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KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia
Pani 

Marii Pietrzak
z powodu śmierci męża

ŚP.

Henryka
Pietrzaka

składają
Sołtys i Rada Sołecka 

sołectwa Rosanów

Wyrazy współczucia 
Rodzinie

ŚP.

Janiny 
Wrzesińskiej

składają
dyrektor, nauczyciele i pracownicy

niepedagogiczni 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
im. Jana Pawła II w Grotnikach

Wyrazy współczucia Pani

Marii 
Pietrzak

z powodu śmierci
MĘŻA  

składają
Wójt Gminy Zgierz

Radni Rady Gminy Zgierz
  

Wyrazy współczucia Pani

Bożenie
Wojcieszek

z powodu śmierci
MĘŻA  

składają
dyrektor, nauczyciele i pracownicy

niepedagogiczni 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
im. Jana Pawła II w Grotnikach

Wyrazy współczucia Panu

Maciejowi
Wrzesińskiemu

z powodu śmierci
MAMY  

składają
Wójt Gminy Zgierz

Zastępca Wójta Gminy Zgierz
Pracownicy Urzędu Gminy Zgierz 

  

Wyrazy współczucia Panu

Ryszardowi
Wrzesińskiemu

z powodu śmierci żony
ŚP.

Janiny
Wrzesińskiej 

składają 
członkowie

Koła Emerytów i Rencistów 
ZNP Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia Pani

Bożenie
Wojcieszek

z powodu śmierci 

MĘŻA 
składają 

członkowie
Koła Emerytów i Rencistów 

Związku Nauczycielstwa Polskiego
Gminy Zgierz

  

Wyrazy współczucia Rodzinie 

ŚP.
Lechosława Wojcieszka

Radnego Rady Gminy Zgierz w latach 2002-2010
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zgierz 2006-2010

składają
Wójt Gminy Zgierz

Zastępca Wójta Gminy Zgierz
Przewodniczący i Radni Rady Gminy Zgierz

W dniu 19 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Zgierz odbyło się spotkanie informacyjne
adresowane do mieszkanców gminy Zgierz, na które zaproszeni zostali przedstawiciele
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Celem spotkania było omówienie możliwości uzyskania dofinansowań w ramach
programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kre-
dytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji bu-
dynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w latach 2018- 2019. Spotkanie to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.
Ze szczegółowymi warunkami uzyskania dotacji można zapoznać się na stronach
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
SPOTKANIE W URZĘDZIE GMINY ZGIERZ

18.04.2018

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

Urząd Gminy Zgierz dla mieszkańców gminy Zgierz oraz właścicieli nierucho-
mości położonych na terenie gminy Zgierz udostępnił portal podatkowy,
który w wygodny sposób, bez kolejek i zbędnych wizyt w urzędzie, umożliwia
przeglądanie i regulowanie zobowiązań podatkowych wobec gminy.

W celu założenia konta i uruchomienia usługi należy wypełnić formularz rejes-
tracyjny znajdujący się na stronie internetowej http://ugzgierz.epodatnik.info/
lub klikając w baner widoczny w serwisie internetowym Gminy Zgierz
znajdującym się pod adresem http://gminazgierz.pl/.

Po kliknięciu przycisku “Utwórz nowe konto” należy wypełnić wszystkie pola
formularza rejestracyjnego (pola czerwone są niezbędne do poprawnego zakończe-
nia procesu rejestracji), a następnie kliknąć na przycisk Wyślij.

Po otrzymaniu potwierdzenia na podany adres mailowy, należy zgłosić
się do Urzędu Gminy Zgierz (pokój nr 21) z dokumentem potwierdzającym tożsa-
mość, w celu weryfikacji i otrzymania dostępu do usługi. Od tej wizyty mogą
Państwo już na bieżąco, o dowolnie wybranej porze przeglądać i regulować
zobowiązania podatkowe.

Urząd Gminy Zgierz uruchomił również specjalny serwis internetowy – Cyfrowy
Urząd pod adresem internetowym http://cu.gminazgierz.pl/. Portal ten integruje
udostępnione przez Urząd Gminy Zgierz na platformie ePUAP wnioski. Dzięki
udostępnionym formularzom osoby posiadające profil zaufany lub certyfikat kwa-
lifikowany mogą w prosty sposób złożyć wniosek do Urzędu Gminy Zgierz.
Katalog udostępnionych usług obejmuje 22 formularze pozwalające złożyć m.in.
deklaracje lub informacje podatkowe i deklaracje dotyczące odbioru odpadów
komunalnych.

Usługi internetowe udostępnione przez Urząd Gminy Zgierz utworzone zostały
w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych
i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu.” Projekt jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT.

Płać podatki i załatwiaj sprawy
przez Internet

http://cu.gminazgierz.pl/
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W dniu 7 marca br. w świetlicy wiejskiej w Kaniej Górze 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 Piotr Lebiedziński w asyście radnych
podziękowali sołtysom za całoroczną pracę na rzecz społeczności lokalnej.

W parku maszynowym Gminnego Zakładu Komunalnego pojawiły się nowe
maszyny: ciągnik, zamiatarka i pług do odsnieżania. Wszystkie są fabrycznie
nowe i zostały zakupione z dotacji celowej. Posłużą do prac w ramach bieżącego
i zimowego utrzymania dróg oraz porządku i czystości na terenie gminy. To kolejne
ważne inwestycje w modernizację bazy sprzętowej, a co za tym idzie - dalszą poprawę
standardu gminej infrastruktury drogowej i komunikacji. 

Przypomnijmy, że w bieżącej kadencji samorządu zakupione zostały m.in.: trzy
autobusy, równiarka, walec drogowy, minikoparka, rębak, wysięgnik wielofunkcyjny,
kosiarka, przyczepy niskopodwoziowa i ciężarowa, samochody ciężarowe (do 3,5t)
i inne urządzenia.

