku uczniowie szkół z Białej (3 osoby), z Dąbrówki Wielkiej (1)
i ze Szczawina (3) wzięli udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach miejsko-gminnych
wychowankowie zajęli wysokie lokaty. W kategorii szkół podstawowych I miejsce
zajął Eryk Waga, uczeń Szkoły Podstawowej w Białej; IV miejsce - Natalia
Skupińska (SP w Dąbrówce Wielkiej); V miejsce - Amelia Złotowska (SP w Bia-
łej); VI miejsce - Mikołaj Kociszewski (SP w Białej). W kategorii gimnazjów
znakomicie wypadli uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie:
I miejsce zajął Antoni Flies, III miejsce - Mateusz Dębowski, a IV - Aleksandra
Boruta. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy osiągnięć, ogromnej wiedzy 
i umiejętności oraz pasji do specyficznej dziedziny, jaką jest pożarnictwo. 
Dziękujemy za zaangażowanie, jesteśmy niezmiernie dumne z naszych niezwykłych
uczniów. Opiekunowie: 

Agata Bażyńska (SP w Białej), Iwona Dębowska (SP w Dąbrówce Wielkiej)
Wioletta Plich-Patora (ZSG w Szczawinie)

     Dzieci z klas 0 i I ze Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Kownackiej w Dąbrówce
Wielkiej w oryginalny sposób uczciły
Światowy Dzień Wody, obchodzony
w dniu 22 marca. 25 lat temu Organizacja
Narodów Zjednoczonych zainicjowała
to nietypowe święto, aby zwrócić uwagę
na znaczenie wody w życiu ludzkości
oraz uwrażliwić opinię publiczną na takie
aspekty ekologiczne, jak rozsądne gospo-
darowanie wodą czy ochrona zasobów
naturalnych. Wyjazd na zajęcia eduka-
cyjne do Centrum Ogrodniczego Tracz
w Sosnowcu okazał się wspaniałą
i pouczającą atrakcją. Dzięki warsztatom                

ogrodniczym dzieci dowiedziały się,   jak
ważną rolę spełnia woda w świecie przy-
rody, jak przesadzać różne gatunki roślin
oraz jak je pielęgnować. Miały również
możliwość samodzielnie posadzić
roślinkę i założyć hodowlę kiełków rzod-
kiewki. Pani prowadząca warsztaty
w interesujący sposób przedstawiła
legendy i anegdoty dotyczące roślin
i ogrodnictwa. Każdy uczestnik warszta-
tów zabrał do domu roślinkę i hodowlę
kiełków. Wszyscy wrócili z bogatym
doświadczeniem dotyczącym pielęgnacji
roślin i wagi wody w przyrodzie, które
z pewnością zaowocuje w przyszłości.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Młodzi mistrzowie wiedzy pożarniczej 

Dzień Kobiet w Łagiewnikach Nowych
W dniu 5 marca br. sołtys i rada sołecka zorganizowali spotkanie z okazji zbliża-

jącego się Dnia Kobiet dla Pań z sołectwa Łagiewniki Nowe. Po złożeniu życzeń
dla Pań przez przedstawicieli sołectwa i Pani Radnej, zespół śpiewaczy
„Szczawinianki” swoimi pieśniami zachęcał przybyłe Panie do wspólnego
śpiewania. Wszyscy przy herbatce miło spędzały niedzielne popołudnie. Wszystkim
osobom uczestniczącym w spotkaniu, serdecznie dziękujemy.

Sołtys i Rada Sołecka Łagiewnik Nowych 

W dniu 17 marca 2017 roku o godzinie
10:00, w Zespole Szkół nr 1  im. J.S. Cezaka
w Zgierzu, odbyły się eliminacje miejsko-
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej (OTWP). W turnieju wzięli
udział uczniowie ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu miasta Zgierza, gminy Zgierz
oraz miasta i gminy Aleksandrów Łódzki.
W komisji oceniającej wiedzę uczestników
oraz czuwającej nad prawidłowym przebie-
giem turnieju pracowali: brygadier
Zygmunt Kasprzyk jako przewodniczący,
mgr Aleksandra Słomczyńska i brygadier
Witold Boruta. Z roku na rok zauważalny
jest wzrost zainteresowania  turniejem,
co przejawia się większą liczbą  uczestników
przystępujących do współzawodnictwa
(w bieżącym roku  było to 36 uczestników).
Udział ilościowy przedstawiał się następu-
jąco: uczniowie szkół podstawowych
z gminy Zgierz - 7 uczestników. z miasta
Zgierza - 3, z miasta i gminy Aleksandrów
Łódzki - 6. W kategorii gimnazjów: z gminy
Zgierz 6 uczestników, z miasta Zgierza 3,
z miasta i gminy Aleksandrów Łódzki - 6
uczestników. W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych - 5 uczestników ze Zgierza. 

