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Wyrazy współczucia

Panu Zbigniewowi Draczyńskiemu

z powodu śmierci 

BRATA
  

składają
Sołtys i Rada Sołecka Ustronie

Wyrazy współczucia
Rodzinie 

ŚP.
Władysława 
Skopiaka

składa
Wójt Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia
Rodzinie 

ŚP.
Władysława 
Skopiaka

składają
Mieszkańcy sołectwa Gieczno

Wyrazy współczucia 
Rodzicom
oraz Bliskim

ŚP.
Andrzeja 

Draczyńskiego
składają

Sołtys i Rada Sołecka Ustronie

KONDOLENCJE

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ 

W MAJU 2017

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE SOWICE
15.05 godz. 11:00-15:00, 31.05 godz. 14:00-18:00 

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO–KULTURALNEJ W GIECZNIE
09.05 godz. 09:45-13:45, 16.05 godz. 13:30-17:30, 23.05  godz. 9:45-13:45

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W GROTNIKACH
08.05 godz. 9:00-13:00, 22.05 godz. 13:00-17:00 

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SŁOWIKU
05.05  godz. 15:00-19:00, 26.05 godz.15:00-19:00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDROWIA W SMARDZEWIE
05.05 godz. 10:30-14:30, 19.05 godz. 13:00-17:00, 26.05 godz. 10:30-14:30, 

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

KOMUNIKATY URZĘDU GMINY ZGIERZ

PODZIĘKOWANIA 
Zarząd LKS Gieczno dziękuje

Wójtowi Gminy Zgierz
Pani Barbarze Kaczmarek

za pomoc w sprawie adaptacji terenu
w obrębie boiska sportowego w Giecznie

W imieniu Zarządu
kierownik Jan Trzmielak

31
MAJ 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

Z dniem 6 kwietnia 2017 r. został odwołany zakaz wypusz-
czania drobiu, pod warunkami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków. Zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez czło-
wieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym
jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków
łownych;
Nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt
z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc,
w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłącze-
niem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach
mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp
do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpiecza-
jący przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych
w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed
dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami
i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest
utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie
wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których
drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwen-
tarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej
oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącz-
nie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób
jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane
z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk
przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych
do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich
72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne,
od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu
wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczegól-
ności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku
pobierania paszy lub nieśności.

Moja rodzina na kartach historii
Drodzy Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów!
Podzielcie się historią swojej rodziny lub miejscowości!
Zapraszamy Was do udziału w XVI edycji konkursu
„Moje miasto, moja rodzina”, który odbędzie się
24 maja  br. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej
nr 10 w Zgierzu, przy ul. Ozorkowskiej 68/70.

Ideą konkursu jest promocja historii Zgierza i gminy
Zgierz oraz ich mieszkańców ze szczególnym uwzględ-
nieniem aspektu historycznego i muzycznego.

Konkurs wspierają: Urząd Miasta Zgierza,
Urząd Gminy Zgierz, Muzeum Miasta Zgierza,
Towarzystwo Przyjaciół Zgierza.

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze szkołą lub
Towarzystwem Przyjaciół Zgierza (tpz@autograf.pl). 

Nasz redakcyjny kolega, artysta malarz i fotograf Mariusz
Świątczak, przekazał w darze parafii pw. Wszystkich Świętych
w Giecznie namalowany przez siebie wielkoformatowy obraz
"Fatimska Pani". Dzieło (olej na płótnie) przedstawiające wizeru-
nek Najświętszej Maryi Panny to efekt kilkumiesięcznej pracy.
Powstało z okazji przypadającego w maju br. stulecia objawień
w Fatimie. W dniu 3 kwietnia br., w trakcie uroczystości bierzmo-
wania, obraz poświęcił ks. bp Marek Marczak. XVIII-wieczny
kościół w Giecznie to już trzecia świątynia na terenie gminy
Zgierz, w której znajduje się praca pędzla Mariusza Świątczaka.
Wybór obdarowanej parafii nie był przypadkowy: stąd wywodzi
się rodzina Świątczaków. Więcej na ten temat można przeczytać
w obszernym wywiadzie z artystą, opublikowanym w ostatnim
numerze dwumiesięcznika "Do Rzeczy" (gazeta dostępna
w Urzędzie Gminy Zgierz oraz w wersji elektronicznej na stronie
www.lgdprym.pl).
Na zdj.: Mariusz Świątczak i proboszcz parafii w Giecznie
ks. Mirosław Wojturski podczas przekazania obrazu (1 IV 2017).

Dariusz Szlawski

Dar dla parafii w Giecznie

ZAPROSZENIE

Drób znów na wybiegu, ale pod warunkami
KOMUNIKAT

ORGANIZACJA RUCHU W BIAŁEJ W DNIU 3 MAJA
W związku z organizowanymi w miejscowości Biała w dniu 3 maja 2017 r. uroczystościami
patriotycznymi w ramach gminnych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja ulica
Kościelna na odcinku od kościoła do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 702 zostanie
zamknięta dla ruchu samochodowego od godz. 12.50 do godz. 14.20. Objazd będzie możliwy
za terenem ośrodka zdrowia.