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

Zuzanna Marchewa
Mirosław Matusiak

Dariusz Sędzicki
Gabriela Skopiak

Beata Stańczyk
Tomasz Stańczykowski

Halina Szymańska
Marek Telenda

Krzysztof Wiktorowski
Bogumiła Wojdała

Stanisław Wróblewski

Wójt
Gminy Zgierz

Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz

Barbara KaczmarekPiotr Lebiedziński

Radni Rady Gminy Zgierz

GMINNY DZIEŃ SOŁTYSA

NOWE MASZYNY W GZK

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego

życzy

Marek Matuszewski
Poseł na Sejm RP

Zapraszamy po kredyt obrotowy:
- na zakup środków do produkcji rolnej; 
- 3000 zł na 1 ha użytków rolnych; 
okres kredytowania do 24 miesięcy
NA WIOSNĘ ZAWSZE TANIEJ!

oprocentowanie od 4,47% do 5,52%
w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej*-
 prowizja od 0,75% do 1 %;
*WIBOR 3 M + stała marża Banku 
Oferta ważna do 30.06.2018 roku. 

ZAPROSZENIE
Muzeum Miasta Zgierza i Towarzystwo Przyjaciół Zgierza we współpracy z gminą Zgierz

zapraszają na 51. Zgierskie Spotkania Muzealne - w Szkole Podstawowej w Białej
w dniu 12 IV 2018 r. o godz. 17. W programie: promocja XII tomu „Zgierskich Zeszytów

Regionalnych” i wykład Pani Magdaleny Hauke „Historia szkoły w Bądkowie”. Wstęp wolny.
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20 marca br. oddano hołd Polakom straconym w 1942 roku na dawnym placu
Stodół. W uroczystości samorząd gminy Zgierz reprezentowali: wójt Barbara
Kaczmarek, sekretarz gminy Mirosława Maciak, przewodniczący Rady Gminy
Zgierz Piotr Lebiedziński oraz wiceprzewodniczący Krzysztof Wiktorowski.                                     

W dniu 22 marca odbyła się jubileu-
szowa - 50. edycja Zgierskich Spotkań
Muzealnych, organizowanych przez
Muzeum Miasta Zgierza i Towarzystwo
Przyjaciół Zgierza. Cykl wykładów i pre-
lekcji, poświęconych przede wszystkim
dziejom ziemi zgierskiej, na stałe wpisał
się w kalendarium wydarzeń kulturalno-
edukacyjnych w naszym regionie.

Marcowe Spotkania Muzealne były
okazją do promocji kolejnego tomu
"Zgierskich Zeszytów Regionalnych".
Rocznik popularno-naukowy jest wyda-
wany od 2006 roku przez Towarzystwo
Przyjaciół Zgierza. Wydawca od lat sku-
tecznie zabiega o środki publiczne z bu-
dżetu samorządu powiatu zgierskiego,
uczestnicząc w procedurach konkurso-
wych. Drukowanie periodyku jest moż-
liwe również przy wydatnym wsparciu
sponsorów; od lat są nimi: Bank Spół-
dzielczy w Zgierzu, Zgierskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne MARKAB Sp.
z o.o. oraz zgierska firma Falkopia,
specjalizująca się w technologiach
grzewczych i wentylacyjnych. 

W XII tomie "Zgierskich Zeszytów
Regionalnych" nie zabrakło akcentów
związanych z gminą Zgierz - uwadze
Czytelników polecamy artykuł
Magdaleny Hauke o dawnej szkole
w Bądkowie. Jej dzieje z wielką pieczo-
łowitością odtwarza Autorka dzięki
relacjom i dokumentom. 

Warto wspomnieć, że publikacje doty-
czące gminy Zgierz na łamach "Zgier-
skich Zeszytów Regionalnych"
na przestrzeni ostatnich dwunastu
lat liczą łącznie kilkaset stron. To bez-
cenna skarbnica wiedzy o historii, życiu
ludzi i materialnych śladach przeszłości,
które nam towarzyszą. Aby ułatwić
Czytelnikom odszukanie interesujących                   

ich tematów, przypominamy "gminne"
teksty w zestawieniu bibliograficznym
poniżej. 

Jednocześnie zachęcamy Państwa
do dokumentowania rodzinnych historii
i spisywania relacji, przekazywanych
przez starsze pokolenia. Każdy może
dołączyć do grona autorów - nie trzeba
być zawodowym historykiem, można
liczyć na pomoc redakcji w opracowaniu
tekstu. Nawet z pozoru drobna historia
może być cennym świadectwem, które
zostanie utrwalone na kartach na zawsze.
"Moda na historię" - chęć poznawania
dziejów swoich rodzin czy miejscowości
- zazwyczaj budzi się w człowieku
w wieku dojrzałym. Stąd nasi seniorzy,
którzy mają tak wiele do przekazania,
nie zawsze znajdują cierpliwych i zainte-
resowanych słuchaczy. Po latach ich
bliscy niejednokrotnie żałują, że nie słu-
chali wystarczająco uważnie... Ocalmy
rodzinne historie od zapomnienia
- spisujmy je, a docenią ten trud kolejne
pokolenia.

Osoby zainteresowane publikacją
swoich tekstów w "Zgierskich Zeszytach
Regionalnych" mogą kontaktować
się z Towarzystwem Przyjaciół Zgierza
(mail: tpz@autograf.pl), Muzeum Miasta
Zgierza lub za pośrednictwem redakcji
miesięcznika "Na Ziemi Zgierskiej". 
O miejscowościach gminy Zgierz
w "Zgierskich Zeszytach Regionalnych"
tom I (2006)
Maciej Wierzbowski, Krzysztof Wołow-
ski, O nazewnictwie wsi powiatu zgier-
skiego (cz. I)
Maciej Wierzbowski, Lista mieszkańców
Zgierza i okolic zamordowanych
w Katyniu, Twerze i Charkowie
tom II (2007)
Janusz Antoni Ziemnicki, Zgierz i oko-