W turnieju brali udział uczniowie nastę-
pujących szkół: SP 11 w Zgierzu, SP w Bia-
łej, SP w Dąbrówce Wielkiej, Zespół
Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach, Zespół
Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie, SP 4
w Aleksandrowie Łódzkim, Zespół Szkół
Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim,
Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Aleksandrowie Łódzkim, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Zgierzu, Gimnazjum nr 1 w Zgierzu,
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Giecznie,
oraz gospodarze - Zespół Szkół nr 1 im. J.S.
Cezaka w Zgierzu. 

Uczniowie, którzy zajęli 1. miejsca
w poszczególnych grupach wiekowych
z podziałem na gminy, łącznie 7 laureatów,
przeszło do eliminacji na szczeblu powiato-
wym. Sponsorami nagród rzeczowych
dla uczestników konkursu byli: Urząd Gminy
Zgierz, Urząd Miasta Zgierza oraz Urząd
Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki.

Serdecznie dziękujemy za możliwość
nagrodzenia wysiłku uczestników, jednocześ-
nie mając nadzieję na owocną współpracę
w przyszłych edycjach konkursu. Dziękujemy
również uczestnikom za udział w konkursie,
a laureatom życzymy osiągnięcia najwyż-
szych miejsc w następnym etapie.

Warto przypomnieć jeden z punktów
regulaminu OTWP, który brzmi następująco :
"Laureaci ubiegający się o przyjęcia do Szkół
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
oraz Centralnej Szkoły PSP, którzy zajęli  1-3
miejsce (w grupie III) dwu ostatnich edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej szczebla centralnego, poprzedzających
rok, w którym egzamin będzie przeprowa-
dzony, mogą być zwolnieni z egzaminu
wstępnego teoretycznego, pod warunkiem
posiadania na świadectwie co najmniej oceny
dobrej z przedmiotów objętych egzaminem
lub w przypadku nowej matury, odpowied-
niego procenta punktów możliwych do uzys-
kania na maturze, stanowiących odpowiednik
oceny dobrej. Zwolnienie z części egzaminu
teoretycznego jest równoznaczne z uzyska-
niem w tej części maksymalnej ilości punk-
tów". Mając na uwadze powyższy cytat,
przypominamy, iż jest o co walczyć,
i zachęcamy młodzież do udziału w kolejnej
edycji.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestni-
kom i czekamy na nowych adeptów
pożarnictwa.

Witold Boruta

To, że każdy z nas ma jakiś talent, jakąś
pasję czy hobby, stało się oczywiste podczas
tegorocznej edycji Festiwalu Hobby i Talen-
tów w naszej szkole. Festiwal zbiegł się
z uroczystym  wręczeniem pięknych nagród
uczniom i nauczycielom za zdobycie czoło-
wych miejsc w konkursie ekologicznym
„Nowa era – czysta atmosfera” organizowa-
nym przez Wójta Gminy Zgierz.  Tematyka
ekologiczna towarzyszyła nam także
podczas festiwalu, dzięki pasji rodzeństwa
Jagody i Janka Hofmanów, którzy wraz
z rodzicami przygotowali imponującą wy-
stawę, poświęconą ptakom i dinozaurom.
Kolekcję publikacji dotyczących Powstania
Warszawskiego pokazał Cyprian Ciesioł-
kiewicz. Podziwialiśmy medale i dyplomy
Mateusza Gajdowicza trenującego karate.
Rodzeństwo Kacper i Natalia Nyczajowie
przynieśli kolekcję breloczków, a zbiory
różnych zabawek przedstawiły Zofia Sudo-
mir, Weronika Pabijańczyk oraz Zuzanna
Krystek. Ada Jurek pokazała zbiór książek
z serii „Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai”. Zielono-żabiasty zbiór zaprezento-
wała Gabrysia Mikinka, a Zosia Kaszuba
- wielką klatkę ze zbiorem modeli różnych
ptaków. Kolekcja znaczków p. Dominika
Kozłowskiego dopełniła tegoroczną
wystawę.

