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STO LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻĄZNEJ

Strażackie święto w gminie Zgierz: obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem
100-lecia OSP w Dzierżąznej w dniu 28 maja 2017 r. /s. 4/
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Wyrazy współczucia

Panu 
Czesławowi Małachowskiemu

z powodu śmierci 

MAMY
  

składają
Sołtys, Rada Sołecka i Mieszkańcy

Śladkowa Górnego

KONDOLENCJE

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ 

W CZERWCU 2017
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE SOWICE

12.06 godz. 11:00-15:00, 26.06 godz. 14:00-18:00 
CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO–KULTURALNEJ W GIECZNIE

06.06 godz. 09:45-13:45, 13.06 godz. 13:30-17:30, 20.06  godz. 9:45-13:45
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W GROTNIKACH

05.06 godz. 9:00-13:00, 19.06 godz. 13:00-17:00 
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SŁOWIKU

02.06 godz. 15:00-19:00, 23.06 godz.15:00-19:00
NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDROWIA W SMARDZEWIE

02.06 godz. 10:30-14:30, 09.06 godz. 13:00-17:00, 23.06 godz. 10:30-14:30, 
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁEJ

każdy poniedziałek godz. 12.30-15.30

PEŁNE NAGRANIA AUDIOWIZUALNE
SESJI

RADY GMINY ZGIERZ

www.gminazgierz.pl

Wójt Gminy Zgierz informuje, że od 29 maja do 23 czerwca 2017 r. nastąpi nabór wniosków
na finansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawie-
rających azbest z terenu gminy Zgierz. Przedmiotowe wnioski wraz z załącznikami będą
przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta (na stanowiskach 3 i 4) w Urzędzie Gminy Zgierz
(Zgierz, ul. Łęczycka 4). Wniosek wraz z załącznikami  może zostać przesłany w sposób
tradycyjny na adres Urzędu Gminy Zgierz, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym
bądź złożony za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Finansowaniu podlegają inwestycje związane z realizacją przedsięwzięć dotyczących
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych
w granicach administracyjnych gminy Zgierz, polegające na:
1)  demontażu wyrobów zawierających azbest;
2)  przygotowaniu do transportu i transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca uniesz-
kodliwienia;
3)  unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku
odpadów niebezpiecznych;
4)  odbieranie wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych i składowanych.

Warunkiem ubiegania się o finansowanie  zadania, o którym mowa powyżej będzie:
1) złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym terminie;
2)  dołączenie do wniosku, o którym mowa w pkt 1 następujących dokumentów:
a) kserokopia dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290
ze zm.), nie dotyczy odbioru wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych
i składowanych;
b) oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
c) oświadczenie o zapoznaniu z treścią uchwały nr XXXIII/455/17 w sprawie uchwalenia
Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Zgierz na lata 2017-2020 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r.,
poz. 2158);
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na umożliwienie upoważnionym pracownikom Urzędu
Gminy Zgierz oraz firmie działającej na zlecenie gminy wstępu na przedmiotową nierucho-
mość;
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji
zadania polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest;
f) kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy prawo do dysponowania nieruchomością wynika z treści księgi wieczystej.

W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie,
konieczne jest podpisanie wniosku oraz załączników przez wszystkie osoby lub załączenie
pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

Wnioski prawidłowo wypełnione wraz z wymaganymi dokumentami rozpatrywane będą
według kolejności ich złożenia do Urzędu Gminy Zgierz, aż do wyczerpania środków
finansowych przewidzianych na to zadanie na dany rok budżetowy w budżecie gminy
Zgierz. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad we wniosku
o dofinansowanie, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania, a w przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, wniosek pozostanie
bez rozpoznania. Wójt Gminy Zgierz przekaże pisemnie informacje Wnioskodawcy o zakwa-
lifikowaniu jego wniosku do dofinansowania.Wnioski prawidłowo wypełnione wraz z wyma-
ganymi dokumentami, które nie zostały zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu
środków przewidzianych na ten cel, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym
ogłoszeniu naboru, po uprzedniej ich aktualizacji.

W przypadku, gdy podmiotem składającym wniosek  jest podmiot prowadzący  działalność
gospodarczą, dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z dnia 24 grudnia 2013 r.) i może być przyznana w oparci o przepisy szczególne. Pomoc przed-
siębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami: Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.
UE L352, 24.12.2013 r.) oraz Rozporządzenia  Komisji (UE)  nr  717/2014  z  dnia  27  czerwca
2014  r.    w  sprawie  stosowania art.  107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190
z 28.06.2014, str. 45). Nie ma możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie
nowego pokrycia dachowego beneficjentów. Ten zakres pozostaje w gestii finansowej wła-
ściciela nieruchomości. Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz oraz wzór wniosku dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Gminy Zgierz, w BIP w zakładce Środowisko i jego ochrona
(http://www.zgierz.bip.net.pl/?c=363); w Urzędzie Gminy Zgierz (pok. nr 1 oraz w Biurze
Obsługi Klienta - stanowisko 3 i 4). Więcej informacji można także uzyskać pod numerem
telefonu: 42 716 25 15 wew. 101; 102. Wnioski, które zostaną przed lub po wyznaczonym
terminie złożone w Urzędzie Gminy Zgierz, nie będą rozpatrywane. Przypominamy,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć
do 2032 roku.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby
zawierające azbest, do składania wniosków o przyznanie finansowania na jego usunięcie. 

