
XVI Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy 
by³ pod ka¿dym wzglêdem rekordowy. Fundacja Jurka
Owsiaka zebra³a ponad 30 mln z³ (to kwota zadeklarowana
- trwaj¹ jeszcze aukcje, liczone s¹ pieni¹dze). Zgierski
sztab - ponad 55 tys. z³. W gminie Zgierz te¿ pad³ rekord.
Do puszek 30 wolontariuszy ze Szczawina, Grotnik i S³owika
trafi³y z³otówki, euro, USD i srebrne spinki na wartoœæ
oko³o 7.800 z³. Dziêki zebranym pieni¹dzom Fundacja
WOŒP wesprze dzieciêce oddzia³y laryngologiczne. 
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Miesiêcznik „Na Ziemi Zgierskiej” ukazuje siê
równie¿ w wersji elektronicznej, na stronie
www.gmina.zgierz.pl. Gazetê w formacie PDF
znajd¹ Pañstwo w dziale POLECAMY, w
zak³adce Miesiêcznik „Na Ziemi Zgierskiej”,
w menu po prawej stronie. 

Klienci przychodz¹cy do urzêdu wiele
spraw bêd¹ mogli za³atwiæ w BOK bez
koniecznoœci chodzenia po urzêdzie do
poszczególnych referatów.

Na stanowiskach nr 1 i 2 za³atwiane bêd¹
sprawy dotycz¹ce geodezji, gospodarki
przestrzennej i gruntami: l przyjmowanie
wniosków i wydawanie decyzji o warunkach
zabudowy, l przyjmowanie wniosków i
wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, l przyjmowanie wniosków
i wydawanie wypisów i wyrysów z planu
zagospodarowania przestrzennego oraz
studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, l przyjmowanie
wniosków i wydawanie wypisów z rejestru
ewidencji gruntów, l przyjmowanie
wniosków o u¿yczenie terenu, podañ
dotycz¹cych klasyfikacji gruntów, scalania
dzia³ek, rozgraniczenia gruntów, nadania
numeru porz¹dkowego posesji.

Stanowisko nr 3 obs³ugiwaæ bêdzie
zagadnienia: l z zakresu ewidencji ludnoœci
(wydawanie dowodów osobistych, pomoc
przy wype³nianiu druków meldunkowych,
przyjmowanie wniosków o udostêpnienie
danych osobowych, potwierdzenia
zameldowania), l przyjmowanie ofert w
og³oszonych przez gminê przetargach
i konkursach, wydawanie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
l przyjmowanie wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, przydzia³ mieszkañ
komunalnych i socjalnych, l przyjmowanie
ofert na wolne stanowiska pracy, wydawanie
zaœwiadczeñ o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
RP 7, l przyjmowanie wniosków o udzielenie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
l wydawanie materia³ów informacyjno
- promocyjnych gminy.

Stanowisko nr 4 zajmowaæ siê bêdzie
sprawami dotycz¹cymi: l dzia³alnoœci
gospodarczej - przyjmowanie wniosków
i wydawanie zaœwiadczeñ o: wpisie do
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, potwier-
dzaniu wpisu, wykreœleniu z ewidencji,
zmianie wpisu do ewidencji, l przyjmowanie
wniosków i wydawanie decyzji na sprzeda¿
napojów alkoholowych, l ochrony œrodowiska
- przyjmowanie wniosków i wydawanie:

decyzji na usuniêcie drzew, na posiadanie
psów rasy agresywnej, zezwoleñ na
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie wywozu
odpadów komunalnych z terenu gminy,
decyzji œrodowiskowych, l sporz¹dzanie
zeznañ œwiadków dokumentuj¹cych okres
pracy w gospodarstwie, l infrastruktury
technicznej - przyjmowanie wniosków,
wydawanie decyzji i zawieranie umów na

zajêcie pasa drogowego, uzgodnienie
lokalizacji zjazdów z dróg gminnych,
uzgodnienie lokalizacji projektowanego
uzbrojenia w pasie drogowym, przyjmowanie
wniosków na rozbudowê sieci wodoci¹gowej.

Stanowiska nr 5 i 6 obs³ugiwaæ bêd¹
sprawy podatkowe tj: l wydawanie zaœwiad-
czeñ o niezaleganiu w podatkach, l przyj-
mowanie deklaracji podatkowych na podatek
od œrodków transportu.

Do BOK przeniesiona zostanie równie¿
kasa obs³uguj¹ca klientów urzêdu, jak
i pomocy spo³ecznej.