PEŁNE NAGRANIA AUDIOWIZUALNE
SESJI

RADY GMINY ZGIERZ

www.gminazgierz.pl
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1 MAJA - Międzynarodowy Dzień Solidar-
ności Ludzi Pracy, inaczej Święto Pracy, wy-
wodzi się z XIX wieku. Po raz pierwszy
obchodzono je w 1890 r. - w 4. rocznicę
demonstracji w Chicago w USA. 1 V 1886 r.
miejscowi robotnicy zastrajkowali i wyszli
na ulice, domagając się wprowadzenia
8-godzinnego dnia pracy i podwyższenia gło-
dowych płac. Policja spacyfikowała pochód:
byli zabici i ranni. Przywódców strajku aresz-
towano i surowo osądzono (zapadły wyroki
śmierci). Krwawe wydarzenia zbulwersowały
opinię publiczną na świecie. Na znak solidar-
ności z ofiarami robotnicy w różnych krajach
1 maja wychodzili na ulice, domagając się
praw pracowniczych i szacunku dla ludzi
pracy. Dzięki manifestacjom rządy stopniowo
przychylały się do niektórych postulatów.
W Polsce obchody pierwszomajowe organi-
zowane były już pod koniec XIX stulecia,
jednak święto państwowe ustanowiono
dopiero w 1950 r. Pięć lat później papież
Pius XII ustanowił w tym dniu wspomnienie
św. Józefa - patrona ludzi pracy. 

Dziś, choć prawa pracownicze są dla nas
oczywistym standardem, temat okazuje się
aktualny. Pamiętajmy, że wciąż wiele osób
pozostaje bez należytego zabezpieczenia
socjalnego, dającej poczucie bezpieczeństwa
i stabilizacji umowy o pracę czy sprawiedli-
wego jej wynagrodzenia. Zgodnie z ideą
Solidarności - ruchu stworzonego przez ludzi
pracy - zjednoczeni w walce o prawa pracow-
nicze mogą osiągnąć więcej niż jednostki.

2 MAJA - Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej - ustanowiony przez Sejm w 2004 r.
dla podkreślenia znaczenia symboli narodo-
wych. Jest to również święto Polaków
rozproszonych poza granicami Ojczyzny.

3 MAJA - Święto Narodowe Trzeciego
Maja - najstarsze polskie święto narodowe,
upamiętniające uchwalenie przez Sejm
Wielki pierwszej w Europie konstytucji
w dniu 3 maja 1791 roku. Rychły kres
niepodległości (1795) sprawił, że ta data            

w kalendarzu na długi czas była "świętem
zakazanym" przez władze zaborcze. W świa-
domości Polaków przetrwał jednak ów
patriotyczny symbol suwerenności państwa.
Święto zostało przywrócone w latach Drugiej
Rzeczypospolitej (1918-1939) i uroczyście
celebrowane - rozpoczynało się uroczysto-
ściami religijnymi w świątyniach wszystkich
wyznań. Po II wojnie światowej władze
komunistyczne zabroniły organizacji
obchodów patriotycznych w tym dniu, a tych,
którzy 3 maja 1946 r. odważyli się wyjść
z flagami na ulice, spotkały surowe represje.

Warto podkreślić, że Święto Narodowe
Trzeciego Maja ma szersze znaczenie niż
tylko rocznica wydarzenia z 1791 r. Konsty-
tucja 3 maja była doniosłym aktem w dzie-
jach państwa polskiego, jednak był to
zaledwie krok w stronę zasad demokracji
i sprawiedliwości społecznej. Najliczniejsza
grupa społeczna XVIII-wiecznej Rzeczypo-
spolitej - chłopi - nadal była pozbawiona
wolności osobistej i własności ziemi,
podporządkowana szlachcie i zmuszona
do pańszczyzny. Była to największa wada
dzieła Sejmu Wielkiego. Konstytucja była
za to aktem reformującym system rządów
w Polsce - m.in. ustanawiała dziedziczność
tronu w miejsce wolnej elekcji, co miało
wykluczyć ingerencje obcych mocarstw
w wybór króla. Uchwalenie ustawy zasadni-
czej w 1791 r. było odważnym świadectwem
samodzielności polskiego parlamentu
i odrzucenia rosyjskiej hegemonii. Postawa
ta - zmierzająca do odzyskania pełnej suwe-
renności - musiała spotkać się z agresją Rosji
i tak też się stało: nierówna wojna z potężnym
mocarstwem zakończyła się rozbiorem
Polski.
Co dziś oznacza Święto Narodowe Trzeciego
Maja? Przede wszystkim patriotyczną więź
Polaków, troskę o dobro Ojczyzny, pielęgno-
wanie pamięci historycznej i narodowej
dumy, manifestację suwerenności państwa.

Dariusz SzlawskiW kwietniu br. gmina Zgierz zakupiła nową równiarkę drogową. Jest to najpoważniejsza
w ostatnich latach inwestycja w sprzęt ciężki, pracujący na gminnych drogach. 

- Decyzja władz gminy o przyznaniu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu dotacji celowej
na zakup fabrycznie nowej maszyny wynikała z priorytetów programowych samorządu obecnej
kadencji, do których należy rozwój i odpowiedni standard utrzymania infrastruktury drogowej.
W ocenie mojej i Rady Gminy Zgierz, to jeden z kluczowych obszarów aktywności samorządu -
mówi wójt Barbara Kaczmarek - W naszej gminie jest w sumie blisko 300 kilometrów dróg,
wymagających systematycznego profilowania nawierzchni.

Ze względu na specyfikę geologiczną i ukształtowanie terenu prace te trzeba powtarzać
wielokrotnie w ciągu roku. Pod wpływem opadów atmosferycznych i ruchu kołowego - zwłasz-
cza ciężkich pojazdów - szybko wybijają się dziury i tworzą koleiny. Bez wykorzystania odpo-
wiedniej maszyny profilującej drogę jakiekolwiek technologie naprawcze okazują się
nieskuteczne. Do tej pory GZK wykorzystywał leciwą równiarkę, zakupioną przed laty jako
sprzęt używany. Niestety, lata i liczba roboczogodzin robią swoje: maszyna więcej czasu
spędzała w warsztacie na skutek awarii niż w terenie. 