Ogłoszenie o naborze wniosków na finansowanie zadań
związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów

zawierających azbest z terenu gminy Zgierz

Harmonogram rozgrywek piłkarskich 
w czerwcu 2017 

na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Rosanowie
03.06 (sobota): godz. 11.00 - LKS ROSANÓW E2 Orlik - MKP BORUTA II ZGIERZ

godz. 17.00 - CZARNI SMARDZEW - SPARTA ŁÓDŹ
04.06 (niedziela): godz. 11.00 - LKS ROSANÓW II - LKS JUTRZENKA BYCHLEW
10.06 (sobota): godz. 11.00 - LKS ROSANÓW E2 Orlik -  MKS GÓRNIK 1956

godz. 17.00 - LKS ROSANÓW - GKS BEDLNO
17.06 (sobota): godz. 15.00 - LKS E1 ROSANÓW - RÓŻA KUTNO
18.06 (niedziela): godz. 16.00 - LKS ZAMEK SKOTNIKI - LKS GIECZNO
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CZERWIEC 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

Wyrazy współczucia

Rodzinie

ŚP.

TOMASZA
MŁODOŻEŃCA

wieloletniego Pracownika
Gminnego Zakładu Komunalnego

składają
Dyrektor i Pracownicy GZK

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)

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
WARTO WIEDZIEĆ, ŻE….

Od 20 maja br. przedsiębiorca ma możliwość wraz z wnioskiem do CEIDG-1 złożyć
w każdym urzędzie gminy dokumenty ubezpieczeniowe, tj. zgłoszenie siebie do ubezpieczeń
społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego
(ZUA/ZZA), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny (ZCNA), 
zgłoszenie zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach (ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA,
ZWUA), zgłoszenie wyrejestrowania siebie i członków rodziny z ubezpieczeń (ZWUA). 
Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca jest także zobowiązany do złożenia deklaracji
rozliczeniowej ZUS DRA o wysokości składek bezpośrednio w ZUS.
WAŻNE! Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników oraz jeśli zmienił się kod tytułu ubez-
pieczenia bądź rodzaj ubezpieczeń i terminów ich powstania,  w takim przypadku prowadzący
działalność zgłasza się bezpośrednio do ZUS.
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Gmina Zgierz wzbogaciła się o kolejny nowoczesny autobus marki mercedes-benz.
Pojazd zakupiony przez Gminny Zakład Komunalny na podstawie decyzji
wójta Barbary Kaczmarek i uchwały Rady Gminy Zgierz posłuży do obsługi linii
Szczawin-Zgierz w ramach komunikacji publicznej, realizowanej przez GZK. Autobus
okazuje się „bliźniakiem” sprintera zakupionego w poprzednim roku (na zdjęciu obydwa
pojazdy). Modernizacja taboru GZK oznacza dla pasażerów bardziej komfortowe warunki
podróży i wyższe standardy bezpieczeństwa, a jednocześnie jest przyjazna środowisku
(za sprawą silników spełniających surowe normy emisji spalin). Rachunek ekonomiczny
jest prosty: opłaca się inwestować w nowoczesne, ekonomiczne pojazdy, które zastępują
leciwe, wysłużone i paliwożerne autobusy. Dariusz Szlawski

Ruszyły prace budowlane na ul. Kasztanowej w obrębie miejscowości Dąbrówka
Wielka. Ten odcinek drogi gminnej – wraz z ulicami Łanową i Sadową (w obrębie
Lućmierza i Rosanowa) stanowi łącznik między drogą krajową nr 91 i drogą woje-
wódzką nr 702. Inwestycja rzędu ponad 2,6 mln zł zostanie w części sfinansowana
ze środków unijnych, które pozyskała gmina Zgierz w ramach projektu rozbudowy
infrastruktury drogowej. Wykonane zostaną: nowa nawierzchnia bitumiczna wraz
ze zjazdami, ciąg pieszo-rowerowy po stronie północnej, nowe oświetlenie uliczne,
odwodnienie, oznakowanie, przebudowa sieci wodociągowej i gazociągowej itp.
Z nowej nawierzchni będzie można korzystać już od jesieni br.

To nie koniec „gorących wiadomości” na temat nowych inwestycji w gminie Zgierz.
Ruszyła budowa gmachu ośrodka zdrowia w Białej. W ostatnim tygodniu maja trwały
prace ziemne pod budowę fundamentów. Harmonogram robót przedstawia się imponu-
jąco: obiekt w stanie surowym zamkniętym ma być gotowy jeszcze w tym roku (I etap
inwestycji), a w przyszłym - wykonane zostaną prace wykończeniowe (II etap).
Przypomnijmy, że to ważne przedsięwzięcie wynika z faktu, że władze gminy chcą
zapewnić mieszkańcom dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Koszt
przystosowania istniejącego budynku do standardów, przewidzianych dla placówek
opieki zdrowotnej, czyni taką inwestycję nieopłacalną. Lepiej zatem wybudować
nowoczesny, odpowiadający normom unijnym budynek, a stary ośrodek zdrowia
zaadaptować na cele komunalne. Dariusz Szlawski

Nowy nabytek dla gminnej
komunikacji autobusowej

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Giecznie może już pochwalić się nową drogą pożarową
i chodnikiem. Jesienią 2016 r. rozpoczął się I etap zadania inwestycyjnego, finansowanego
z budżetu gminy Zgierz, pod nazwą "Budowa parkingu przy ZSG w Giecznie". Prace
polegały na remoncie głównego wjazdu do szkoły: wyłożeniu kostki brukowej
wraz z krawężnikami, zamontowaniu słupów oświetleniowych i wstawieniu nowej bramy.
Wykonane prace poprawiły znacznie estetykę terenu wokół szkoły oraz zwiększyły
bezpieczeństwo uczniów i innych osób, korzystających z wejścia. Serdecznie dziękujemy
samorządowi gminy Zgierz i czekamy na kolejny etap inwestycji.