Utalentowani muzycznie, tanecznie

i ruchowo zaprezentowali się na szkolnej
scenie. Festiwal rozpoczęła wieloosobowa
grupa taneczno-wokalna z gościnnym udzia-
łem Krystiana Syncerka i Szymona Sowiń-
skiego. Podziwialiśmy Szymona
Kochaniaka śpiewającego i grającego
na gitarze, Dawida Rudnickiego żonglującego
piłeczkami, oraz duet  akrobatyczny - Klaudię
Wlazło i Kingę Geirnaert. Dziewczęta
z klasy V (Aleksandra Kaczmarek, Julia
Marynowicz, Patrycja Ostrowska, Mar-
tyna Tomaszewska, Zofia Więcek i Amelia
Matuszewska) samodzielnie przygotowały
pokaz taneczny. Z wielkim powodzeniem
koncertowała  uczennica Weronika Kozak.

W show wzięli udział także nasi wspaniali,
pełni humoru nauczyciele. W pokazie aktor-
sko-tanecznym wystąpiły wychowawczynie
klas 0-III (w roli wiedźm), pan Dominik Koz-
łowski z przebojem „Śpiewać każdy może”
oraz panowie Ireneusz Sołek i Wiktor
Kaźmierczak z piosenką pt. „Kim jestem”. 

Świetna zabawa, dużo humoru i wiele
zaskakujących odkryć – oto efekty naszego
Festiwalu. Wszystkim Uczestnikom gratulu-
jemy TALENTU I ODWAGI. Dziękujemy,
że podzieliliście się swoimi pasjami.
Dla wielu osób wydarzenia te były bardzo
inspirujące, czego efekty poznamy być może
na kolejnym festiwalu.

Mariola Widawska, Julia Chmielecka

Festiwal Hobby i Talentów w ZSG w Słowiku 

Dzień Wody: z Dąbrówki do Sosnowca

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Łodzi oraz Klub Honorowych Dawców Krwi

przy Szkole Podstawowejim. Jana Kasińskiego
w Białej 

zapraszają Mieszkańców gminy do udziału w akcji 

HONOROWEGO ODDAWANIA
KRWI

Zbiórki krwi odbędą się w dniach: 
23 kwietnia, 2 lipca, 17 września,

10 grudnia 2017
(w godzinach 9.30 - 12.30 przy SP w Białej)O
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Zdrowych, spokojnych i rodzinnych
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Mieszkańcom gminy Zgierz

życzy
Gminny Zakład Komunalny

w Dąbrówce Wielkiej
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Koło Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach
Nowych gm. Zgierz powstało w latach
60 – tych.  Od 1 lipca 2000 roku przewodni-
czącą jest Halina Szymańska. KGW od lat
przekazuje młodemu pokoleniu wszelkie
tradycje wiejskie, religijne i narodowe.
Tradycją naszą jest wyplatanie ze świeżego
zboża i kwiatów wieńcy dożynkowych.
Uczestniczymy w różnego rodzaju konkur-
sach potraw regionalnych, oraz w warszta-
tach Bożonarodzeniowych  organizowanych
przez Centrum Kultury w Dzierżąznej. Prace
naszych Pań, takie jak bombki wstążkowe
wykonane metodą karczochową można
zobaczyć w okresie Bożonarodzeniowym
w naszym kościele parafialnym Św. Anto-
niego Łódź-Łagiewniki. KGW prowadzi
Kronikę (Jadwiga Kucińska - kronikarka),
w której zdjęcia, wycinki z gazet, różnorodne
urzędowe dokumenty oraz niepozbawione
humoru opisy obrazują historię ludzi i miejs-
cowości w której żyjemy od pokoleń. Mottem
kroniki KGW w Łagiewnikach Nowych jest:

„Ta historia nasza cała, by w pamięci
pozostała.To co tutaj zapiszemy, pokoleniom
pokażemy” 

(J. Ledóchowska)

Koło Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach Nowych

Pieczony brzuch z miodem
Składniki:
1.50 kg brzucha,
½ l wody,
1 łyżka miodu,
2 łyżki peklosoli
1 cebula,
2 ząbki czosnku,
ziele angielskie, pieprz, majeranek.