Obecnie rynek tego rodzaju maszyn używanych jest nasycony sprzętem wyeksploatowanym
przy budowach dróg i autostrad, wymagającym dużych nakładów, stąd władze gminy postawiły
na nowy, pewny sprzęt, objęty gwarancją producenta. 
- Jakość i efektywność utrzymania sieci dróg gminnych w dużej mierze zależy od maszyn, jakimi

dysponujemy. Nowo zakupiony sprzęt to bardzo dobra decyzja władz gminy, a jej efekty
zobaczymy już niebawem - zapowiada dyrektor GZK Mirosław Burzyński.

Dariusz Szlawski

NOWA MASZYNA NA GMINNYCH DROGACH

Wójt Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek
zaprasza na

GMINNE OBCHODY

Święta Narodowego
Trzeciego Maja

Biała, 3 V 2017 r.
12.00 - msza święta w intencji Ojczyzny w kościele                         

pw. św. Piotra i Pawła
12.55 - przemarsz uczestników uroczystości z kościoła            

przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
13.15 - uroczystości patriotyczne przed pomnikiem 

(okolicznościowe wystąpienia, złożenie kwiatów)
następnie - majówkowy poczęstunek

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam Mieszkańców i Przyjaciół gminy Zgierz na tegoroczne

obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja. Niech tradycyjne spotkanie
naszej gminnej społeczności w Białej, przed pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego, będzie manifestacją patriotyzmu i narodowej wspólnoty. 

W sposób szczególny zachęcam do kultywowania pięknej tradycji
wywieszania biało-czerwonej flagi w święta narodowe i w momentach
szczególnie ważnych dla państwa polskiego. Barwy narodowe to znak
polskości, o którą - ciężką pracą i ofiarną walką - zabiegali nasi przodkowie.
Okażmy szacunek ich czynom dla Ojczyzny i przystrójmy nasze domy flagami
państwowymi na świadectwo narodowej tożsamości i historycznej łączności
pokoleń.

Wójt Gminy Zgierz
(-) Barbara Kaczmarek

Majowa kartka z kalendarza

INWESTYCJE

Z okazji obchodzonego w maju 
Dnia Strażaka 

składam serdeczne podziękowania 
strażackim drużynom za dotychczasową 

wzorową aktywność na rzecz 
wspólnoty gminnej. 
Życzę bezpiecznej 

i owocnej służby oraz satysfakcji 
z pełnienia tak ważnej społecznie roli. 

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek
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Redakcja: Dla większości Polaków
zakres kompetencji samorządu teryto-
rialnego na szczeblu gminy, powiatu
i województwa sprowadza się do kilku
skojarzeń. Czym zajmuje się samorząd
powiatowy na przykładzie powiatu
zgierskiego?

- Samorząd powiatowy odpowiada
za sprawy dotyczące życia mieszkańców
na obszarze powiatu, a więc przekracza-
jące zasięg pojedynczej gminy.
Do głównych zadań powiatu zgierskiego
należą m.in. zarządzanie drogami powia-
towymi, których mamy przeszło 430 km,
oraz przeciwdziałanie bezrobociu, które
z roku na rok jest coraz niższe, a obecnie
wynosi nieco ponad 10%. Kolejnym
naszym zadaniem jest pomoc społeczna.
Prowadzimy cztery domy pomocy spo-
łecznej przeznaczone dla osób z różnymi
rodzajami schorzeń. Ważnym aspektem
jest również edukacja. Jesteśmy organem
prowadzącym dla 14 szkół,
od przedszkoli po szkoły ponadgimnaz-
jalne. Do zadań powiatu należy również
wydawanie decyzji administracyjnych
związanych m.in. z pozwoleniem
na budowę, rejestracją pojazdów
i wydawaniem dokumentów dla kierow-
ców oraz sprawami dotyczącymi ewiden-
cji gruntów, budynków i lokali.
Gdybyśmy mogli scharakteryzować
powiat zgierski poprzez liczby i istotne
dane statystyczne, jak wyglądałby
ten obraz?
- W skład powiatu zgierskiego wchodzi

9 gmin, zamieszkuje go ponad 165 tys.
osób. Jesteśmy jednym z największych
powiatów w Polsce. Obszar naszego
samorządu wynosi ponad 850 km kw.,
z czego blisko połowa to tereny rolnicze,
gdzie działa ponad 6 tys. gospodarstw.
Dodatkowo, liczne atrakcje przyrodnicze,
urokliwe zakątki i zabytki sprawiają,
że jesteśmy w czołówce najchętniej
odwiedzanych regionów w województwie
łódzkim. Średnio, w ciągu roku, odwiedza
nas ponad 50 tys. turystów.

Jakie są - według Pana Starosty -
najważniejsze osiągnięcia samorząd
powiatu zgierskiego obecnej kadencji?
- W 2015 i 2016 roku dużą część z nakła-
dów na inwestycje, pochłonęły przebu-
dowy powiatowych dróg. Dzięki
współpracy z niektórymi gminami
oraz pozyskaniu funduszy zewnętrznych,
możliwe było przebudowanie blisko
80 km dróg powiatowych oraz chodników
i zjazdów. 

Podam przykład bardzo dobrej
współpracy z gminą Zgierz. Wspólnie
udało nam się zrealizować kilka inwesty-
cji m.in. przebudowę dróg powiatowych
relacji: Wola Branicka–Besiekierz Rudny,
Biała–Kębliny, a także remont drogi
w Ciosnach oraz budowę chodnika
w Kaniej Górze. Oprócz tego powiat
przebudował także drogi relacji:
Grotniki–Jedlicze A oraz Łagiewniki–
Szczawin. Kolejną wspólną inicjatywą
były dożynki powiatowe w 2015 r.,
na których bawiła się rekordowa liczba
ok. 15 tys. osób. Wspólne działania, które
podejmujemy na terenie danej gminy, są
robione dla dobra jej mieszkańców.