Sekretarz szkoły Wioletta Olczak

Budowlane inwestycje
w gminie Zgierz

MILIONY ZŁOTYCH NA ROZWÓJ 
INFRASTRUKTURY LOKALNEJ

INWESTYCJE W GZK

Modernizacja terenu ZSG w Giecznie
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W 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżąznej obcho-
dzi wspaniały jubileusz - 100. rocznicę powstania. To dobra
okazja, aby wrócić wspomnieniami do 1967 r., gdy strażacy
świętowali 50-lecie działalności. Wśród zaproszonych wów-
czas gości znalazł się Stefan Kaucz. Dla młodego pokolenia
być może nie jest rzeczą oczywistą, że był to współorganiza-
tor szkoły w Dzierżąznej oraz pierwszy w niej nauczyciel.
Przed 50 laty odwiedził wieś i "swoją" dawną szkołę. W efek-
cie tej wizyty powstały wspomnienia, zamieszczone później
w kronice szkolnej. Oto, co S. Kaucz napisał pół wieku temu. 
(Na potrzeby publikacji prasowej Redakcja dokonała skrótów
i uwspółcześnienia niektórych zwrotów. Oryginalny tekst,
opracowany przez Autorkę, można przeczytać w X tomie
"Zgierskich Zeszytów Regionalnych" - przyp. DS) 

...  
Wieś Dzierżązna w latach 1914-1939 wchodziła w skład

gminy Lućmierz (powiat łódzki), do której należało oprócz
tego 17 wsi. Urząd gminy był we wsi Proboszczewice.
Dzierżązna to wieś licząca 17 zagród -  gospodarstwa i  fol-
wark – znajdowała się na północnym krańcu gminy i powiatu
łódzkiego oraz graniczyła z powiatami łęczyckim i brzeziń-
skim. Przez Dzierżązną płynie rzeka Ciosenka, która bierze
początek ze źródeł leżących na granicy wsi Ciosny. Na
lewym brzegu rzeczki znajdowały się ziemie i gospodarstwa
chłopskie, a na prawym ziemie folwarczne. Ziemie i wieś
kończą się granicą zaporą wodną – stawem, przy którym stoi
młyn folwarczny napędzany wodą. Ziemie folwarczne były
dobre – nie miały nieużytków - zaś ziemie chłopskie - lekkie,
piaszczyste, a każde gospodarstwo miało wysepkę nieużytku
(dziś laski mieszane). Obszar wynosił od 6 do 12 mórg.

Wszystkie domy były kryte słomą. Każda chata była prze-
dzielona przez środek sienią, a po bokach jej dwie izby:
większa i mniejsza. Podłogi były przeważnie gliniane –
klepisko lub częściowo podłoga. Izby niskie, okna małe,
a więc mroczne. Były 3-4 domy murowane zewnątrz na 1 lub
półtorej cegły, a  reszta ścian  glinianych. Jeden dom wyróż-
niał się wśród murowanych budową: ściany fachowo zbudo-
wane, okna dość duże, izby wysokie, podłoga drewniana, izba
jasna – dość duża; należał do Teofili Rosiak–Mamińskiej
(u niej to umieściła się pierwsza w Dzierżąznej szkoła). Drugi
dom był w połowie murowany, w połowie gliniany; obok
izby mieściła się tam obora. Tu później umieszczono szkołę:
przebudowano oborę na izbę, zrobiono dwa okna we fronto-
wej ścianie i położono polepę na suficie. Zamiast podłogi
było klepisko. W czasie jesieni i zimą z sufitu kapała woda –
bo glina na pułapie nie zdążyła wyschnąć. Mieszkanie moje
mieściło się w części murowanej, bo było mniejsze i nie po-
mieściłyby się ławki. Zimą na ścianach był szron. Nie było
dostatecznej ilości opału. Wieczorem siedziałem przy
kaganku, [którym był] kałamarz z naftą i zakryty nakrywką,
przez którą wychodziła rurka z knotkiem. Ludzie wówczas
musieli oszczędzać, bo brak było nafty, a karbid też trudno
było dostać, w dodatku szkodził na zdrowiu. 

Wróćmy do wsi i folwarku. Ludzie Dzierżąznej ruchliwi
i życzliwi, chociaż sami żyli w niedostatku, bo prócz małego
dochodu z lichej roli nie mieli innych środków zarobkowania.
Młodzież dorastająca przed i po wojsku, która nie miała
widoków osiedlenia się na roli ojców, emigrowała do miasta,
czepiając się różnych warsztatów rzemieślniczych lub fab-
rycznych. Większość gospodarzy umiała czytać i pisać,
gorzej było z kobietami, bo ograniczały się do czytania
potrzebnego do korzystania z książki do nabożeństwa. 

Właścicielem folwarku był Karol Franke, dyrektor fabryki
w Łodzi, cieszący się sympatią robotników. Był członkiem
Polskiej Macierzy Szkolnej, a więc leżała mu na sercu
oświata (miał brata nauczyciela). Ruch oświatowy mocno po-
pierał na terenie fabryki, co później uwidoczniło się dobrze
na terenie gminy naszej. Po przekazaniu przez Niemców
szkolnictwa polskiego w 1917 r. Radzie Stanu został wybrany
na terenie gminy prezesem Dozoru Szkolnego. W roku 1914,
a może w pierwszych miesiącach 1915, osiedlił się na stałe
w Dzierżąznej, bo już przed wojną mieszkała tu jego żona
Felicja z domu Kurzewska. Ona to odziedziczyła ten folwark
po swym ojcu - adwokacie. W roku 1915 postawił sobie do
realizacji dwa zadania: otworzenie szkoły i założenie Straży
Pożarnej Ochotniczej. Rozpoczął starania natychmiast...