Równolegle z uruchomieniem Biura
Obs³ugi Klienta pracownicy urzêdu
rozpoczn¹ pracê w Elektronicznym Obiegu
Dokumentów. Wszystkie dokumenty
wp³ywaj¹ce do urzêdu, niezale¿nie czy to
poczt¹ czy z³o¿one osobiœcie, zostan¹

zarejestrowanie w systemie i nadany zostanie
im bieg urzêdowy. Mo¿liwym bêdzie
sprawdzenie do kogo sprawa zosta³a
skierowana i kontrola terminów za³atwiania
spraw. 

Planowane jest równie¿ uruchomienie
tzw. Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
Klienci posiadaj¹cy certyfikowany podpis
elektroniczny bêd¹ mogli przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy, opracowanych
przez urz¹d, sk³adaæ podania i wnioski drog¹
elektroniczn¹ oraz tak¹ sam¹ drog¹ otrzymy-
waæ odpowiedŸ.

W BOK za³atwiaj¹cy sprawê bêdzie móg³
pobraæ druki i formularze oraz otrzymaæ

informacjê o trybie za³atwienia sprawy.
Pracownicy BOK bêd¹ równie¿ udzielaæ
pomocy przy wype³nianiu druków i formularzy
oraz kompletowaniu za³¹czników niezbêd-
nych do za³atwienia danej sprawy.

Uruchamiaj¹c BOK pragniemy u³atwiæ
naszym klientom za³atwienie spraw oraz
dostêp do informacji w zakresie, rodzaju
i sposobie za³atwiania spraw w urzêdzie.
Zdajemy sobie jednak sprawê, ¿e jest to nowe
przedsiêwziêcie i na pocz¹tku mog¹ pojawiæ
siê ró¿nego rodzaju problemy. Bêdziemy
jednak dok³adaæ wszelkich starañ, aby jak
najlepiej obs³ugiwaæ naszych klientów.
Otwarci jesteœmy równie¿ na przyjmowanie
wszelkich uwag w zakresie dzia³ania BOK w
celu eliminacji wszelkich niedoci¹gniêæ
w przysz³oœci.

Alicja Karnicka

Zmiany w Urzêdzie 

Biuro Obs³ugi Klienta
1 lutego uruchomione zostanie w Urzêdzie Gminy Biuro Obs³ugi Klienta (BOK). 
Oznacza to zmiany dla interesantów oraz dla pracowników urzêdu.
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Na konto bud¿etu gminy wp³ynê³y ju¿
œrodki (ponad 400 tys. z³) z Unii Europej-
skiej, które wspó³finansowa³y realizacjê
zadania „Podniesienie atrakcyjnoœci Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej”.
Dziêki tej inwestycji uporz¹dkowana zosta³a
gospodarka œciekowa - pobudowano bezobs³u-
gow¹, nowoczesn¹ oczyszczalniê œcieków
oraz sieæ sanitarn¹ na terenie oœrodka, a tak¿e
wyremontowano i wyposa¿ono piêæ domków
kempingowych.  

Aktualnie finalizowany jest projekt
„Budowa spo³eczeñstwa informacyjnego
w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie
e-administracji”, który skierowany zosta³ do
wszystkich mieszkañców gminy oraz poten-
cjalnych interesantów urzêdu. Dziêki unijnym
funduszom (ponad 760 tys. z³) powsta³o piêæ
ogólnie dostêpnych miejsc (w miejsco-
woœciach: Szczawin, Dzier¿¹zna, Gieczno,
S³owik, Grotniki), gdzie mieszkañcy przy
10-ciu stanowiskach komputerowych,
bezp³atnie bêd¹ mogli korzystaæ z dostêpu do
Internetu. Rozwój umiejêtnoœci korzystania z
nowych technologii informacyjnych wœród
mieszkañców spowoduje wzrost ich atrak-
cyjnoœci na rynku pracy i wp³ynie na

zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy.
Po wdro¿eniu projektu Urz¹d Gminy stanie
siê bardziej dostêpny, przyjazny i otwarty.
Elektroniczny Obieg Dokumentów, Elektro-
niczna Skrzynka Podawcza oraz elektroni-
czny podpis umo¿liwi¹ szybki dostêp do
informacji o procedurach, wymaganych
dokumentach, kompetencjach poszczegól-
nych struktur urzêdu, a co najwa¿niejsze
dadz¹ mo¿liwoœæ zdalnego za³atwiania spraw
urzêdowych za poœrednictwem Internetu.  To
tak¿e du¿e u³atwienie szczególnie dla osób
niepe³nosprawnych. Elektroniczna obs³uga
podmiotów gospodarczych zwiêkszy konku-
rencyjnoœæ gminy i zachêci zewnêtrznych
przedsiêbiorców do inwestowania na jej
terenie. 