Na liście priorytetów znalazła się także
modernizacja bazy oświatowej: termo-
modernizacja budynków szkół,
rozbudowa oraz remonty sal sportowych
i pracowni, doposażenie ich w pomoce
dydaktyczne oraz realizacja projektów
edukacyjnych.
A jak wyglądają plany na najbliższy
rok, zwłaszcza w odniesieniu do terenu
gminy Zgierz?

- W marcu tego roku, podpisaliśmy
umowę z władzami województwa
łódzkiego, na termomodernizację ośmiu
powiatowych budynków użyteczności
publicznej. Dzięki temu projektowi,
do końca 2019 r., stare budynki zostaną
nie tylko docieplone i zyskają nowy
wygląd, ale także niektóre z nich, zostaną
wyposażone w nowoczesne instalacje
wykorzystujące odnawialne źródła
energii.

Termomodernizacji poddane zostaną
również Domy Pomocy Społecznej
w Rąbieniu i Ozorkowie. Z kolei
przy Szkole Mistrzostwa Sportowego-
Liceum Ogólnokształcącym w Aleksand-
rowie Łódzkim powstanie nowoczesna
hala sportowa.

Priorytetem dla mnie na 2017 r. jest
także poprawa stanu dróg. Jeżeli chodzi
o gminę Zgierz, to udało nam się już
wyremontować drogę powiatową
w Grotnikach, na blisko 0,5 km odcinku
od ul. Marszałkowskiej 46 do ul. Gra-
nicznej. W tym roku planujemy również
przebudować ul. Długą w Rosanowie
oraz, wspólnie z gminą, zrobić chodnik
w Grotnikach. Warto również dodać,
że wiele inwestycji jest również
w przygotowaniu. Podczas posiedzeń
komisji oraz na sesji Rady Powiatu
Zgierskiego, radni zgłaszają wnioski
mieszkańców. Wszystkie potrzeby są
na bieżąco analizowane, i w miarę
możliwości, szukane są rozwiązania
dla poszczególnych problemów. 
Nawiązując do hasła promocyjnego,
czym przyciąga dziś powiat zgierski
i jakie są perspektywy na przyszłość?
- Myślę, że nasz powiat przyciąga różno-
rodnością. Dzięki 9 gminom wchodzącym
w jego  skład, są na tym terenie zarówno
samorządy bardzo dobrze rozwinięte gos-
podarczo, jak Stryków czy Aleksandrów
Łódzki, rolniczo jak choćby gmina
Głowno, jak i te przyciągające bogac-
twem walorów przyrodniczych np. licz-
nymi rezerwatami przyrody, jak
w przypadku gminy Zgierz. Biegnące
przez powiat zgierski szlaki komunika-
cyjne ułatwiają rozwój gospodarczy
powiatu, ale także istotnie wpływają
na wzrost liczby turystów. Położenie
naszego regionu w centrum Polski jest
wyjątkowe w skali całego kraju,
ze względu na usytuowanie na naszym
terenie skrzyżowania dwóch najważniej-
szych autostrad środkowoeuropejskich
A1 i A2. 

Nasz powiat cechuje także różnorod-
ność gospodarcza. Na terenach wiejskich
rozwija się rolnictwo, hodowla zwierząt
oraz sadownictwo. W Bratoszewicach
(gmina Stryków) odbywają się najwięk-
sze branżowe imprezy w regionie:
„Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodow-
lanych” i „Targi Rolne w Sercu Polski”.
Miasto Głowno znane jest z produkowa-
nych tu wysokiej jakości wyrobów bieliź-
niarskich i cukierniczych. W Strykowie
dominuje logistyka i dystrybucja,
w Aleksandrowie Łódzkim przemysł kos-
metyczny, włókienniczy i elektro-energe-
tyczny, w Ozorkowie - ceramiczny,
odzieżowy, medyczny i mleczarski,
w Parzęczewie alkoholowy i uprawa
owoców. Z kolei zgierski przemysł tworzą
firmy reprezentujące m.in. branże:
tekstylną, metalową, chemiczną, poligra-
ficzną. To wszystko pokazuje, że powiat
zgierski to atrakcyjne miejsce dla poten-
cjalnych inwestorów, ale i osób chcących
zamieszkać w naszej "małej ojczyźnie".
- 
Dziękuję za rozmowę.

/DariuszSzlawski/

STAROSTA ZGIERSKI BOGDAN JAROTA
W cyklu ROZMOWY NA ZIEMI ZGIERSKIEJ

Rolnik, nauczyciel, samorządowiec z długoletnim doświadczeniem. Mieszkaniec gminy Głowno. Z Radą Powiatu Zgierskiego
związany od początku jej istnienia. W obecnej kadencji pełni funkcję starosty zgierskiego. Okręg wyborczy: gminy Głowno
i Stryków.

ZbiórkakrwizorganizowanaprzezRegionalneCentrumKrwiodawstwaiKrwiolecznictwawŁodziorazKlubHonorowychDawcówKrwiprzySzkolePodstawowej
im. JanaKasińskiegowBiałej.W podziękowaniu za zaangażowaniewójt gminy Zgierz BarbaraKaczmarekwręczyła na ręce prezesa klubu - radnegoTomasza
Stańczykowskiegokoszulkizlogooraznazwąklubu.Tojużdrugaakcjazbiórkikrwiwtymroku,następnązaplanowanona2lipca.
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Dnia 2 kwietnia br., w 12. rocznicę śmierci
św. Jana Pawła II, w Szczawinie odbył się
Koncert Papieski ku czci Papieża-Polaka. Inicja-
torem gminnych uroczystości była wójt Barbara
Kaczmarek. Dzięki zaangażowaniu społeczno-
ści szkolnej, wspólnoty parafialnej i szerokiego
grona artystów powstało niezwykłe wydarzenie
kulturalne.