Sposób przygotowania:
Umyty brzuch peklujemy w zalewie z peklo-
soli, czosnku, cebuli, pieprzu na 24 godz.
Po upływie 24 godz. brzuch dokładnie wycie-
ramy ręcznikiem papierowym. Mieszamy
miód z majerankiem i nacieramy tym mięso.
Pieczemy w naczyniu żaroodpornym 
1 godz. w temp. 200 ⁰C i po ½ godz. zmniej-
szamy do temp 180 ⁰C. podajemy na zimno
z chrzanem. Smacznego!

Kapuśniak
Składniki:
0.4 kg – kwaszonej kapusty, 
3 obrane ziemniaki, 1 cebula, majeranek,
pieprz, sól, kilka ziarnek ziela angielskiego,
2 liście laurowe, 0.10 kg boczku wędzonego
(może być przetopiony z cebulką), 
2 l wody.

Sposób przygotowania:
w 1 ½ litra wody gotujemy kapustę kiszoną
koniecznie z marchewką, dodajemy pieprz,
ziele angielskie i liść laurowy, sól do smaku.
Osobno gotujemy ziemniaki pokrojone
w kostkę w 0.5 l wody. Ugotowane ziemniaki
dodajemy do miękkiej kapusty oraz boczek
przetopiony przyprawiamy do smaku
pieprzem  solą i dużą ilością majeranku. 

Prażoki z kapuśniakiem

Prażoki
Składniki:
2 kg ziemniaków,
0.20 kg słoniny lub brzucha,
1 łyżka soli,
3 szklanki mąki pszennej,

Sposób przygotowania: 
Wykonanie: obrane ziemniaki gotujemy
w osolonej wodzie. Pod koniec gotowania
odlewamy nadmiar wody, (pozostawiając
około połowę wody) posypujemy mąką
pszenną. Przykrywamy i gotujemy
na małym ogniu około 5 minut (aby się za-
parzyła mąka). Zdejmujemy z palnika,
tłuczemy pałką (druciakiem) dolewając
2 łyżki tłuszczu z przetopionej słoniny.
Nakładamy ziemniaki gałkownicą, okra-
szamy przetopioną słoninką lub brzuchem.
Najbardziej „Prażoki” smakują z kapuśnia-
kiem.

Przepisy KGW 
z Łagiewnik Nowych
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Harmonogram rozgrywek piłkarskich w kwietniu 2017 
na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Rosanowie

18.03 (sobota) godz. 15.00 LKS ROSANÓW – TERMY UNIEJÓW, 25.03 (sobota) godz.15.00 CZARNI SMARDZEW – ORZEŁ PIĄTKOWISKO, 26.03 (niedziela)
godz.11.00 LKS DĄBÓWKA – ŁKS II ŁÓDŹ, godz.15.00 LKS ROSANÓW II – SPARTA ŁÓDŹ, 01.04 (sobota) godz. 11.00 LKS Rosanów E2 Orlik – UKS SMS II ŁÓDŹ,
godz.16.00 LKS ROSANÓW – PTC PABIANICE, 02.04 (niedziela) godz. 11.00 CZARNI SMARDZEW – MKS TUSZYN, 08.04 (sobota) godz. 11.00 LKS E1 Rosanów
–  Metalowiec II, godz.12.00 LKS BŁĘKITNI CIOSNY – MKS EXPOM KROŚNIEWIANKA, godz.16.00 CZARNI SAMRDZEW- RTS WIDZEW, 09.04 (niedziela) godz.
11.00 LKS ZAMEK SKOTNIKI-KS GROM POWODÓW, godz. 15.00 LKS ROSANÓW II – ORZEŁ PIĄTKOWISKO, 14.04 (piątek) 16.00 LKS ROSANÓW -  ORZEŁ
PARZĘCZE, 22.04 (sobota) godz. 11.00 LKS Rosanów E2 Orlik – VIKTORIA RĄBIEŃ, godz.15.00 CZARNI SAMRDZEW – GKS KSAWERÓW, 23.04 (niedziela)
godz. 11.00 LKS DĄBRÓWKA – SPORT PERFECT, godz. 15.00 LKS ROSANÓW II – RTS WIDZEW, 29.04 (sobota) godz.11.00 LKS E1 Rosanów  –  Łódzka Akademia
Futbolu II, godz. 12.00 LKS BŁĘKITNI CIOSNY – SAND BUS II KUTNO, godz. 16.00 LKS ROSANÓW- STAL GŁOWNO, 30.04 (niedziela) godz. 11.00 CZARNI
SMARDZEW – AKS SMS ŁÓDŹ, godz.16.00 LKS ZAMEK SKOTNIKI - KANARKI MAŁACHOWICE