lice w powstaniu styczniowym
Jerzy Wojtowicz, Wojciech Źródlak,
Historia linii tramwajowej do Zgierza
i Ozorkowa
Dariusz Szlawski, Z dziejów parafii
rzymsko-katolickiej pw. św. Katarzyny
w Zgierzu w okresie międzywojennym
Michał Kaniowski, Ofensywa stycz-
niowa 1945 r. Armii Czerwonej.
Walki o Zgierz 17-19 I 1945 r.
Bożena Papiernik, Ziemia łęczycko-sie-
radzka w czasach panowania Piastów
tom III (2008)
Janusz Antoni Ziemnicki, Zgierz i oko-
lice w powstaniu styczniowym (cz. II)
Bożena Papiernik, Ziemia łęczycko-sie-
radzka w czasach panowania Jagiellonów
i królów elekcyjnych
Roman Kaczmarek, Zgierz z okolicą
pod koniec XVIII wieku (opis topogra-
ficzny parafii)
tom IV (2009)
Maciej Wierzbowski, Krzysztof Wołow-
ski, O nazewnictwie wsi powiatu
zgierskiego (cz. II)
Grzegorz R. Leśniewicz, Kościół
w Jedliczach
Piotr Pakuła, Plany utworzenia gminy
Zgierz w latach 30. XX wieku
Monika Burzyńska, Korzystanie z usług
opieki społecznej przez starszych miesz-
kańców miasta i gminy Zgierz
Kazimierz Przybysz, Kronika wsi
Kwilno
tom V (2010)
Stanisław Frątczak, Lądowanie w Giecz-
nie. Lotniczy epizod z wojny 1939 r.
na ziemi zgierskiej
Stanisław Frątczak, Na pole bitwy
w Kęblinach - trasa wycieczki
historyczno-krajoznawczej
Adam Zamojski, Z dziejów obozu pracy
dla małoletnich w Dzierżąznej.
Nota redakcyjna
Józef Witkowski, Hitlerowski obóz kon-
centracyjny dla małoletnich w Łodzi -
filia w Dzierżąznej
Blanka Magdalena Hauke, Dzieje Izby 

Pamięci Narodowej  Dzierżąznej i kro-
nika zjazdów byłych więźniarek filii
niemieckiego obozu koncentracyjnego
dla małoletnich
Krzysztof Golinowski, Patryk Matusiak
(oprac.), Wybrane relacje więźniarek
filii obozu w Dzierżąznej
tom VI (2011)
Wojciech Źródlak, Lotnisko w Dąbrówce
w latach II wojny światowej
Dariusz Szlawski, Śladami nekropolii
ziemi zgierskiej. Część I: cmentarz
parafialny w Giecznie
Jarosław Pietrzak, Nieznane materiały
do historii miasta Zgierza i okolic
z Archiwum Państwowego w Krakowie,
cz. I 
tom VII (2012)
Dariusz Szlawski, Konspiracja niepodle-
głościowa w okresie I wojny światowej
na terenie Zgierza i okolic we wspomnie-
niach piłsudczyków
Krzysztof Wołowski, Katyńskie dęby
pamięci w Szczawinie
tom VIII (2013)
Lucjan Sikorski, Historia Armii Krajowej
w Zgierzu i Rejonie Wiejskim Zgierz
w latach 1939-1945
Mirosław Burzyński, Recenzja książki
Macieja Wierzbowskiego "Korzenie
gminy Zgierz"
tom IX (2014)
Blanka Magdalena Hauke, Nadanie
imienia Jana Kasińskiego Szkole Podsta-
wowej w Białej, Strzelcy Kaniowscy
na ziemi zgierskiej. Działalność stowa-
rzyszenia w regionie Anno Domini 2014
Adam Zamojski, 55 lat działalności
wśród nauczycieli-seniorów
tom X (2015)
Magdalena Hauke, Z dziejów szkoły
w Dzierżąznej
tom XI (2016)
Monika Cepil, Z dziejów Lućmierza
Monika Cepil, Osadnictwo olęderskie
w Słowiku
Magdalena Hauke, Z dziejów szkoły
w Kęblinach.

Setki stron o gminie Zgierz

Zdrowych, 
spokojnych i rodzinnych

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Mieszkańcom gminy Zgierz

życzy
Gminny Zakład Komunalny

Nagrodzone sukcesy LKS Rosanów
Miło nam poinformować Czytelników

o wspaniałym – podwójnym - sukcesie
Ludowego Klubu Sportowego Rosanów
w plebiscycie na najpopularniejszego
sportowca w powiecie zgierskim, zorga-
nizowanym już po raz 47. przez redakcje
„Dziennika Łódzkiego” i tygodnika
„Kocham Łódź” pod patronatem
Marszałka Województwa Łódzkiego.
Klub z Rosanowa zajął II miejsce w kate-
gorii „Drużyna Roku”, natomiast jego
trener – Krzysztof Wojtczak – II miejsce
w kategorii „Trener Roku”. Laureaci
odebrali prestiżowe wyróżnienia podczas
uroczystej gali w łódzkim hotelu
DoubleTree by Hilton w dniu 2 marca br. 

Wyniki sportowego plebiscytu to dosko-
nały prezent dla LKS Rosanów, który
w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia
działalności. Werdykt czytelników
i internautów z satysfakcją przyjął prezes
Paweł Pietrzak, który od blisko trzech
dekad z powodzeniem kieruje klubem.
W tym czasie czarno-czerwona drużyna
piłkarka z Rosanowa odniosła wiele spor-
towych sukcesów, ale jej zasługi dla spo-
łeczności lokalnej wykraczą poza boisko.
Ukoronowaniem ostatniego sezonu było
wywalczenie pozycji lidera Klasy Okrę-
gowej z znakomitym stylu – 9 z 15
meczów wygranych i tylko 2 porażki. Nie
zabrakło imponujących wyników, pokazu-