Obchody tej szczególnej rocznicy rozpoczęła
msza święta, celebrowana przez proboszcza
parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
ks. Ryszarda Szymachę. Oprawę muzyczną
liturgii wspierała orkiestra dęta, działająca
przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. W czasie
koncertu wysłuchaliśmy chóru Towarzystwa
Śpiewaczego Lutnia z Aleksandrowa, kwartetu
smyczkowego Colibre, uczniów Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego ze Szczawina
oraz zespołu śpiewaczego Szczawinianki.

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki
konkursu multimedialnego "Wspomnienia
o znanym, kochanym św. Janie Pawle II".
Oto lista laureatów:
w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej -
• I nagroda - Hubert Marynowicz, kl. V ZSG
w Słowiku
• wyróżnienie - Marianna Suska, kl.IV SP
w Besiekierzu Rudnym
• wyróżnienie - Natalia Skupińska, kl. VI SP
w Dąbrówce Wielkiej
w kategorii gimnazjum -
• I nagroda - Maria Kamińska, kl. II ZSG
w Szczawinie.

/GCKSTiR/
* * *

Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy
moralnych autorytetów. Koncert w Szczawinie
służy nie tylko upamiętnieniu Wielkiego Polaka,
jakim był św. Jan Paweł II, ale również swoistej
promocji Jego dorobku intelektualnego wśród
najmłodszych. Wzrasta młode pokolenie,
któremu trzeba przypominać, że był ktoś taki
jak Papież-Polak, że Jego pontyfikat odmienił
oblicze polskiej ziemi i pomógł w upadku totali-
taryzmu komunistycznego. Trzeba młodzieży
opowiadać o niezwykłym papieżu-pielgrzymie,
odwiedzającym ubogich i zapomnianych
na całym świecie, przebaczającym swemu
niedoszłemu zabójcy, prowadzącym dialog
z wyznawcami innych religii, o jakże humanis-
tycznym przesłaniu Jego życia. Ostatnie słowa
św. Jana Pawła II, wypowiedziane 2 kwietnia
2005 r. - „Szukałem was, a teraz wy przyszliście
do mnie” - w pełni oddają sens rocznicowej
liturgii i niezwykłego koncertu w Szczawinie.

Dariusz Szlawski

KONCERT PAPIESKI W SZCZAWINIE
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We wtorek 28 marca 2017 r. w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach odbyła
się Corrida Ortograficzna. Uczestniczyli
w niej uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Zgierz. Gości-
liśmy również panią Bożenę Frank - kierow-
nika Referatu Edukacji i Spraw Społecznych
Urzędu Gminy Zgierz oraz przyjaciół szkoły.
Rok 2017 został ogłoszony rokiem Wisły,
dlatego połączyliśmy oba wydarzenia –
pisanie dyktanda z konferencją o rzece Wiśle.
Po powitaniu wszystkich gości zaczęła
się część artystyczna. Uczniowie naszej
szkoły recytowali wybrane wiersze polskich
poetów, opisujące piękno i znaczenie rzeki
Wisły dla historii Polski i Polaków. Elemen-
tem wiążcym treści literackie był utwór „Pły-
nie Wisła płynie...” każdorazowo grany
na ksylofonie przez ucznia naszej szkoły.
Na zakończenie montażu słowno-muzycz-
nego chór zaśpiewał piosenkę o Wiśle.
Po części artystycznej prelegenci zaprezento-
wali krótkie wykłady na temat rzeki Wisły.               

W      części       przyrodniczej      konferencji
badaliśmy czystość wody z rzeki Wisły
z okolic Puszczy Kampinowskiej. Część his-
toryczna obejmowała opis roli Wisły
w gospodarce Polski w XVI i XVII wieku.
Kolejną częścią Corridy było dyktando
o globtroterze Ambrożym Wzdłużbrzegu,
który wędrował rzeką Wisłą z Baraniej Góry
do Gdańska.

Atmosfera Corridy była bardzo przyjemna
i miła. Wszyscy wspaniale się bawili. Na sam
koniec pięknego dnia urządziliśmy mały
poczęstunek. Tegoroczna Corrida była jednym
słowem bardzo udana. Tegorocznymi
zwycięzcami zostali: w kategorii uczniowie
szkoły podstawowej Julia Pawlak z ZSG
w Giecznie  oraz w kategorii gimnazjum An-
toni Pisarek również z ZSG w Giecznie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy na przyszłoroczną edycję konkursu
ortograficznego Corrida Ortograficzna.

Organizatorki 
Ewa Gonatrska Pawluczyk  i  Monika Talarek

Grotniki: Corrida Ortograficzna 2017              
Wielkanocne śniadanie w Besiekierzu Rudnym              

Szczawin dba o środowisko

Wielkanoc to czas otuchy, nadziei
i radośnie spędzonych chwil z najbliższymi.
Samorząd uczniowski naszej szkoły w środę
12 kwietnia zorganizował wspólne śniadanie
dla klas 4-6, nawiązując w ten sposób do tra-
dycji wielkanocnej. Uczniowie samodzielnie
przygotowali suto zastawiony stół, na którym
dominowały kolorowe kanapki sporządzone
z różnego rodzaju wędlin, serów i warzyw.
Dopełnieniem zdrowego i pysznego śniada-

14  kwietnia - już w czasie przerwy świątecznej - uczniowie Szkoły Podstawowej
w Besiekierzu Rudnym pod opieką pań Martą Marszałek-Suskiej oraz Karoliny Juszczak
odwiedzili łódzką „Manufakturę”. Główną atrakcją wycieczki była projekcja animowanego
filmu dla dzieci „Zając Max ratuje Wielkanoc”. Celem wycieczki było kształtowanie wraż-
liwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej oraz integracja uczniów
i wzmocnienie więzi koleżeńskiej. Sprzyjał temu animowany obraz, prezentujący nie tylko
świąteczne tradycje, ale również promujący wartości takie jak przyjaźń, szczerość i altruizm.
Kinowe popołudnie okazało się bardzo udane; wszyscy wracali zadowoleni, pełni wrażeń
i nowych doświadczeń.