Magdalena Hauke

Pragnę serdecznie powitać wszystkich gości i miesz-
kańców naszej gminy, zebranych na uroczystości
Gminnego Dnia Strażaka, którą uświetnia wspaniały
jubileusz: stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżąz-
nej. Szczególnie gorąco witam bohaterów dzisiejszego
święta: druhów strażaków, służących w szeregach
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostkach Państwo-
wej Straży Pożarnej. 

Szanowni Państwo!
Sto lat temu zebrało się grono mieszkańców Dzierżąz-

nej i okolic, aby z inicjatywy Karola Franke powołać
do życia ochotniczą formację strażacką. Straż ogniowa -
jak wówczas ją nazywano - miała strzec ludzi
oraz ich dobytku przed niszczycielskim żywiołem.
Ale w tej szlachetnej służbie, niesienie pomocy w sytuacji
zagrożenia nie było przecież jedynym powołaniem. Trzeba
nieustannie podkreślać, że Ochotnicze Straże Pożarne
to najstarsze polskie organizacje - ostoja patriotyzmu,
tradycji i pielęgnowania polskości w czasach niewoli
narodowej. 

Tak też było w Dzierżąznej, na ziemi zgierskiej, przed
stu laty. W warunkach zaborów rosyjskiego i pruskiego
Polacy przez dziesiątki lat nie mogli organizować stowa-
rzyszeń społeczno-kulturalnych. W tej ponurej rzeczywis-
tości strażom ogniowym, jako tolerowanym przez władze
zaborcze formom zrzeszeń ludności polskiej, przypadła
szczególna rola. Były to ogniska życia społecznego, szkoły
narodowej tożsamości i solidarności, kultywujące tradycje
oraz integrujące wspólnoty lokalne. Takimi ośrodkami
Ochotnicze Straże Pożarne pozostały na dobre i na złe
- na dobre czasy i na złe czasy, jakich w ostatnim stuleciu
doświadczyła nasza Ojczyzna. Strażacy zawsze pozostali
wierni swoim ideałom, ofiarnej misji, bezinteresownej
pomocy i pracy społecznej. Za to dziś - w imieniu swoim
oraz samorządu gminy Zgierz - składam serdeczne
podziękowanie.

Z wdzięcznością myślimy o założycielach Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dzierżąznej. Od ich dzieła w 1917 roku
rozpoczęła się swoista sztafeta pokoleń. Założenie strażac-
kiej organizacji w czasie I wojny światowej było wyrazem
tęsknoty za tą najważniejszą dla każdego Polaka organiza-
cją - wolnym państwem polskim. Dla odrodzonej niepo-
dległej Polski pracowali, walczyli, wychowywali młode
pokolenie. Oddajmy należny hołd założycielom strażackiej
rodziny w Dzierżąznej oraz wszystkim druhom, którzy
w jej szeregach służyli, a których nie ma już wśród nas.
Bardzo Państwa proszę o powstanie i uczczenie ich
pamięci minutą ciszy.
Dziękuję.

Historia Ochotniczych Straży Pożarnych to pięknie
zapisane karty kronik, nieprzebrane dobro i ogrom
sukcesów, mierzonych udanymi akcjami. Teraźniejszość
Ochotniczych Straży Pożarnych to modernizacja, dosko-
nalenie kompetencji ratowniczo-gaśniczych, troska
o poprawę bezpieczeństwa i nieustanna gotowość bojowa.
Jest wreszcie i przyszłość, w którą patrzymy z optymiz-
mem i wiarą w dalszy rozwój formacji: wszak odważnego,
wyszkolonego strażaka nigdy nie zastąpi aplikacja
na smartfona. Przekazujmy strażackie tradycje młodzieży,
uświadamiając, jak ważna i potrzebna jest to służba.

Na zakończenie pragnę złożyć najserdeczniejsze
życzenia wszystkim strażakom, a w sposób szczególny –
jubilatom z OSP Dzierżązna: pomyślnej, bezpiecznej
i owocnej służby pod opieką świętego Floriana. Niech
osobista satysfakcja wynagrodzi Wam szlachetny trud
niesienia ratunku i pomocy, zawsze znajdujący wdzięcz-
ność oraz uznanie społeczności i samorządu gminy Zgierz.

Dzierżązna sto lat temu
we wspomnieniach Stefana Kaucza

STO LAT OSP DZIERŻĄZNA
Wystąpienie wójta gminy Zgierz

Barbary Kaczmarek
z okazji 

Gminnego Dnia Strażaka
i jubileuszu OSP Dzierżązna

w dniu 28 maja 2017 r.

Wideorelacja oraz obszerny fotoreportaż z uroczystości dostępne
w serwisie internetowym gminazgierz.pl
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Gminne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja
rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej w intencji
Ojczyzny, sprawowanej przez ks. Mariusza Lampę
w kościele w Białej. W części oficjalnej uroczystości,
przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego,
zebrali się przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych, instytucji, organizacji społecznych
i sołectw, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży
Pożarnych i szkół oraz mieszkańcy. W gronie gości
znaleźli się parlamentarzyści ziemi zgierskiej - posłowie
na Sejm RP Marek Matuszewski i Artur Dunin.
Zebranych przywitała wójt gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek, która w swoim wystąpieniu odwołała się
do tradycji i współczesnego znaczenia święta.

"Czym jest obchodzone dziś Święto Narodowe
Trzeciego Maja? Myliłby się ten, kto przypisywałby
dzisiejszej dacie jedynie znaczenie rocznicowe,
upamiętniające akt uchwalenia pierwszej w dziejach
nie tylko Polski, ale i Europy konstytucji w 1791 roku.
Owszem, było to wydarzenie ze wszech miar ważne,
świadczące o postępowych ideach i światłych umysłach
tych posłów Sejmu Wielkiego, którzy chcieli ratować
Ojczyznę, reformując system rządów. 