jących umiejętności trenera i drużyny.
W sezonie padły w sumie 34 gole, z czego
13 na meczach wyjazdowych. LKS Rosa-
nów pozostaje sportową wizytówką gminy
Zgierz, ale także ogniskiem promocji
kultury fizycznej wśród młodych i forum
ważnych inicjatyw społecznych.
Nic dziwnego, skoro prezes LKS przez
lata – jako działacz społeczny i energiczny
sołtys – skutecznie integrował mieszkań-
ców, a młodych sportowców włączał
w życie społeczne gminy. Prezes LKS
Rosanów ma nadzieję, że z okazji „uro-
dzin” klubu jeszcze bardziej ożywi się
zainteresowanie sportem nie tylko miesz-
kańców Rosanowa i okolic, ale całej
gminy. Mecz piłkarski to ciekawy pomysł
na relaks w gronie przyjaciół czy bliskich,
a jak wiadomo – duża frekwencja na try-
bunie pozytywnie wpływa na mobilizację
zawodników i dramaturgię futbolowego
spektaklu. Planując atrakcje na weekend,
warto pamiętać o gminnym obiekcie spor-
towym – stadionie im. Leszka Jezier-
skiego w Rosanowie. Szczegółowy
harmonogram rozgrywek, a także
obszerne statystyki i relacje ze spotkań
znajdą Państwo na stronie internetowej
www.rosanowkls.futbolowo.pl. 

Serdecznie gratulujemy sukcesów
Prezesowi, Trenerowi i Zawodnikom LKS
Rosanów oraz dalej kibicujemy!

Plebiscyt „Sportowiec Roku”
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Aby nadchodząca Wielkanoc przyniosła
Państwu nadzieję, radość i duchową 

odnowę, a świąteczny czas stał się okazją 
do przeżywania wielu wzruszeń płynących

ze Zmartwychwstania Pańskiego.  
składają

Pracownicy 
oraz Prezes Zarządu
Spółki „Wodociągi i Kanalizacja 
– Zgierz” Sp. z o.o.”
Piotr Karasiewicz

Aleksandra „Wspaniała”

Konkursy wspierają edukację

Udany start na początek sezonu

VI Turniej Wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych”

Corrida Ortograficzna 2018 

Odyseja Umysłu
- Ma tylko 16 lat i doskonale wie, czego chce od życia. Aleksandra Marczak, bo o niej
mowa, jest uczennicą trzeciej klasy gimnazjum SP w Szczawinie i od kilku dni również
laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Znalezienie
się Oli w nielicznym gronie wyróżnionych gimnazjalistów jest dowodem na to, że kompilacja
talentu, pracowitości i charyzmy robi na ludziach piorunujące wrażenie. (...) To, co najbar-
dziej uderza w kontakcie z nią, to duża otwartość przy maksymalnym natężeniu kultury oso-
bistej. Ola ma dużo do powiedzenia, jednak co najważniejsze, rozmowa z nią zmusza do
intelektualnego wysiłku (...). Oprócz niekwestionowanego talentu literackiego, Ola ma także
zdolności plastyczne i językowe, które rozwija z pasją na zajęciach pozaszkolnych, dlatego
jest wiecznie czymś zajęta. Mimo to na wszystko znajduje czas. Jak do tej pory nie spotkałam
się w swojej karierze pedagogicznej z tak dojrzałą i świadomą własnej wartości wychowanką,
dlatego z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić: jako polonista i pedagog odczuwam
dumę z faktu, że od trzech lat jest mi dane z nią pracować. I gdyby tylko istniał zwyczaj na-
dawania uczniom przydomków, Ola Marczak, na mapie moich pedagogicznych doświadczeń,
figurowałaby jako… Aleksandra „Wspaniała”.

dr Alicja Matusz-Rżewska

15 marca br. w klasie drugiej Szkoły Podstawowej w Słowiku co miesiąc odbywają
się Klasowe Konkursy Czytania. Konkursy mają na celu - w czasach laptopów, komputerów,
telefonów - zachęcanie do czytania, poprawianie techniki czytania, wzbudzają zdrową
rywalizację. Ważną rolą tych konkursów jest również docenianie postępów w czytaniu
- dla uczniów mających trudności w czytaniu. Wszyscy uczniowie chętnie uczestniczą
w konkursie i wyznaczają termin kolejnej edycji turnieju.

Wychowawca klasy II Renata Król

3 marca na terenie parku 3 maja w Łodzi zostały rozegrane Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego w biegach przełajowych. W kategorii juniora młodszego zawodnicy rywalizowali
na dystansie 2 km. Natalia Zatorska zajęła 3 miejsce i brązowy medal, Kacper Tworski
srebro zajmując 2 miejsce. W kategorii młodzik Michał Hućko w swoim debiucie wywalczył
bardzo dobre 7 miejsce. Następne zawody to Mistrzostwa Polski które odbędą się 17 marca
w Żaganiu wystartują w nich Natalia i Kacper.

Krzysztof Zatorski 

1 marca Szkoła Podstawowa w Szczawinie uczciła Święto Żołnierzy Niezłomnych
uczestnictwem w wojewódzkim VI Turnieju Wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych”
im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. „Burza”. W konkursie  uczestniczyło 238 uczniów
z terenu województwa łódzkiego w III kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne.  Stanisław Jędrzejczak uczeń z klasy III B ze Szczawina uzyskał
3 notę i tytuł laureata. Konkurs odbywał się pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty
i Instytutu Pamięci Narodowej. Cenne nagrody zwycięzcom wręczyli w Miejskim Domu
Kultury w Konstantynowie Łódzkim poseł Piotr Polak i senator Maciej Łuczak.

Krzysztof Wołowski

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło
się na nowo.  Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich
powstaniach,wolna Polska powróciła na mapę świata.”
– czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości. 

Coroczną tradycją organizowanego przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Jana Pawła II
w Grotnikach konkursu ortograficznego jest wpisanie się w obchody ważnych wydarzeń
związanych z kulturą  i historią Polski. W tym roku zaprosiliśmy na Corridę Niepodległo-
ściową. 