Karolina Juszczak

nia były pięknie zdobione pisanki, które
zostały starannie wykonane przez uczniów.
Podczas wspólnego, uroczystego śniadania
uczniowie rozmawiali na temat tradycji
i sensu Świąt Wielkanocnych. Po pełnowar-
tościowym posiłku oraz czasie spędzonym
na rozmowie, uczniowie udali się z życze-
niami świątecznymi i poczęstunkiem
do nauczycieli i pracowników naszej szkoły.                                                                              

W marcu w szkole przeprowadziliśmy zbiórkę elektrośmieci. Jak co roku, akcja cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem wśród okolicznych mieszkańców. Dzięki temu, że posprząta-
liśmy w swoich komórkach i domach, udało się nam zebrać 916 kilogramów elektrośmieci.
Serdecznie dziękuję za włączenie się w akcję. Jednocześnie przypominam, że zbiórka baterii
i płyt CD trwa cały rok - na terenie szkoły znajdują się odpowiednie pojemniki.

Nasza szkoła od czterech lat uczestniczy w projekcie „Zostań Super Zakrętakiem”, który
ma na celu pomoc w realizacji marzeń podopiecznych Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.
Całorocznie zapraszamy Państwa i Uczniów do zbiórki plastikowych zakrętek po wodach,
sokach, napojach, płynach , szamponach, kawie, herbacie itd.
Można zbierać również plastikowe zatyczki, opakowania po zabawkach z jajek-niespodzianek,
łyżeczki i miarki np. do mleka, syropu oraz inne elementy plastikowe, które są oznaczone
dużymi literami PP, PE, HDPE, LDPD, najczęściej zamieszczone w trójkącie.

Koordynator akcji   Wioletta Plich-Patora

12 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym pojawiły się wielka-
nocne kurczaczki, zajączki, baranki oraz roztańczone baby i mazurki. Wszystko za sprawą
przedstawienia wystawionego przez dzieci z oddziału sześciolatków oraz grupy przedszkolnej
trzylatków i czterolatków. Najmłodsi uczniowie pięknie zaprezentowali wierszyki i piosenki
związane ze Świętami Wielkanocnymi. Piękne przebrania świątecznych bohaterów, dekoracje
oraz słodkie baby i mazurki wprowadziły wszystkich w nastrój Świąt Wielkanocnych.
Na przedstawienie licznie przybyli rodzice oraz babcie i dziadkowie małych aktorów. Orga-
nizatorkami przedsięwzięcia były panie: Katarzyna Sikorska-Knapek i Justyna Pietrasik.

Katarzyna Sikorska-Knapek

SZKOŁA TRADYCJI

Ekologiczna akcja w szkole

5 kwietnia dzieci z grupy średniaków i starszaków ze Szkoły Podstawowej im. Marii
Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej wybrały się na wycieczkę do Zagrody Edukacyjnej
w Konarzewie koło Piątku, aby wziąć udział w warsztatach „Od ziarenka do bochenka”.
Poznały etapy powstawania mąki, próbowały samodzielnego młócenia cepami oraz mielenia
zboża na żarnach. Na zakończenie wszyscy samodzielnie formowali bułeczki i dzięki
pomocy pani gospodyni piekli je w piecu chlebowym.  Nie obeszło się bez  degustacji
świeżego chlebka z masełkiem i powidłami. Dzieci miały również okazję zobaczyć uprawy
zboża, w czasie przejażdżki wozem po okolicy. Dzięki dużemu zaangażowaniu gospodarzy
ich życzliwości i gościnności wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wrażeń, wzbogaciła ich
wiedzę na temat ekologii i zdrowego odżywiania. Z kolei 7 kwietnia uczniowie klas III–VI
naszej szkoły pojechali na wycieczkę do łódzkiego planetarium. Pogłębianiu wiedzy towa-
rzyszyło wiele pozytywnych emocji, więc nauka na pewno „nie pójdzie w las”. Na zakoń-
czenie wycieczki dzieci mogły oddać się całkowitemu szaleństwu w „Saltos”. Wszyscy
wrócili zmęczeni ale bardzo szczęśliwi.

Od ziarenka do gwiazd - edukacyjne wyprawy uczniów z Dąbrówki Wlk.
Laureaci konkursu "Palma Pierwszeństwa za Palmę Wielkanocną”

zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
pod patronatem Wójta Gminy Zgierz

w kategorii klas I-III szkoły podstawowej
• I nagroda – Jaś Hofman (kl. II ZSG w Słowiku)  • II nagroda – Olga Grabowska (kl. „0”
SP w Białej) • III nagroda – Jakub Wolanowski (kl. I SP w Białej)

w kategorii klas IV-VI SP
• I nagroda: Patrycja Kacela (kl. IV SP w Besiekierzu Rudnym) i Julia Modlińska (kl. V SP
w Białej) • II nagroda: Ksenia Olejniczak (kl. IV SP w Besiekierzu Rudnym) i Igor Pawlak
(kl. VI ZSG w Giecznie)

w kategorii gimnazjum
• I nagroda: Martyna Stasiak (kl. I ZSG w Słowiku) i Anna Jakubczyk (kl. II ZSG w Giecz-
nie) • II nagroda: Julia Jędrzejewska (kl. II ZSG w Słowiku) i Weronika Leszczak (kl. III
ZSG w Giecznie). Nagrodę specjalną dla najwyższej palmy, liczącej 633 cm, otrzymała
Martyna Sołtysik (kl. III ZSG w Szczawinie).Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Aktorzy-juniorzy       

Marta Marszałek-Suska
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Zapraszamy wszystkich Państwa 4 czerwca 2017 r. do świetlicy w Jedliczu A od godziny
9.00 do 14.00 na nietuzinkowe spotkanie pod hasłem "Kup - sprzedaj wszystko!", połączone
z biesiadą kulinarną z jedlickimi pierogami w 3 wersjach w roli głównej, ciastami
do wyboru, kawą, herbatą oraz innymi smakowitościami, z czego słynie nasze Koło
Gospodyń Wiejskich.