Jednak dzisiejsze święto, choć w swej dacie i genezie
związane z konstytucją 1791 r., ma znaczenie o wiele
szersze. To najstarsze polskie święto narodowe było
zarazem świętem najbardziej prześladowanym.
Najpierw przez ponad sto lat panowania zaborców
na polskiej ziemi nie wolno było go obchodzić,
ponieważ kojarzyło się z wolną Rzeczpospolitą,
przypominało o chwalebnych dziejach wielkiego narodu
i ogromnego niegdyś państwa. Historia powtórzyła się
podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu,
tak wyczekiwanym i upragnionym, również okazało się,
że jest to święto zakazane, z jakichś powodów
niewygodne dla nowej władzy, ustanowionej
nie w wyniku aktu demokratycznego wyboru, ale z woli
przywódców sąsiedniego mocarstwa. Kiedy zatem
przywrócono majowe święto po przełomie 1989 roku,
nabrało ono szczególnego znaczenia: stało się bowiem
symbolem trwania ducha polskości wbrew rozmaitym
przeciwieństwom losu, zabiegom nieprzyjaciół,
wichrom historii. Symboliczna data w kalendarzu była
z uporem zwalczana, a mimo to, po dwóch stuleciach,
wciąż żyła w ludzkich sercach jako pamiątka Polski
wolnej, samodzielnie decydującej o swych sprawach.     

Co dziś oznacza dla nas Święto Narodowe Trzeciego
Maja? Przede wszystkim patriotyczną więź Polaków,
troskę o dobro i pomyślność Ojczyzny, pielęgnowanie
pamięci historycznej i narodowej dumy. Ten dzień
zachęca nas, byśmy pamiętali o tym, co nas łączy,
byśmy czuli się wspólnotą odpowiedzialną za państwo"
- mówiła Barbara Kaczmarek. 

Po okolicznościowych przemówieniach i złożeniu
kwiatów przed pomnikiem uczestnicy uroczystości
zostali zaproszeni na majówkowy poczęstunek
- tradycyjny żurek z kiełbaskami, przygotowany
przez panie z KGW w Białej.

Dariusz Szlawski

POD FLAGĄ BIAŁO-CZERWONĄ
Święto Narodowe Trzeciego Maja
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W kwietniu i maju br. odbywają się w wielu
szkołach z terenu powiatu zgierskiego liczne
przedsięwzięcia promujące czytelnictwo,
podkreślające wartość czytania książki
w życiu każdego człowieka. Do tegorocznej
akcji zwanej Sztafetą Czytelniczą zapropono-
wanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Woje-
wódzką – Filię w Zgierzu włączyły się Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum im. Króla Stefana
Batorego w Szczawinie.

12 maja na terenie szkół odbył się apel
poświęcony czytelnictwu w Polsce i w środo-
wisku wiejskim Szczawina. Na forum
gimnazjum rozstrzygnięto szkolny konkurs
o tematyce czytelniczej. Reprezentacje
wszystkich klas gimnazjalnych rywalizowały
w konkurencji wymagającej skupienia
i szczególnej koncentracji przy czytaniu
trudnych tekstów źródłowych i rozwiązaniu
bardzo szczegółowego testu. Najlepszą
okazała się drużyna klasy II B w składzie
której wystąpili: S. Jędrzejczak i K. Kwiat-
kowski. Laureatom serdecznie gratulujemy.

W tym dniu w gimnazjum można było
obejrzeć wystawę fotograficzną prezentującą
czytającą młodzież szczawińską w obiekty-
wie bibliotekarza K. Wołowskiego. Udostęp-
niono statystyki czytelnicze, tytuły
najchętniej wypożyczanych książek
w bieżącym roku szkolnym oraz listy
rekordzistów – najlepszych czytelników
ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Następnie obchody dnia poświęconego czy-
telnictwu przeniosły się do szkoły podstawo-
wej, gdzie miało miejsce spotkanie
z autorką wierszy i bajek. Zaproszenie
od Dyrekcji placówki i szkolnej biblioteki
przyjęła pani Barbara Kaszyńska – uznana
w Polsce pisarka, poetka specjalizująca
się w twórczości skierowanej do dzieci
i młodzieży. Spotkania dzieci z klas
I-III z bajkopisarską, kawalerem Orderu
Uśmiechu było pełne emocji i wzruszeń.
Odbywało się w dwóch klasach udekorowa-
nych w tym szczególnym dniu pracami
plastycznymi dzieci inspirowanymi wierszami
autorki. Podczas swojego autorskiego
spotkania w Szczawinie pani Barbara
Kaszyńska czytała dzieciom własne wiersze,
opowiadała o swojej twórczości odpowiadając
na liczne pytania oraz wysłuchała interpretacji
własnych wierszy w wykonaniu dzieci
ze Szczawina. Poetka podpisała dziesiątki
książek, a młodzi czytelnicy cierpliwie czekali
w długiej kolejce po upragniony autograf. 

Jestem przekonany, że nawiązana
w tym szczególnym dniu nić sympatii
zaowocuje kolejnymi udanymi spotkaniami
także w domu poetki w Sokolnikach,
do którego młodzież ze Szczawina została
zaproszona. Chętnie uczniowie naszej
szkoły z tak uroczego zaproszenia skorzystają.                                                                               

Krzysztof Wołowski

Życie jest wartością autoteliczną, sensem
życia każdego człowieka jest dążenie do za-
spakajania swoich potrzeb. Piękno naszego
istnienia jest zależne od wielu czynników,
zarówno endogennych jak i egzogennych,
co najważniejsze od nas samych i sposobu
postrzegania oraz odbioru otaczającego
świata. Nieodzownym czynnikiem rzutują-
cym na naszą egzystencję jest poczucie włas-
nej wartości. Akceptacja siebie i swojej
sytuacji życiowej prowadzi do wewnętrznej
równowagi i pozwala cieszyć się z życia takim
jakie jest nam dane. Zarówno w zdrowiu,
jak i w chorobie, bogactwie i biedzie. 