W trakcie wdra¿ania jest równie¿ projekt,
dofinansowany przez uniê kwot¹ 359 tys. z³,
w miejscowoœci Rosanów, gdzie powstaje
przestrzeñ sportowo-rekreacyjna. Istnie-
j¹ce boisko do pi³ki no¿nej dostanie now¹
nawierzchniê trawiast¹, zostanie oœwietlone,
ogrodzone, a w bezpoœrednim s¹siedztwie
pobudowana zostanie trybuna dla kibiców
sportowych. Dla potrzeb obs³ugi obiektu
zakupiony bêdzie sprzêt i wyposa¿enie.

Dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie tak¿e plac rekrea-
cyjny dla doros³ych z ³awkami piknikowymi,
sto³em do ping-ponga i do szachów oraz
bogato wyposa¿ony plac zabaw dla dzieci.
Inwestycja zakoñczona zostanie w maju 2008
roku. Od najbli¿szego sezonu letniego
miejscowoœæ Rosanów bêdzie kusi³a atrak-
cyjnym miejscem do rekreacji i wypoczynku.   

Kolejne unijne pieni¹dze, które wspoma-
gaj¹ dzia³ania gminy to realizacja wspólnego
z czterema innymi gminami wiejskimi
(Parzêczew, £êczyca, Dalików, Wartkowice)
projektu, który jest wdra¿any przez utworzon¹
dla tego celu Fundacjê Rozwoju Gmin
„PRYM”. 750 tys. z³ pomocy unijnej z
programu LEADER+ przeznaczone zosta³o
na sfinansowanie opracowañ ró¿nego rodzaju
dokumentacji, analiz, ekspertyz (bêd¹ wyko-
rzystane do wnioskowania o kolejne œrodki
unijne), organizacjê imprez kulturalnych i
promocyjnych, dzia³ania doradcze i szkole-
niowe dla mieszkañców oraz wspó³pracê
ponadregionaln¹ i miêdzynarodow¹. Dalsze
dzia³ania fundacji bêd¹ wspomagaæ
mieszkañców obszarów wiejskich naszych
piêciu gmin w pozyskiwaniu pomocy unijnej
na realizacjê swoich   projektów.

Bogus³awa Szczeciñska

Gmina Zgierz realizuje kolejne zadania 
z udzia³em pieniêdzy unijnych
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XIX sesja Rady Gminy Zgierz w dniu 17 stycznia 2008 roku poœwiêcona by³a w ca³oœci bud¿etowi gminy na 2008 rok.
Po d³ugiej dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad oraz zg³oszonymi wnioskami, wobec istniej¹cych
rozbie¿noœci radni przeg³osowali wniosek o przerwanie posiedzenia sesji w dniu 17 stycznia i przesuniêcie obrad 
na 22 stycznia na godz. 10.00. 
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Podczas XVII sesji Rady Gminy Zgierz
- sesji nadzwyczajnej, 12 grudnia podjêto
trzy uchwa³y w sprawie zajêcia stanowiska
dotycz¹cego projektów rozporz¹dzeñ
Wojewody £ódzkiego w sprawach
ustanowienia Obszarów Chronionego
Krajobrazu: „Sokolnicko-Pi¹tkowskiego”,
„Puczniewsko-Grotnickiego” i „Skotnic-
kiego”.

Projekty rozporz¹dzeñ Wojewody
£ódzkiego ww. sprawach wprowadzaj¹
istotne ograniczenia, co do zasad lokalizacji
nowych lub rozbudowy istniej¹cych inwestycji.
Uniemo¿liwiaj¹ dalsz¹ urbanizacjê tych
terenów, a tym samym ograniczaj¹ dochody
w³asne gminy z tytu³u podatków. Ponadto
sformu³owania zawarte w jednym z paragra-
fów rozporz¹dzeñ, mog¹ spowodowaæ
roszczenia finansowe w³aœcicieli. 

Rada Gminy zajê³a negatywne stanowisko
i nie uzgodni³a pozytywnie projektów
rozporz¹dzeñ Wojewody £ódzkiego ww.
sprawach, w brzmieniu okreœlonym w
za³¹cznikach do pism nades³anych przez
Wojewodê.

Podczas XVIII sesji Rady Gminy
Zgierz, 20 grudnia podjêto uchwa³y w
nastêpuj¹cych sprawach:

a) zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok
2007 w zakresie zadañ w³asnych.

W zwi¹zku ze zwiêkszeniem czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej z rezerwy
bud¿etowej pañstwa w kwocie 1.285 z³,
bud¿et gminy Zgierz na 2007 rok zosta³
zwiêkszony o tê kwotê. Pieni¹dze przezna-
czone zostan¹ na dofinansowanie kosztów
zwi¹zanych z wyp³at¹ odpraw dla nauczycieli
przechodz¹cych na emeryturê w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie;

b) zmiany Uchwa³y Nr XVI/129/07
Rady Gminy Zgierz z dnia 19 listopada
2007 roku w sprawie ustalenia op³aty od
posiadania psów na ternie gminy Zgierz
oraz sposobu jej poboru.