Szanowni Państwo, sprzątamy strychy, szafy, zakamarki i przywozimy niechciane już
przedmioty, meble, ubrania, zabawki, sprzęt sportowy, akcesoria, bibeloty itp.! Liczni goście
przybywający z całej gminy i dalszych okolic, kupując je, dadzą im "drugie życie" (nawet
gdyby trzeba było niektóre nieco odnowić). Jest to niebywała sposobność "przewietrzyć
dom", zarobić trochę, a może i coś interesującego kupić .

Ponadto to okazja spotkać ciekawych ludzi z sąsiedztwa bliższego i dalszego, dawno
niewidzianych znajomych, wypić i zjeść coś smakowitego razem i po prostu pobyć ze sobą.

ZAPRASZAMY NAJSERDECZNIEJ !!!
Rezerwacja miejsc sprzedaży pod nr  tel. 508 915 510 lub 692 409 367. Wstęp i miejsca

sprzedaży bezpłatne. 
W imieniu organizatorów  Iwona Ambroziak

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"; Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"; Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT".
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:
I. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej,
edukacyjnej:
1. instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawid-
łowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
2. instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodo-
wych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
3. instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności
podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.
Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych,
indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji
i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
II. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące
realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.
Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  26 523 330,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:
• 85,00% – projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR),
• 95,00% – pozostałe projekty.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym:
• instytucje pomocy i integracji społecznej;
• podmioty ekonomii społecznej;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia
jst;
• organizacje pozarządowe;
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
• przedsiębiorcy.
Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności
wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony
trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy).
oraz
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – o ile ich udział jest
niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym
Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 2 maja do 15 maja 2017 roku.
Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.
Sposób składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (1 egzem-
plarz) oraz formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx) zgodnie z formularzem stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Miejsce składania wniosków:
• za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
• osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym: ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
Pokój 1.03, 1.04, I piętro
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura
odwoławcza,  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Numer naboru: RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17
Informacje na temat konkursu:
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty
elektronicznej udziela:
w zakresie oceny formalno-merytorycznej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS 

godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
adres: ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,

pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39 

fax: (42) 636 77 97
e-mail: rpo@wup.lodz.pl

w zakresie oceny strategicznej:
Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

al. Kościuszki 59/61 (VI p.), 90-514 Łódź
telefon: (42) 233 54 90 

fax: (42) 233 54 97
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA  - KONKURS

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

im. Jana Kasińskiego w Białej 

zapraszają Mieszkańców gminy do udziału w akcji 

HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
Zbiórki krwi odbędą się w dniach: 

2 lipca, 17 września, 10 grudnia 2017
(w godzinach 9.30 - 12.30 przy SP w Białej)O
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ZAPROSZENIE
IV BAZAR JEDLICKI TUŻ TUŻ!

Na przełomie marca i kwietnia br. Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
zorganizowało warsztaty wielkanocne w Dzierżąznej oraz w świetlicach w Rosanowie
i Łagiewnikach Nowych. Pod czujnym okiem prowadzących zajęcia panie uczyły się technik
quillingu, decoupage i papierowej wikliny. Z kolei w Dzierżąznej przeprowadzono warsztaty
dla uczestników konkursu "Palma Pierwszeństwa za Palmę Wielkanocną", przybliżające
techniki wykonywania wielkanocnych zajączków, kurczaczków, jajeczek i kartek świątecz-
nych. 8 kwietnia br. w świetlicy w Ustroniu odbyły się warsztaty wielkanocne dla dzieci
"Zabawy z jajem wielkanocnym". Na dzieci czekało wiele atrakcji, m.in. wyszywanie
i malowanie wielkanocnych pisanek, układanie kompozycji z palemek, gry i konkursy, m.in.
wyścigi z jajem, wojna z jajem czy toczenie wielkanocnego jaja. Największym hitem
imprezy dla dzieci okazał się spacer z Wielkanocnym Zającem, który po drodze gubił
smakowite łakocie.

Z kroniki Gminnego Centrum Kultury w Dzierżąznej

W niedzielę 9 kwietnia br. w sali OSP w Dąbrówce Wielkiej z inicjatywy Wójta Gminy
Zgierz odbyło się przedświąteczne spotkanie dla mieszkańców gminy - nawiązujące
do staropolskich tradycji Śniadanie Wielkanocne. Panie z miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich przygotowały wyśmienite potrawy wielkanocne. Nie zabrakło występów
artystycznych i atrakcji dla najmłodszych. 
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Koło Gospodyń Wiejskich w Proboszczewicach

Pierogi z mięsem
Składniki:
Ciasto: 1 kg mąki łęczyckiej (odsypać jedną
szklankę), łyżka soli, 1 jajko, 4 łyżki oleju,
pół litra ciepłej wody. Farsz mięsny: 1,5 kg
mięsa (może być kurczak), marchewka, natka
pietruszki, seler, liść laurowy, pieprz, łyżka
tartej bułki, 2 jajka, sól, trochę przyprawy
warzywnej, cebula.
Sposób przygotowania:
Zagniatamy ciasto, łącząc składniki. Rozwał-
kowujemy na stolnicy na grubość 2-3 mm.
Wykrawamy krążki, kładziemy farsz (sposób
przygotowania poniżej) i zlepiamy. Wrzu-
camy na osoloną wrzącą wodę i gotujemy, aż
wypłyną. Wyciągamy na durszlak i gorące
podajemy na stół. Można okrasić usmażonym
brzuszkiem z cebulą. Mięso na farsz gotu-
jemy do miękkości z warzywami. Po ugoto-
waniu wyciągamy i dodajemy przesmażoną
cebulę i przekręcamy wszystko przez ma-
szynkę do mięsa. Jeszcze raz wyrabiamy,
dodajemy łyżkę tartej bułki, 2 jajka, sól
do smaku, pieprz, troszkę vegety. 