Konkursowi towarzyszyła konferencja naukowa „Droga ku niepodległości”, której
prelegentami byli uczniowie naszej szkoły. Prezentacje multiumedialne poświęcono dwóm
tematom związanym z czasem zaborów. Uczennice klasy VII szkoły podstawowej Nikola
i Kinga Janiak zaprezentowały 123 lata niewoli w liczbach. Trudną drogę języka polskiego
podczas rusyfikacji i germanizacji przedstawili uczniowie klasy III gimnazjum Marcel
i Jakub Mirowscy, omawiając zmiany w słownictwie  i ortografii w XIX wieku. Literacką
podróż ku niepodległości przeżyliśmy dzięki recytacjom utworów Adama Mickiewicza
oraz pieśniom patriotycznym. 

Tekst dyktanda poświęcony był mało znanemu bohaterowi narodowemu, łodzianinowi
Ignacemu Harde, najdłużej żyjącemu powstańcowi styczniowemu z Łodzi.

Młodsi uczniowie mieli za zadanie wypełnić dyktando liczebnikami, dbając o odpowiednią
formę gramatyczna i zapis ortograficzny. Treść dotyczyła danych statystycznych „Straconych
- Zesłanych – Poległych” w okresie zaborów.
Corrida Ortograficzna 2018 odbyła się 20 marca 2018 roku o godz. 10.30 w Zespole

Szkolno-Gimnazjalnym im. Jana Pawła II w Grotnikach. Uczestniczyli w niej zaproszeni
goście, 19 uczniów klas VII szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 8 uczniów klas IV- VI
szkoły podstawowej. Dziękujemy za udział przybyłym gościom oraz uczniom i nauczycielom
Szkoły Podstawowej w Słowiku, Szkoły Podstawowej w Szczawinie i Szkoły Podstawowej
w Giecznie. Wystawę pt. „Między Dobrą a Dalikowem. Powstanie styczniowe 1863-64”
użyczyło Muzeum Miasta Zgierza, któremu za współpracę również dziękujemy. Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone dn. 28 marca 2018 roku na stronie  internetowej  naszej szkoły.

Organizatorki Ewa Gontarska Pawluczyk, Monika Talarek

W  niedzielę  4 marca 2018 dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Szczawinie wzięły
udział w eliminacjach regionalnych konkursu „Odyseja Umysłu”. Drużyny przez ostatnie
kilka miesięcy ciężko pracowały, prezentowały przygotowane przez siebie rozwiązanie
problemu długoterminowego :”Wieża ze zwierza” i „Do boju w trójboju”. Rozwiązaniem
problemu było zbudowanie pojazdu i wieży z drzewa balsa (która miała ważyć tylko 15g)
oraz przygotowanie ciekawych opowieści z wieżą i pojazdem w roli głównej. Trzeba było
zachwycić sędziów i oszołomić publiczność. Bez wątpienia udało im się to i była to dla dru-
żyn niespotykana przygoda. W trakcie konkursu drużyny musiały zmierzyć się z problemem
spontanicznym – spodziewaj się niespodziewanego. Jedna z naszych drużyn wygrała elimi-
nacje regionalne zakwalifikowała się do eliminacji krajowych, gdzie już 24-25.03.2018
w Gdyni powalczą o miejsce w konkursie ogólnopolskim. W skład zwycięskiej grupy wcho-
dzą uczniowie klasy II B gimnazjum: Aleksandra Pisarska, Martyna Antczak, Maria
Jędrzejczak, Borys Ślusiewicz, Tymon Piekarski oraz  Jan Mazur. Dzięki  zapałowi
do pracy oraz genialnym pomysłom uczniowie nie tylko pobudzili w sobie ducha walki,
ale i również odnaleźli w tym wszystkim dobrą zabawę oraz zacieśnili więź między sobą.
Ich pojazd szykuje się już na dalsze przygody! Trzymajcie kciuki za naszych dzielnych
odyseuszy na kolejnych etapach konkursu! To niesłychany sukces dla całej naszej szkoły!

Beata Baleja – trener i Odyseusze

KORESPONDENCJA
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Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek może otwierać drzwi
przed pomysłami ale te odwiedzają nas dopiero wtedy kiedy
same zechcą się urzeczywistnić. Tak też było z nami i naro-
dzeniem się idei o powstaniu młodszego brata istniejącego
już od 2012 roku Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego
„Osinkowo” w Głownie prowadzonego przez Stowarzyszenie
Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”
z siedzibą w Głownie. 

„Osinkowo” to wyjątkowe miejsce, stworzone z pasji,
miłości do dzieci i wieloletniej praktyki  w zakresie specja-
listycznej terapii i edukacji dziecka. Sekretem tego miejsca
jest zaangażowany zespół, pełny pozytywnej energii,
wielkiego ciepła oraz nieskończonej  kreatywności.

W 2015 roku do naszego „Osinkowa” zupełnie niespodzie-
wanie zawitało kilku mieszkańców gminy Zgierz z prośbą,
która wywołała istną burzę w naszych umysłach. Zakomuni-
kowano nam wprost. Dziewczyny! otwórzcie takie samo
przedszkole jak „Osinkowo” w naszej gminie. Oczywiście,
że miałyśmy  mnóstwo wątpliwości i pytań typu: Jak?
Dlaczego? No i najważniejsze: Czy damy radę?. Widząc
ogromne zaangażowanie i determinację naszych gości
z gminy Zgierz zdałyśmy sobie sprawę, że jest tylko jedna
prawidłowa odpowiedź na to pytanie: TAK, DAMY RADĘ!!! 
Rozpatrywałyśmy przebudowę lub remont budynku nadają-
cego się na przedszkole w Szczawinie lub w ostateczności
budowę. Pod uwagę wzięta była plebania, budynki gospodar-
cze jednego z gospodarstw oraz puste, niezagospodarowane
pole rzepaku. Nikogo chyba nie zdziwi fakt, że wybrałyśmy
miejsce, które najbardziej kojarzy się z „Osinkowem”, a kon-
kretnie jego żółtym logo. Od chwili podjęcia decyzji o budo-
wie przedszkola do wbicia pierwszego szpadla  w ziemię
minęło ponad dwa lata. Budowę zaczęliśmy w grudniu 2017.
Aktualnie są już mury, strop i lada moment będzie dach.
Nazwa przedszkola nasunęła się sama. Skoro to młodsze
rodzeństwo „Osinkowa” i mieści się w Szczawinie to natural