Na czym zaś polega tolerancja wobec
„inności”? Niełatwo bowiem zaakceptować
nam samym negatywne zmiany zachodzące
pod wpływem choroby bądź straty finansów.
Jeszcze gorzej jest przyjąć postawę tolerancji
wobec innych. Wynika to z niewiedzy, panu-
jących przesądów, ogólnej niechęci społe-
czeństwa wobec „inności”.

Wychodząc naprzeciw problemowi zrozu-
mienia sytuacji osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie oraz fizycznie w Szkole
Podstawowej w Białej podejmowane są dzia-
łania mające na celu zgłębianie wiedzy
na temat występujących rodzajów niepełnos-
prawności oraz prowadzenia edukacji włącza-
jącej. Dlatego 4 kwietnia na terenie szkoły
odbyły się zajęcia z języka migowego prowa-
dzone przez p. Justynę Maćkowiak, nauczy-

cielkę Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami
integracyjnymi w Zgierzu. Uczniowie klasy V
uczyli się podstawowych zwrotów w języku
migowym oraz tekstu piosenki. Spotkanie
zaaranżowała p. Katarzyna Zaborowska. 

Inni uczniowie już po raz drugi wzięli udział
w warsztatach integracyjnych. Pierwsza część
zajęć odbyła się w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu, gdzie
nasi uczniowie z wychowankami tamtejszej
placówki lepili z gliny tabliczki pod kierun-
kiem p. Beaty Skalskiej. Tematem warszta-
tów była „Przyroda nie tylko egzotyczna”.
Druga część zajęć miała miejsce 18 maja
w Szkole Podstawowej w Białej. Grupa po raz
pierwszy miała okazję samodzielnie szkliwić
wcześniej przygotowane prace według włas-
nego pomysłu. Podczas spotkań uczniowie
wymieniali się swoimi spostrzeżeniami
na temat prac, sposobu ich wykonania.
Uczestnicy wspólnie przygotowywali a póź-
niej porządkowali sale, spędzili czas podczas
poczęstunku, gdzie można było dostrzec prze-
łamywanie barier i integrację społeczności.
Wydarzenie zorganizowała p. Agata
 Barzyńska.

Doświadczenie budujemy przez działanie,
przełamywanie stereotypów i barier zachodzi
poprzez poznanie. Łatwiej jest zrozumieć rze-
czywistość doświadczając ją, niż chować
się i udawać, że nic poza naszym idealnym
życiem nie istnieje. 

Agata Barzyńska

Przedstawienie profilaktyczne w Słowiku           

Sukces w „Matematycznym Kangurze”         

Na podium! 

Mistrzowie ortografii z Gieczna                                                                                   

Sztafeta Czytelnicza w Szczawinie         

Tolerancja wobec „inności”       

10 maja uczniowie klasy III gimnazjum ZSG w Słowiku pod kierunkiem wychowawczyni
Joanny Tomczak wystawili dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-II gimnazjum
przedstawienie profilaktyczne pt. „Uwaga! Sąd idzie”. Celem spektaklu było pokazanie
uczniom zgubnego dla zdrowia wpływu używek typu alkohol, dopalacze, papierosy
oraz nadmiernego przesiadywania przed komputerem oraz skutków przemocy fizycznej
ipsychicznej wśród uczniów. Młodzi aktorzy wcielili się w role Sędziego, Adwokata
oraz Prokuratorów i przeprowadzili sąd nad postaciami Dopalacza, Dymu, Alkoholu, Agresora
i PC-eta, skazując je na dożywotni zakaz przebywania między ludźmi. 

Joanna Tomczak

Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku brali udział w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym Kangur. Rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności
w odpowiednich kategoriach wiekowych. 8 osób uzyskało wyróżnienia. Są to:
- w kategorii Maluch - Ada Jurek (kl.IIIA), Weronika Kozak (kl.IIIA), Julia Robak (kl.IV),
Wiktor Chojniarz (kl.IV);
- w kategorii Beniamin - Martyna Widawska (kl.V), Ślązak Andrzej (kl.VI), Daria Wlazło
(kl.VI), Klaudia Wlazło (kl.VI).
Gratulujemy wszystkim pasjonatom matematyki i życzymy kolejnych sukcesów.

W pierwszych dniach maja odbył się
w Łodzi XI Bieg Olimpijczyków organizo-
wany przez Regionalną Radę Olimpijską,
SZS w Łodzi, Centrum Sportu Politechniki
Łódzkiej i MOSiR Łódź. W gronie 462
uczniów z 42 szkół województwa łódzkiego
wspaniale zaprezentowali się reprezentanci
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawi-
nie. Natalia Zatorska zajęła I miejsce
w biegu na dystansie 1 500 m dziewcząt,
a Kacper Tworski był drugi na tym samym
dystansie w kategorii uczniów gimnazjów.
Medale i nagrody odebrali z rąk
Mieczysława Nowickiego, znanego mistrza
kolarskiego. Uczniowie brali udział w zawo-
dach pod fachową opieką Krzysztofa Zator-
skiego, nauczyciela wychowania fizycznego
w szkole w Szczawinie. Wielkie brawa dla
naszych młodych sportowców i opiekuna.