Smażona pieczarka
z barszczem czerwonym
Składniki:
Pieczarki, jajka, sól, pieprz, olej; barszcz
czerwony: buraki - 1 kg, cukier, sól, pieprz,
listek laurowy, majeranek, kwas cytrynowy.
Sposób przygotowania: 
Smażone pieczarki: wbijamy jajko do talerza
i roztrzepujemy je z odrobiną soli i pieprzu.
Następnie maczamy w nim kapelusz
pieczarki, obtaczamy w bułce tartej i sma-
żymy na głębokim oleju lub tłuszczu.
Barszcz czerwony: buraki kroimy w plastry,
posypujemy cukrem i solą, dodajemy pieprz,
listek laurowy, majeranek i zalewamy letnią
wodą. Dolewamy odrobinkę kwasku cytryno-
wego i zostawiamy na noc. Następnego dnia
gotujemy rosół. Buraki gotujemy w osobnym
garnku (bardzo krótko, wystarczy, żeby woda
nabrała koloru). Łączymy oba wywary
i doprawiamy według uznania.

Kotleciki ziemniaczane
Składniki:
1 kg ziemniaków, 1 szklanka mąki ziem-
niaczanej.

Sposób przygotowania: 
Ziemniaki obieramy i gotujemy. Po ugoto-
waniu odcedzamy większość wody (część
zostawiamy na dnie, żeby ziemniaki się nie
przypaliły). Zasypujemy ziemniaki szklanką
mąki. Przykrywamy, aby mąka się uparo-
wała i zostawiamy na małym ogniu na 10
minut. Następnie gnieciemy pałką do ziem-
niaków tak, aby nie było grudek. Na końcu
lepimy z ziemniaków płaskie kotleciki
i smażymy na tłuszczu lub oleju.Tak długo,
aż będą miały złoty kolor.
Do kotletów pasuje sos z pieczarek z dodat-
kiem śmietany. Można również zrobić
 kapuśniak z kiszonej kapusty jako dodatek.

Koło Gospodyń Wiejskich w Proboszcze-
wicach powstało w 1948 roku. Przewodni-
czącą została Barbara Skupińska.
Od początku członkinie KGW włączały
się w życie lokalnej społeczności, angażując
się m.in. w stawianie budynku lokalnej
Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 70.
koło zaczęło organizować m.in. kursy
pieczenia i gotowania, a także konkursy
na najlepsze potrawy i ciasta. Zainteresowa-
nia członkiń koła wybiegały jednak zdecy-
dowanie dalej niż kuchnia. Organizowały
one również szkolenia zawodowe i spotkania
z lekarzami. Koło sprowadzało także
pisklęta, drzewka owocowe oraz krzewy,
a następnie rozdawało je. W późniejszych
latach panie wielokrotnie brały udział
w imprezach promujących regionalne po-
trawy, m.in. na Targach Turystyki Wiejskiej
w Kielcach i Smakach Ziemi Łódzkiej.
Obecnie KGW czynnie bierze udział pod-
czas obchodów świąt państwowych, samo-
rządowych i kościelnych. Co roku
na dożynki panie pieką chleb i wyplatają
wieńce. Aktualnie koło liczy 10 osób,
a przewodniczącą od 15 lat jest Urszula
Pleczuk.

Przepisy KGW 
z Proboszczewic
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Harmonogram rozgrywek piłkarskich w maju 2017 
na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Rosanowie

03.05 (środa): 11.00 - LKS DĄBRÓWKA – KOTAŃ OZORKÓW,  17.00 - LKS ROSANÓW II – GKS KSAWERÓW, 
06.05 (sobota): 11.00  -  LKS Rosanów E2 Orlik – UKS BZURA OZORKÓW, 17.00 - LKS ROSANÓW – ZAWISZA II RZGÓW, 07.05 (niedziela): 11.00 - CZARNI
SMARDZEW – LKS ROSANÓW II, 13.05 (sobota): 11.00 - LKS E1 Rosanów  –  UKS Bzura Ozorków, 16.00 - LKS BŁĘKITNI CIOSNY – GKS BYSZEW, 14.05
(niedziela): 11.00 - LKS ZAMEK SKOTNIKI - SOKÓŁ SKROMNICA, 15.00 - LKS ROSANÓW II – BURZA PAWLIKOWICE, 20.05 (sobota): 11.00 - LKS Rosanów E2
Orlik – RÓŻA KUTNO, 12.00 LKS BŁĘKITNI CIOSNY – KS OSP ISKRA , 17.00 - LKS ROSANÓW – MUKS WŁÓKNIARZ HACOM PABIANICE, 21.05 (niedziela):
11.00 - CZARNI SMARDZEW – LKS JUTRZENKA, 15.00 - LKS ROSANÓW II – AKS SMS ŁÓDŹ, 27.05 (sobota): 11.00 - LKS E1 Rosanów  -  Termy PODDĘBICE,
17.00 - LKS ROSANÓW – UKS SMS ŁÓDŹ, 28.05 (niedziela): 11.00 - LKS DĄBRÓWKA – HURAGAN SWĘDÓW, 17.00 - LKS ZAMEK SKOTNIKI – Orzeł Wróblew