9 marca 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie ze stylistką. Panie
uzyskały mnóstwo przydatnych wskazówek dotyczących sposobów prawidłowego
podkreślania swoich atutów. 10 marca 2018 roku odwiedziły nas wizażystki:
kosmetyczka i fryzjerka. Podczas spotkania Panie dowiedziały się
jak prawidłowo wykonać makijaż i właściwie ułożyć fryzurę. 11 marca 2018 roku
odbył się recital Patrycji Zywert-Szypki "Co Wy wiecie o Kobiecie?". Ciekawe
połączenie słowa i muzyki wprowadziło wszystkich uczestników w miły nastrój
niedzielnego popołudnia.

16 marca br. w świetlicy wiejskiej w Rosanowie odbyło się pierwsze z cyklu
„Spotkań przy kawie”, zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji. Naszym gościem był diabetolog i dietetyk Anna Karwala
z  Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu, która przeprowadziła prelekcję
nt. „Prawidłowego odżywiania się”. Zapraszamy Państwa na kolejne spotkania:
informacje o nich można znaleźć na stronach www.dzierzazna.pl
oraz www.gminazgierz.pl, na profilach w serwisie społecznościowym Facebook
i na tablicach ogłoszeń.

nym będzie nazwanie go: „Szczawinkowo”.
Otwarcie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego

„Szczawinkowo” planujemy od 1 września 2018 r. Do przed-
szkola zapraszamy dzieci, które ukończyły 2.5 rok życia.
Zapewniamy opiekę w dni robocze również w wakacje, ferie
zimowe, przerwy świąteczne, w godzinach 6.30-18.00,
całodzienne wyżywienie: śniadanie, dwudaniowy obiad,
podwieczorek. Ranne ptaszki, które do przedszkola przycho-
dzą przed godziną 8.00 będą przebywały do tej godziny pod
okiem opiekuna. Od 8.00 do 16.00 przedszkolakami zajmą
się nauczyciele edukacji przedszkolnej. W ramach pobytu
w placówce zapewniamy: realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w tym roczne przygotowanie
przedszkole, język angielski, religia, zajęcia rozwijające
zainteresowania: rytmika, zajęcia
konstrukcyjno-matematyczne –
Mała Mensa; zajęcia wspomaga-
jące rozwój dziecka: logorytmika
i dogoterapia. Jeśli zaistnieje taka
potrzeba wprowadzimy również
gimnastykę korekcyjną w grupach
dyspanseryjnych.  
„Szczawinkowo” będzie przed-
szkolem, w którym wspólnie uczą
się i wychowują dzieci zdrowe
wraz z dziećmi nie w pełni spraw-
nymi. Dodatkowa pomoc asystenta
nauczyciela lub nauczyciela wspo-
magającego zapewni wszystkim
komfort i bezpieczeństwo. Dzieci
ze specjalnymi potrzebami w za-
kresie edukacji i wychowania będą
korzystały z systematycznej
pomocy specjalistów: psychologa,
logopedy, rehabilitanta, pedagoga 

specjalnego. Dla dzieci ze stosowną opinią poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej będą realizowane nieodpłatne zajęcia
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

W ramach realizacji edukacji przedszkolnej organizowane
będą wycieczki tematyczne – piesze i autokarowe, warsztaty,
koncerty, pikniki i imprezy rodzinne. 
Organ prowadzący oraz kadra pedagogiczna Niepublicznego
Przedszkola Integracyjnego „Szczawinkowo” dołoży wszel-
kich starań aby dzieci mieszkające w Szczawinie Dużym
i jego okolicach mogły korzystać z edukacji przedszkolnej
na najwyższym poziomie. Wszystkie zajęcia realizowane
będą w ramach jednej, miesięcznej opłaty. 
Szczegóły naszej oferty na stronie www.szczawinkowo.pl

Edyta Markowicz

Nowe niepubliczne przedszkole integracyjne w gminie Zgierz

Gminne obchody Dnia Kobiet w Dzierżąznej

Pierwsze spotkanie przy kawie
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22 marca 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. "Palma
Pierwszeństwa za Palmę Wielkanocną". Laureatami w konkursie zostali:
w kategorii klas I-III SP: I nagroda ex aequo: Natalia Modlińska kl. III SP w Białej,
Maksymilian Jóźwiak kl. I SP w Białej i Jakub Błocisz kl. III SP w Giecznie.
W kategorii klas IV-VI SP: I nagroda: Alina Szafrańska kl. IV SP w Dąbrówce
Wielkiej, II nagroda: Julia Marynowicz kl. VI SP w Słowiku.
W kategorii klas VII SP i II-III gimnazjum: I nagroda: Anna Jakubczyk,  kl. III
gimn. SP w Giecznie II nagroda ex aequo: Natalia Stanikowska i Magdalena
Jakubczyk kl. III gimn. SP w Giecznie.

Po uhonorowaniu wszystkich laureatów konkursu odbyły się warsztaty
wielkanocne w trakcie, których uczniowie przygotowywali dekoracje
– papierowe koszyki w kształcie zajączków i kurczaczków, kolorowe
pisanki ozdabiane włóczką, sztucznymi kwiatami i kokardami, papierowe witraże,
sizalowe zajączki oraz filcowe koguciki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy
wspaniałych prac i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.
Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu warsztatów wielkanocnych
Stowarzyszeniu Promocji i Kultury Gminy Zgierz oraz Wolontariuszom.

„Palma Pierwszeństwa za Palmę Wielkanocną" 

GCKSTiR
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Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca
się choroba wirusowa, na którą podatne
są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF,
wzwiązku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia
dla ich zdrowia i życia.

Występowanie ASF wśród dzików może stanowić
zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może
przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych
dzików, z tego powodu powinny być one usuwane
ze środowiska.