Zmiana treœci uchwa³y w sprawie ustalenia
op³aty od posiadania psów na terenie gminy
Zgierz wynika z zastrze¿eñ sk³adu nadzoru-
j¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
£odzi. W szczególnoœci chodzi o zachowanie
zasady zwolnieñ przedmiotowych, a nie
podmiotowych, którymi s¹ osoby posiadaj¹ce
psy. 

Zmianie uleg³ tylko § 6 uchwa³y, który
teraz otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie:
„Zwalnia siê z op³aty od posiadania psów:
1. posiadanie jednego psa, utrzymywanego w

celu pilnowania gospodarstwa domowego,
2. posiadanie szczeniêcia do 6-tego tygodnia
¿ycia”;

c) regulaminu wynagradzania i
przyznawania dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i
przedszkolach prowadzonych przez gminê
Zgierz na rok 2008.

Zasady wynagradzania nauczycieli okreœla
Karta Nauczyciela, z kolei minister w³aœciwy
do spraw oœwiaty i wychowania stanowi
przepisy p³acowe odnosz¹ce siê przede
wszystkim do wynagrodzenia zasadniczego o
charakterze powszechnie obowi¹zuj¹cym.
Natomiast gmina jako organ prowadz¹cy
placówki oœwiatowe, na podstawie art. 30
ust. 6 Karty Nauczyciela, po uzgodnieniu ze
zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi
nauczycieli, okreœla w drodze regulaminu:
l szczegó³owe warunki przyznawania
dodatku za wys³ugê lat, l wysokoœæ stawek
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz szczegó³owe warunki
przyznawania tych dodatków, l szczegó³owe
warunki obliczania i wyp³acania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraŸnych zastêpstw, l wysokoœæ i
warunki wyp³acania nagród, l wysokoœæ
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz zasady jego przyznawania i wyp³acania. 

Zgodnie z przyjêtym w drodze uchwa³y
regulaminem, Rada Gminy Zgierz uchwali³a
m.in., ¿e:
l przyznany nauczycielowi dodatek
motywacyjny nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 75
z³otych miesiêcznie. £¹czna miesiêczna
wysokoœæ œrodków na wyp³atê dodatku
przyznanego nauczycielom w szkole nie
mo¿e przekroczyæ iloczynu liczby etatów
kalkulacyjnych w szkole, z pominiêciem
etatu dyrektora, i kwoty 55 z³,
l stawki dodatku funkcyjnego: 
- dyrektor szko³y (zespo³u) ka¿dego typu,
licz¹cej: do 8 oddzia³ów - 350-650 z³/m-c,
9-16 oddzia³ów - 450-750 z³/m-c, 
- wicedyrektor szko³y (zespo³u) licz¹cej 9-16
oddzia³ów - 300-550 z³/m-c,
- opiekun sta¿u nauczyciela sta¿ysty lub
nauczyciela kontraktowego (za ka¿dego
nauczyciela sta¿ystê lub nauczyciela kontrak-
towego powierzonego opiece) - 50 z³,
- wychowawstwo klasy: w przedszkolach
i szko³ach podstawowych - 55 z³, w gimna-
zjach - 75 z³, 
- nauczyciel konsultant lub doradca metody-
czny - 170-350 z³,  
l dodatek za trudne warunki pracy przys³u-
guje nauczycielowi prowadz¹cemu zajêcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze
w przedszkolach (oddzia³ach), szko³ach

(klasach) specjalnych oraz prowadzenie
nauczania indywidualnego i indywidualnego
nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego. Nauczycielowi
przys³uguje dodatek w wysokoœci 20%
otrzymywanego wynagrodzenia zasad-
niczego, w takiej czêœci, w jakiej liczba
godzin pracy w tych warunkach pozostaje do
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin,
l nagrody ze specjalnego funduszu nagród
przyznawane s¹ nauczycielom za osi¹gniêcia
dydaktyczno-wychowawcze. Fundusz nagród
utworzony jest na podstawie zapisu w Karcie
Nauczyciela i jest w dyspozycji organu
prowadz¹cego i dyrektorów szkó³. Stanowi
1% planowanych œrodków na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli, z czego 20% przeznacza
siê na nagrody wójta gminy, a 80% na
nagrody dyrektora szko³y. Nagrody przyzna-
wane s¹ z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach nagrody
mog¹ byæ przyznane tak¿e w innym czasie, 
l dodatek mieszkaniowy jest zró¿nicowany
stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela
i obejmuje: 
- 6% - miesiêcznej stawki najni¿szego wyna-
grodzenia za pracê pracowników, ustalonego
przez w³aœciwego ministra do spraw pracy -
dla jednej osoby, 
- 8% - najni¿szego wynagrodzenia - dla
dwóch osób, 
- 10% - najni¿szego wynagrodzenia - dla
trzech osób, 
- 12% - najni¿szego wynagrodzenia - dla
czterech i wiêcej osób;