Cezary Piotrowski

Dziesięcioro uczniów z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie wzięło udział
w Corridzie Ortograficznej. Konstancja Kula z kl. IV, Julia Jabłońska, Patryk Leśniewski,
Julia Pawlak i Marta Tomczak z kl.VI oraz Klaudia Krzewina z kl. II gimnazjum przygo-
towywali się do corridy pod kierunkiem n-ki j. polskiego p. Danuty Baszczyńskiej. Wielo-
godzinne wspólne pozalekcyjne ćwiczenia zawiłości ortograficznych nie poszły na marne.
Julia Pawlak z kl. VI zajęła I miejsce. Julia okazała się fenomenem ortograficznym!!! W całym
dyktandzie nie popełniła ani jednego błędu!!!  Pozostali uczniowie z tej grupy nie byli daleko
za nią. Gimnazjalistom w osobach: Agnieszka Szumska z kl. I, Ewa Brudzińska, Natalia
Stanikowska i Antoni Pisarek z kl. III  opiekun przekazał wskazówki, na co zwrócić szcze-
gólną uwagę, przygotowując się do corridy. Również i w tej grupie znalazł się Mistrz
Ortografii. Został nim Antoni Pisarek. Nasi MISTRZOWIE otrzymali statuetki, a pozostali
uczestnicy podziękowania.  Julia Pawlak i Antoni Pisarek to dla naszej społeczności szkolnej
powód do dumy i motywacja do dalszej pracy i osiągania sukcesów. Danuta Baszczyńska 

Wszystkim Dzieciom
z okazji Ich święta najserdeczniejsze życzenia

radości, uśmiechu i spełnienia marzeń!
Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek
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Konkurs pod znakiem rodzinnych historii

24 maja odbyła się XVI edycja konkursu "Moje
miasto, moja rodzina", organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 10 w Zgierzu we współpracy
z Prezydentem Miasta Zgierza, Wójtem Gminy Zgierz
oraz Towarzystwem Przyjaciół Zgierza (TPZ). Ideą
konkursu jest promocja miasta i gminy Zgierz poprzez
prezentację historii rodzin, niezwykłych biografii, interesu-
jących miejsc oraz zabytków kultury materialnej.

Prezentacje konkursowe, przygotowane przez uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów, oceniała komisja
w składzie: przewodniczący TPZ Adam Zamojski, Justyna
Czerwińska - adiunkt w Muzeum Miasta Zgierza, Anna
Kubiak z Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu
Gminy Zgierz oraz redaktor naczelny "Na Ziemi Zgierskiej"
dr Dariusz Szlawski. 

Miło nam poinformować, że I miejsce w kategorii szkół
podstawowych zajęły ex aequo Ksenia Olejniczak
ze Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym - najmłodsza
uczestniczka konkursu, prezentująca regionalny strój ludowy,
oraz Magdalena Wosiecka ze Szkoły Podstawowej
nr 10 w Zgierzu, która przygotowała relację o wojennych
losach rodziny, spisując wspomnienia - m.in. swojej babci
z Woli Rogozińskiej. W kategorii gimnazjum I miejsce
zajęła Martyna Żurek (Gimnazjum nr 3 w Zgierzu), której
rodzinne   drzewo   genealogiczne   posłużyło   do   opowieści
o  historii   regionu   -   pojawiły   się  w  niej  m.in.  Gieczno,                 

Kotowice i Bądków. Wątki "gminne" - dotyczące historii
miejscowości z terenu gminy Zgierz - przewijały się
w większości prac konkursowych. Zuzanna Wasiak
(SP nr 10, II miejsce w konkursie) przedstawiła rodzinne
wspomnienia wojennych epizodów w Śladkowie. W gronie
laureatów znalazły się również: Weronika Rossek (Gimnaz-
jum nr 3 w Zgierzu, II miejsce) oraz nagrodzone wyróżnie-
niami Oliwia Woźniak i Gabriela Gałązka (SP nr 10). 

Konkursowe prace pokazują, jak bogata jest nasza
historia rodzinna i jak nieodległe korzenie. Gratulujemy
udziału wszystkim uczestnikom, w sposób szczególny
- laureatom. Na słowa uznania zasługują inicjatorzy tego
niezwykłego przedsięwzięcia edukacyjnego - nauczyciele
Dominik Kaźmierski i Paulina Janiszewska, a także
opiekunowie uczestników turnieju. Rywalizacja o miejsca
na podium w tym przypadku ustępuje przed interesującymi
efektami pracy młodzieży, odkrywającej historie swoich
przodków, utrwalającej opowieści starszych pokoleń nie tylko
na kartach papieru, ale również cyfrowych nośnikach
dźwięku i obrazu. To cenna pamiątka rodzinna i jednocześnie
źródło historyczne. Już teraz polecamy Państwa uwadze ten
niezwykle wartościowy konkurs, uczący młodych ludzi
postawy szacunku dla przodków, rozbudzający zainteresowa-
nie rodzinnymi korzeniami i najbliższą nam historią. Kolejna
edycja za rok.

Dariusz Szlawski

Uczniowie z Zespołów Szkolno-
Gimnazjalnych ze Szczawina
i Słowika uczestniczyli w zorgani-
zowanej PGE Dystrybucja akcji
sadzenia drzewek na terenie
nadleśnictwa Grotniki. Akcja ,,Las
pełen energii” organizowana jest
od trzech lat; w tym roku przyłą-
czyła się do niej gmina Zgierz.
Jak podkreślał w imieniu Wójta
Gminy Zgierz asystent Zbigniew
Linkowski, promowanie postaw
proekologicznych wśród dzieci
i młodzieży jest ważnym zadaniem
zarówno dla szkół, jak i samo-
rządu. "Zależy nam na tym, aby
od najmłodszych lat dzieci przeja-
wiały dbałość o środowisko natu-
ralne oraz w miarę swoich
możliwości przyczyniały się
do rozwoju lokalnych ekosyste-
mów i ochrony przyrody. Inicja-
tywa PGE Dystrybucja doskonale
wpisuje się w edukację ekolo-
giczną młodego pokolenia i przy-
nosi znakomite efekty"
- podsumowuje Zbigniew Linkow-
ski. Władze gminy Zgierz dziękują
wszystkim uczestnikom akcji
oraz jej organizatorom za współ-
pracę w budowaniu aktywnej
społeczności lokalnej. 