Cel: określenie sposobu postępowania przez osoby,
które znajdą martwego dzika.

Celem akcji informacyjnej jest wsparcie działań, zmie-
rzających do eliminacji wirusa poprzez
usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie
zakażonych ASF.
Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zmi-
nimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia
się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gos-
podarstw, w których utrzymywane są świnie.
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików
w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości
dzików.

Jednakże, w przypadku znalezienia zwłok dzika
zabitego w wyniku kolizji drogowych (w pasie
drogowym lub w pobliżu), informację taką należy
również zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii.

Czynności podejmowane po znalezieniu padłego
dzika:
- odpowiednie oznakowanie miejsca znalezienia
zwłok dzika np. za pomocą taśmy rozpiętej
na pniach drzew na wysokości ok. 1,5 m lub za pomocą
tyczki/patyka z chorągiewką w celu łatwiejszej identy-
fikacji miejsca znalezienia padłego dzika;
- powstrzymanie się od dotykania zwłok dzika
i pozostawienie ich w miejscu znalezienia;

Co to jest afrykański  pomór świń?
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się

choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe
oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wiru-
sem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza
zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju
wolnego  od choroby następuje poprzez transport, mięso,
produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe,
pochodzące od chorych świń i dzików.

Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni
kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi
odpadkami żywnościowymi. W przypadku terenów
o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących
świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodar-
stwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzają-
cych gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody czy
narzędzi. Od 2007 roku występowanie ASF zanotowano
na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej,
na Ukrainie oraz na Białorusi. W 2014 roku ASF
wykryto na Litwie, w Polsce i na Łotwie.
Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:
- wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają
początkowo zachowany apetyt i zachowują się normal-                         

nie;
- liczne padnięcia świń w każdym wieku;
- sinica skóry  uszu,  brzucha  i  boków  ciała,  drobne,
lecz liczne wybroczyny w skórze;
- duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa; 
- biegunka, często z domieszką krwi.

Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń?
- ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomiesz-

czeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta,
w  szczególności  osobom,  które w ostatnim czasie
przebywały na  terytorium  krajów gdzie wystąpiła ASF
lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne

- zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedosta-
niem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostępem
zwierząt wolno żyjących;

- stosować w gospodarstwie procedury sanitarne -
utrzymywać   gospodarstwo    w    czystości,    dbać
o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stoso-
wać odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia,
odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt:

- nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewia-
domego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia
lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia;
Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru
świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwa-
jące podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany
do natychmiastowegozgłoszenia podejrzenia choroby
(obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną).

Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza
weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem
lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem
lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorial-
nego (wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie ASF - co dalej?
Po dokonaniu zgłoszenia - do  czasu  przybycia

urzędowego  lekarza  weterynarii  –  hodowca  zwierząt
zobowiązany jest do:
- izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich prze-
bywających tam zwierząt;
- wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia
i    zbywania     produktów z gospodarstwa, w  szczegól-
ności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia
zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
- uniemożliwienia dostępu osobom postronnym
do pomieszczeń lub miejsc, W których znajdują
się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

- zgłoszenie faktu i miejsca znalezienia padłego dzika
do właściwego miejscowo powiatowego lekarza we-
terynarii, najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub
straży miejskiej: w trakcie zgłoszenia należy podać
miejsce znalezienia zwłok (w tym, np. charakterystyczne
punkty orientacyjne), dane osoby zgłaszającej (w tym
numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych
w danym miejscu zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok
padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie
kości);
- w czasie działań nie wolno pozostawiać żadnych
odpadków żywnościowych w lesie;
- nie spuszczać psów ze smyczy;
- należy pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem z dnia
6 maja 2015 w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
na obszarach o największym zagrożeniu ASF, 
osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje
się stosowanie środków higieny niezbędnych 
do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego
pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła
padłego dzika, a tym samym mogła mieć
kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po znalezie-
niu padłego dzika, nie wchodziła do miejsc, w któ-
rych utrzymywane są świnie i nie wykonywała
czynności związanych z obsługą świń;
- dodatkowo należy pamiętać iż, zgodnie z ww. rozpo-
rządzeniem na obszarach objętych restrykcjami
w związku z ASF zakazuje się wnoszenia i wwożenia
na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane
świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części dzików
i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmio-
tów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii
Zatwierdził: Paweł Niemczuk 

Główny Lekarz Weterynarii

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU
ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Za świnie zabite, poddane ubojowi
oraz padłe w wyniku zastosowanych za-
biegów nakazanych przez IW przy zwal-
czaniu afrykańskiego pomoru świń
przysługuje odszkodowanie ze środków
budżetu państwa.

Kraj, w którym wystąpi ASF narażony
jest na bardzo duże straty ekonomiczne
w przemyśle mięsnym oraz hodowli, po-
wodowane wstrzymaniem obrotu
i eksportu świń, mięsa wieprzowego
oraz produktów pozyskiwanych
od świń, a także padnięciami świń
i kosztami likwidacji ognisk choroby.
ASF jest zagrożeniem zarówno
dla dużych, jak i małych gospodarstw.

GŁÓWNY INSPEKTORAT
WETERYNARII
ul. Wspólna 30,

00-930 Warszawa
tel.: (22) 623-20-88,
fax: (22) 623-14-08,

e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, 
www.wetgiw.gov.pl

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

UWAGA!  ZAGROŻENIE  ASF

UWAGA! ASF   UWAGA! ASF   UWAGA! ASF   UWAGA! ASF   UWAGA! ASF   UWAGA! ASF   UWAGA! ASF   UWAGA! ASF   
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Stowarzyszenie Słowiczanki powstało
w 2015 roku.

Powstanie Stowarzyszenia miało być
w pewien sposób kontynuacją działań
nieistniejącego już Koła Gospodyń
w Słowiku.  Głównym założeniem i celem
zawiązania Stowarzyszenia była integracja
kobiet z miejscowości Słowik, propagowanie
wśród mieszkańców aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym oraz pielęgnowanie
tradycji regionalnych. 