d) wynagradzania pracowników nie
bêd¹cych nauczycielami, zatrudnionych w
placówkach oœwiatowych gminy Zgierz.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie
zasad wynagradzania pracowników samorz¹-
dowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorz¹du
terytorialnego, miesiêczne kwoty wynagro-
dzenia zasadniczego dla pracowników nie
bêd¹cych nauczycielami ustala siê jako sumê
najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego w
I kategorii zaszeregowania oraz iloczynu
liczby punktów ustalonych dla poszczegól-
nych kategorii zaszeregowania i wartoœci
jednego punktu w z³otych.

Wysokoœæ najni¿szego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartoœæ jednego punktu
ustala rada gminy w³aœciwa dla prowadzo-
nych szkó³ i przedszkoli.

Rada Gminy ustali³a kwotê najni¿szego
wynagrodzenia pracowników nie bêd¹cych
nauczycielami, zatrudnionych w placówkach
oœwiatowych gminy Zgierz w I kategorii
zaszeregowania w wysokoœci 550 z³.
Ustalono tak¿e wartoœæ jednego punktu w
wysokoœci 5 z³.

Na podstawie ww. rozporz¹dzenia Rady
Ministrów i podjêtej uchwa³y Rady Gminy

Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz
XVIII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê 20 grudnia w sali Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Szczawinie. Podczas czêœci roboczej radni podjêli 11 uchwa³. 
Druga czêœæ sesji mia³a uroczysty wigilijny charakter.

Sesja nadzwyczajna

Uchwa³y
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Zgierz, dyrektorzy szkó³ dokonaj¹ odpowied-
nich zmian w obowi¹zuj¹cych w placówkach
regulaminach p³acowych dla pracowników
nie bêd¹cych nauczycielami;

e) przyjêcia programu wspó³pracy
gminy Zgierz z organizacjami pozarz¹do-
wymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok
2008.  

Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publi-
cznego i o wolontariacie nak³ada na organy
administracji publicznej obowi¹zek wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego. Rada gminy ma
ustawowy obowi¹zek uchwalenia rocznego
programu wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi i innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego. 

Celem programu jest stwarzanie warunków
do zwiêkszenia aktywnoœci spo³ecznej
mieszkañców gminy, prowadzenie nowator-
skich i efektywnych dzia³añ na rzecz
mieszkañców oraz uzupe³nienie inicjatyw
gminy w zakresie nie obejmowanym przez
struktury samorz¹dowe. Program okreœla
zasady wspó³pracy gminy Zgierz z podmiotami,
które nie s¹ jednostkami sektora finansów
publicznych i nie dzia³aj¹ w celu osi¹gniêcia
zysku. Przedmiotem wspó³pracy jest realizacja
zadañ na³o¿onych na samorz¹d przepisami
ustaw. Okreœlaj¹c przedmiot wspó³pracy
wziêto pod uwagê potrzeby zg³aszane przez
mieszkañców gminy oraz wnioski sk³adane
przez istniej¹ce na terenie gminy organizacje. 

W roku 2008 gmina Zgierz w ramach
programu bêdzie wspieraæ realizacjê zadañ
w³asnych nale¿¹cych do sfery zadañ publicz-
nych, przy czym do zadañ priorytetowych
nale¿¹: 
l w dziedzinie oœwiaty: 
- realizacja programów profilaktycznych,
- organizacja zajêæ pozalekcyjnych w
szko³ach,
- prowadzenie edukacji regionalnej poprzez
wartoœci tkwi¹ce w dziedzictwie kulturowym,
turystyce oraz krajoznawstwie, 
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej dzieci
i m³odzie¿y, 
- organizowanie miêdzynarodowych kontaktów
m³odzie¿y w ramach integracji europejskiej, 
- prowadzenie dzia³añ na rzecz podniesienia
wiedzy dzieci i m³odzie¿y w zakresie
ekologii i ochrony œrodowiska, 
l w dziedzinie kultury: 
- realizacja projektów kulturalnych aktywi-
zuj¹cych dzieci, m³odzie¿ i doros³ych
mieszkañców gminy, 
- organizacja prezentacji muzycznych, teatral-
nych, literackich i innych zwi¹zanych
z uczestnictwem mieszkañców w ofercie
kulturalnej gminy,
l w dziedzinie kultury fizycznej: 
- prowadzenie szkolenia dzieci i m³odzie¿y