[DS]

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców 
i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 

w Besiekierzu Rudnym
zapraszają

na piknik integracyjny dla uczniów, rodziców, 
nauczycieli, pracowników, przyjaciół Szkoły

oraz wszystkich zainteresowanych
3 czerwca 2017 r. w godz. 16.00 - 20.00

W programie:
- występy przedszkolaków oraz uczniów; 

- mini playback-show; 
- konkursy sportowe; 

mecz piłki nożnej, ojcowie kontra synowie; 
- konkursy z nagrodami;

- wielkie grillowanie;
- ciasta sałatki i inne pyszności przygotowane przez rodziców;

- frytki, gorące i zimne napoje; 
- KONIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Las w Grotnikach pełen energii z PGE Dystrybucja

Gmina Zgierz uczestniczyła w Dolnośląskim Festiwalu
Rowerowym, który odbył się we Wrocławiu  w dniach 20-21
maja br. Jest to pierwsza edycja o tak szerokim zasięgu.
Impreza  była skierowana zarówno do zawodowców, jak
i amatorów. To połączenie kongresu rowerowego, targów
branżowo-turystycznych, pikniku oraz atrakcji sportowych.
Podczas targów miłośnicy dwóch kółek ścigali się wokół Hali
Stulecia na rowerach szosowych, a dla najmłodszych przygo-
towano wyścigi na rowerkach biegowych i strefę zabaw.
Odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą szlaków rowero-
wych wielu gmin i województw, a eksperci z branży rowerowej
prowadzili prelekcje i prezentowali najnowsze modele
rowerów, także tych elektrycznych. 

Stoisko województwa łódzkiego, na którym swoją ofertę
prezentowała gmina Zgierz, było chętnie odwiedzane
przez uczestników targów. Ogromnym powodzeniem cieszyły
się mapy ze szlakami rowerowymi znajdującymi się na terenie
gminy Zgierz oraz foldery przedstawiające turystyczne atrakcje
ziemi zgierskiej. Gmina Zgierz poprzez udział w tego typu
imprezach stara się czynnie propagować wartościową ideę
zachęcania do aktywności fizycznej i do przesiadania
się z samochodów na rowery.

Aleksandra Boruta

ZAPROSZENIE

Gmina Zgierz na targach 
rowerowych we Wrocławiu
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ZAPROSZENIE

Realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zgierzu projekt
pn. "Aktywność społeczno-zawodowa
gwarancją bezpiecznej przyszłości''
współfinansowany ze środków EFS
w ramach RPO WŁ na lata 2014–
2020 ma na celu podniesienie kompe-
tencji społecznych i zawodowych
uczestników. W związku z tym
podjęto kompleksowe działania
mające na celu powrót uczestników
projektu na rynek pracy. W miesiącu
kwietniu 2017 roku zakończyły się
prace społeczno–użyteczne, które
trwały od listopada 2016. Realizowane
one były w jednostkach podległych
gminie Zgierz: Gminnym Zakładzie
Komunalnym, Szkole Podstawowej
w Białej, Szkole Podstawowej
w Dąbrówce Wielkiej, Zespołach
Szkolno-Gimnazjalnych w Grotni-
kach, Słowiku i Szczawinie. Jedno-
cześnie uczestnicy realizowali
indywidualne oraz grupowe poradnic-
two zawodowe w liczbie 80 godzin
miesięcznie.Udział w Programie
Aktywizacji i Integracji oraz pracach
społeczno-użytecznych zakończyło
18 osób. W dalszym ciągu realizowane
są zajęcia informatyczne oraz logope-
dyczne dla dwóch niepełnosprawnych
uczestniczek projektu. Korepetycje
odbywają się w Specjalnym Ośrodku
Szkolno- Wychowawczym nr 1
w Łodzi i będą trwały do końca roku
szkolnego. Kolejnym etapem projektu
są szkolenia zawodowe w okresie maj
– czerwiec 2017 r.  Zadanie to będzie
realizowała Fundacja "Uwolnienie"
która ma za zadanie pomóc określić
każdemu uczestnikowi jego ścieżkę
kariery, słabe oraz mocne strony,
a także opracować indywidualny plan
działania. Wybór szkoleń zostanie
dokonany na podstawie zidentyfiko-
wanych potrzeb Urzędu Pracy. Będą
one dopasowane do potrzeb lokalnego
rynku pracy, co zwiększy szanse
uczestników na znalezienie zatrudnie-
nia. Efektem szkoleń bedzie nabycie
kwalifikacji bądź kompetencji uczest-
nika. Uzyskane kwalifikacje zostaną
potwierdzone egzaminem zewnętrz-
nym przeprowadzonym przez upraw-
nione instytucje oraz wydanie
certyfikatu potwierdzające nabyte
kwalifikacje. W trakcie szkolenia
zawodowego uczestnicy projektu
otrzymają stypendium szkoleniowe.
Przez cały okres trwania projektu
badany jest wskażnik efektywności
społeczno – zatrudnieniowej dla osób
zagrozonych ubóstwem lub wyklucze-
niem. Podczas trwania projektu
uczestnicy  objęci są pracą socjalną
przez pracowników socjalnych zatrud-
nionych w GOPS Zgierz.

Koordynator projektu
Aneta Żółkowska

AKTUALNOŚCI GOPS

Projekt z myślą
o bezpiecznej przyszłości

gminazgierz.pl

Redakcja zastrzega prawo skrótów i korekty 
w materiałach nadesłanych do publikacji. 