Panie, które przystąpiły do Stowarzyszenia
chciały aktywnie spędzać czas w miłym
gronie i łączyć to jednocześnie z promocją
rodzimej miejscowości.

Początki Słowiczanek to wspólne spacery
i rajdy nordic walking, które są kontynuo-
wane do dziś.

Od samego początku Stowarzyszenie stara
się działać na rzecz mieszkańców. Organizuje
spotkania między innymi z kosmetyczką,
podologiem i inne. Robimy wspólnie warsz-
taty świąteczne, spotkania okolicznościowe,
organizujemy wyjazdy np. do kina i teatru.

Stowarzyszenie Słowiczanki współpracuje
ze Szkołą Podstawową w Słowiku. Dzięki
przychylności Dyrekcji ma możliwość
korzystania ze świetlicy szkolnej. Z wielką
przyjemnością uczestniczymy w szkolnych
spotkaniach jasełkowo – noworocznych
czy Dniu Kobiet. Swoją pracą staramy
się też wspierać szkołę na piknikach
szkolnych. 

Bardzo ważne dla Stowarzyszenia
jest uczestnictwo w życiu gminy Zgierz.
W 2016 roku po raz pierwszy w historii
naszej miejscowości same zorganizowałyśmy
stoisko kulinarne na Dożynkach Gminnych
w Dzierżąznej. Na stoisku Panie prezento-
wały swoje wyroby kulinarne promując tym
samym nie tylko Stowarzyszanie, ale i Sołec-
two Słowik. Udało się to dzięki naszej pracy
i zaangażowaniu, ale i między innymi dzięki
wsparciu Pana Sołtysa, który zawsze docenia
działania Słowiczanek. 

W tym roku na Dożynkach nasze stoisko
zdobyło drugie miejsce w konkursie na naj-
lepsze stoisko promocyjne.  

Stowarzyszenie chętnie współpracuje z wła-
dzami gminy Zgierz i Gminnym Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Dzierżąznej.
Bierzemy udział w organizowanych przez
centrum warsztatach.  W tym roku brałyśmy
tez udział w Dniu Ziemniaka w OSP Kania
Góra.

Stowarzyszanie choć małe, bo to zaledwie:
Ewa, Ewa, Ania, Mirka, Mira, Kinga, Mariola
i Gosia stanowi bardzo zgraną grupę
Pań, które zawsze mają głowę pełną pomy-
słów, zapał do pracy oraz pozytywne nasta-
wienie, które niezwykle pomaga
we wspólnych relacjach.

Małgorzata Hofman

Barszcz ze smażoną kiełbachą
Składniki: 
zakwas – nastwiony 7 dni wcześniej 
ogony wieprzowe  -  ½ kg
ziemniaki - 1 kg
kiełbasa wiejska  - 1 kg
kawałek boczku wędzonego
cebula - 2 szt.
czosnek – główka 
Przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie,
majeranek, czosnek, sól, pieprz 
Opcjonalnie: śmietana

Gotujemy wywar z ogonów wieprzowych,
odcedzamy go na sicie.  Do wywaru doda-
jemy pokrojone w grubą kostkę ziemniaki.
Na patelni podsmażamy drobno posiekaną
1/3 część kiełbasy, boczek i cebulę.  Doda-
jemy do zupy. Następnie dodajemy sporo po-
krojonego czosnku, czosnek suszony, liść
laurowy, ziele angielskie. Kiedy ziemniaki
są już miękkie wlewamy zakwas z mąki
żytniej. Gotujemy jeszcze chwilkę na małym
ogniu. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem 

Stowarzyszenie Słowiczanki ze Słowika

i sporą ilością majeranku. Można dodać śmie-
tanę. Pozostałą część kiełbasy kroimy w duże
plastry smażymy na patelni  i wkładamy
do każdej porcji na talerzu.

Pajda na wypasie
Składniki:
smalec ze skwarkami wcześniej wysmażony
(słonina, cebula, sól, majeranek)
chleb wiejski – 1 szt.
kiełbasa wiejska - ½ kg
boczek wędzony – 1/3 kg
cebula – 2 szt.
ogórki małosolne (kiszone) – kilka sztuk
Przyprawy: pieprz sól majeranek chili
Opcjonalnie: papryka, pomidory 

Sposób przygotowania:
Dużą pajdę chleba wiejskiego smarujemy
smalcem ze skwarkami. 
Na patelni smażymy drobno posiekaną
cebulę, kiełbasę i boczek.
Ciepły farsz z patelni nakładamy na pajdę.
Na to kładziemy pokrojone ogórki.
Możemy do smaku posypać chleb solą,
pieprzem, majerankiem czy chilli
oraz położyć ulubione warzywa np. pomidora
czy paprykę. 

Składniki: 
Ciasto: 
mąka pszenna – 1 – 2 szklanki
woda – 0/5 – 1 szklanka
olej – 1-2 łyżki 
sól 
Farsz: 
mięso mielone wieprzowo/wołowe - 1/3 kg
cebula – 2 sztuki
kefir – 3-5 łyżek
natka pietruszki
Przyprawy: sól, pieprz
olej do smażenia

Ciasto:
Wodę z olejem gotujemy. Dodajemy 1/3
mąki i odstawiamy do ostudzenia.
Następnie dodajemy resztę mąki do uzyska-
nia elastycznego, gładkiego ciasta.
Wkładamy na 20 min do lodówki.

Farsz:
Surowe mięso mieszamy z drobno posiekaną
cebulą, pietruszką i kefirem, doprawiamy
solą i pieprzem. Do farszu można dodać
wody tak, aby miał rzadką, wodnistą konsys-
tencję.

Wyjmujemy ciasto, ponownie wyrabiamy,
wałkujemy na cieniutkie placki. Na każdą
połowę placka nakładamy farsz, zamykamy
jak pierogi. Smażymy krótko na bardzo
mocno rozgrzanym głębokim oleju.
Podajemy gorące. 
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