w ró¿nych dyscyplinach sportu, 
- organizowanie ogólnie dostêpnych dla
mieszkañców gminy imprez sportowych
i rekreacyjnych,
- udzia³ w rozgrywkach i zawodach
sportowych, 
- organizowanie kolonii i obozów oraz innych
form wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y, 
l w innych dziedzinach: 
- prowadzenie edukacji mieszkañców w
zakresie promocji zdrowia i ekologii, 
- organizowanie dzia³añ maj¹cych na celu
zapewnienie integracji osób niepe³nospraw-
nych ze œrodowiskiem lokalnym, 
- organizowanie dzia³añ z zakresu pomocy
spo³ecznej oraz zaspokajania niezbêdnych
potrzeb ¿yciowych osób zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym, 

- prowadzenie dzia³añ edukacyjnych z zakresu
bezpieczeñstwa publicznego dzieci i
m³odzie¿y, 
- organizowanie dzia³añ na rzecz poprawy
stanu i estetyki szlaków turystycznych,
- organizowanie dzia³añ na rzecz ochrony
œrodowiska naturalnego, zachowania i
kreowania krajobrazu.

Program okreœla ponadto formy
wspó³pracy, zasady zlecenia i kontroli
realizacji zadañ publicznych oraz tryb
udzielania dotacji.

Zadania wynikaj¹ce z programu finan-
sowane bêd¹ ze œrodków w³asnych gminy.
Wysokoœæ œrodków finansowych przezna-
czanych na dotacjê okreœla uchwa³a
bud¿etowa;

f) nadania nazwy ulicy w miejscowoœci
Skotniki.

Z wnioskiem o nadanie nazwy dla drogi
wewnêtrznej o numerze ewidencyjnym 147/2
stanowi¹cej w³asnoœæ gminy, ³¹cz¹cej
ul. Boryny z ul. Stra¿ack¹ w Skotnikach,
wyst¹pili mieszkañcy wsi Skotniki. Ulica
bêdzie nosiæ nazwê £¹cznik;

g) przeznaczenia do sprzeda¿y - w
drodze przetargu - dzia³ki numer 196/2
po³o¿onej w miejscowoœci Glinnik. 

Dzia³ka oznaczona numerem ewiden-
cyjnym 196/2 o powierzchni 1.108 m2,
po³o¿ona w miejscowoœci Samotnik 52 -
obrêb Glinnik, dla której w S¹dzie
Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksi¹g
Wieczystych prowadzona jest ksiêga
wieczysta KW Nr 42453, stanowi w³asnoœæ
gminy Zgierz. Podjêta przez Radê Gminy
uchwa³a umo¿liwia sprzeda¿ przedmiotowej
dzia³ki w drodze przetargu;

h) uchwalenia najni¿szego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
z/s w Zgierzu.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady

Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie
zasad wynagradzania pracowników samorz¹-
dowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorz¹du
terytorialnego, rada gminy ustala w drodze
uchwa³y najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze
pracowników oraz w porozumieniu z praco-
dawc¹ wartoœæ jednego punktu w z³otych.
Miesiêczne kwoty wynagrodzenia zasad-
niczego ustala siê jako sumê najni¿szego
wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu
liczby punktów ustalonych dla poszczegól-
nych kategorii zaszeregowania w tabeli
punktowych rozpiêtoœci i wartoœci jednego
punktu w z³otych.

Ostatnia zmiana wynagrodzeñ by³a w
czerwcu 2003 r. W lutym 2006 r. uchwa³¹
Rady Gminy Zgierz dostosowano wyna-
grodzenia do obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z 2005 r. W zwi¹zku z
planowanym wzrostem wynagrodzeñ od
1 stycznia 2008 r., niezbêdne by³o podjêcie
uchwa³y dotycz¹cej zmiany najni¿szego
wynagrodzenia, aby dokonaæ regulacji wyna-
grodzenia w ramach posiadanego bud¿etu. 

W imieniu gminy Zgierz Przewodnicz¹ca Rady, Wójt oraz jego Zastêpca przekazali 
na rêce Komendanta KPP w Zgierzu trzy laptopy. Zgierska policja zosta³a wyposa¿ona
przez gminê równie¿ w komputer stacjonarny. Jest to realizacja wczeœniej podjêtej przez
Radê Gminy uchwa³y.
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Rada Gminy ustali³a najni¿sze wyna-
grodzenie zasadnicze pracowników
zatrudnionych w Gminnym Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej z/s w Zgierzu w I kategorii
zaszeregowania w kwocie 800 z³. Ustalono
tak¿e wartoœæ jednego punktu w kwocie 5 z³;

i) zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok
2007 w zakresie zadañ w³asnych. 

Zwiêkszono bud¿et gminy o kwotê
10.228,70 z³. Pieni¹dze pochodz¹ z tytu³u
refundacji przez Powiatowy Urz¹d Pracy w
Zgierzu kosztów zatrudnienia osób bezrobot-
nych w SP w Biesiekierzu Rudnym i ZSG
w Grotnikach, oraz partycypacji GZK w
kosztach ogrzewania pomieszczeñ mieszkal-
nych w SP w Biesiekierzu Rudnym;

j) zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok
2007 w zakresie zadañ w³asnych.

Zwiêkszono bud¿et gminy o kwotê 100
tys. z³ i dokonano przeniesieñ w planie
wydatków bud¿etu o kwotê 20 tys. z³. Gmina
otrzyma³a 100 tys. z³ dotacji z PFRON-u na
zakup mikrobusu (wersja standardowa - 9
miejsc) do przewozu niepe³nosprawnych
uczniów zamieszkuj¹cych na terenie gminy
Zgierz. Dotacja realizowana jest w ramach
obszaru B pilota¿owego programu „Uczeñ na
wsi -  pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez
osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy
wiejskie i gminy miejsko-wiejskie”.
Konieczne by³o tak¿e zapewnienie przez
gminê œrodków w³asnych na ten zakup w
wysokoœci 20 tys. z³ - zmniejszono wydatki
zwi¹zane z budow¹ gminnej sieci przydo-
mowych oczyszczalni œcieków;

k) ustalenia wydatku niewygasaj¹cego
w bud¿ecie gminy Zgierz na rok 2007 w
zakresie zadañ inwestycyjnych.

Ustalono wydatek niewygasaj¹cy z
up³ywem roku bud¿etowego na zadaniu
inwestycyjnym pn. „Zakup mikrobusu w
wersji standardowej 9-cio miejscowy do
przewozu niepe³nosprawnych uczniów
zamieszkuj¹cych na terenie gminy” w kwocie
120 tys. z³. Okreœlono tak¿e ostateczny termin
dokonania ustalonego wydatku niewyga-
saj¹cego do 31 marca 2008 r. 

Podjêcie uchwa³y w tej sprawie podyk-
towane by³o tym, ¿e dotacja celowa na zakup
mikrobusu w kwocie 100 tys. z³ mia³a
wp³yn¹æ na konto bud¿etu gminy w 2007
roku, a realizacja zakupu nie by³a mo¿liwa w
tym samym roku za wzglêdu na koniecznoœæ
zastosowania przepisów ustawy zamówieñ
publicznych.

Radni nie podjêli uchwa³, które by³y
ujête w porz¹dku obrad sesji, w
nastêpuj¹cych sprawach:

a) ustalenia dop³aty z bud¿etu gminy
Zgierz do 1 m3 odprowadzanych œcieków
za poœrednictwem przepompowni w
£agiewnikach Nowych.

Nie podjêcie uchwa³y skutkuje tym, ¿e
mieszkañcy £agiewnik Nowych za odprowa-
dzanie œcieków obci¹¿ani bêd¹ taryf¹ w
wysokoœci 14,63 z³ netto + 7% VAT.

Dotychczas w rozliczeniach z dostawcami
stosowano stawkê obowi¹zuj¹c¹ w
rozliczeniach ze zgiersk¹ spó³k¹ wodn¹, tj.
3,63 z³ za 1 m3 œcieków. Oznacza to wiêc
czterokrotny wzrost stawek;

b) ustalenia stawki procentowej op³aty
adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoœci
nieruchomoœci zwi¹zanej z podzia³em
nieruchomoœci.

Radni jednog³oœnie podjêli decyzjê o
przeniesieniu tej uchwa³y do porz¹dku obrad
sesji styczniowej.

Uroczyst¹ czêœæ sesji rozpoczê³y krótkie
wyst¹pienia przedstawicieli w³adz samorz¹-
dowych gminy oraz zaproszonych goœci.
¯yczenia z³o¿yli: Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek, Wójt
Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Prezydent
Miasta Zgierza Jerzy Sokó³, Wicestarosta
Powiatu Zgierskiego Marcin Karpiñski,
Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu
Piotr Nejman - w imieniu obecnych na sesji
pozosta³ych przedstawicieli s³u¿b munduro-
wych: Zastêpcy Komendanta Powiatowego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu
Waldemara Mrulewicza i Nadleœniczego
Lasów Pañstwowych Nadleœnictwa Grotniki
Józefa Lipiñskiego -  a tak¿e Sekretarz
Towarzystwa Przyjació³ Niepe³nosprawnych
w £odzi Piotr Chuchler, Prezes Banku
Spó³dzielczego w Zgierzu El¿bieta Zytek,
Kierownik Placówki Terenowej KRUS
w Zgierzu Magdalena Grabowska i Prezes
Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi
Zgierskiej Zbigniew Hauke. W sk³adanych
¿yczeniach wszyscy podkreœlali dotychcza-
sow¹ dobr¹ wspó³pracê oraz wyra¿ali wolê
jej kontynuacji i podejmowania wspólnych
dzia³añ na rzecz gminy, ¿yczyli spokoju,
szczêœcia, radoœci i zdrowia.

W czêœci wigilijnej sesji uczestniczy³
równie¿ ks. Ryszard Szymacha, proboszcz
parafii pw. Œwiêtego Stanis³awa Biskupa
i Mêczennika w Szczawinie, który modlitw¹
poprzedzi³ dzielenie siê op³atkiem.
Wzajemne ¿yczenia sk³adali sobie przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych, so³tysi,
przedstawiciele rodzimych jednostek OSP
i Kó³ Gospodyñ Wiejskich oraz instytucji,
stowarzyszeñ,  organizacji i przedsiêbiorstw
z terenu gminy, a tak¿e pracownicy urzêdu.

Spotkanie wigilijne uœwietni³ koncert
kolêd w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego
z £odzi oraz wystêp zespo³u œpiewaczego
„Szczawinianki”.

Wieczerzê przygotowa³y panie z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Szczawinie.
W przygotowaniach uroczystej oprawy sesji
uczestniczyli równie¿ druhowie z Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Szczawinie i
pracownicy Gminnego Oœrodka Kultury.

Ma³gorzata Klauziñska

Uroczysta wigilijna czêœæ
sesji

Komisja Rewizyjna obradowa³a 7 grudnia
i 11 stycznia. Podczas posiedzenia grudnio-
wego cz³onkowie komisji dokonali wstêpnej
oceny realizacji uchwa³y bud¿etowej za 2007
rok. W styczniu natomiast podsumowano
dzia³alnoœæ Komisji Rewizyjnej w 2007 roku
oraz wytyczono zasadnicze kierunki dzia³ania
komisji w roku 2008.

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej obradowa³a 12 grudnia.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli Wójt,
Zastêpca Wójta, doraŸnie kierownicy
referatów oraz radni nie bêd¹cy cz³onkami
komisji. Posiedzenie poœwiêcone zosta³o
omówieniu projektu bud¿etu, opracowaniu
opinii oraz wniosków koryguj¹cych bud¿et.  

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
obradowa³a 17 grudnia. Podczas posiedzenia
omówiono projekty uchwa³ przygotowane na
XVIII sesjê. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska obradowa³a 14 stycznia.
Komisja omówi³a zagadnienia zwi¹zane z:
- okreœleniem zasad uczestnictwa w zadaniu
inwestycyjnym pn. „Budowa gminnej sieci
przydomowych oczyszczalni œcieków”, reali-
zowanych przez gminê Zgierz, - ustaleniem
stawki procentowej op³aty adiacenckiej
z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci
zwi¹zanej z podzia³em nieruchomoœci,
-  segregacj¹ œmieci na terenie gminy. 

Na podstawie materia³ów 

komisji Rady Gminy Zgierz 

Z prac komisji
Rady Gminy Zgierz
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Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów w sprawie op³at za korzystanie ze
œrodowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 106 poz. 723)
od stycznia podwy¿szone zosta³y stawki za
sk³adowanie odpadów komunalnych. Za tonê
œmieci z gospodarstw domowych, które trafi¹
na wysypisko, firmy wywozowe p³ac¹ teraz
75 z³, a nie jak dotychczas 15,71 z³. 

- Op³aty za niesegregowane odpady

komunalne wywo¿one ze wszystkich gospo-

darstw domowych, w tym z gminy Zgierz,

wzros³y niemal piêciokrotnie. W konsekwencji

nasza firma stanê³a przed trudnym proble-

mem podwy¿ki cen. Oceniaj¹c z³o¿onoœæ

problemu podjêto decyzjê, aby w kalkulacji

nowej ceny uwzglêdniæ jedynie wzrost op³at

za sk³adowanie - czytamy w piœmie
nades³anym do Urzêdu Gminy przez
Przedsiêbiorstwo Us³ugowe RS II.

Nowe ceny za wywóz odpadów przez RS

II kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
- dla miejscowoœci: Grotniki, Jedlicze A,

Jedlicze B, £agiewniki Nowe, D¹brówka
Wielka, Rosanów, Emilia: l pojemniki SM
110 l - 6 z³, l worki do 60 l - 4 z³, l worki
60-110 l - 6 z³, l pojemniki 1100 l - 40 z³,
l pojemniki 240 l - 13 z³, 

- dla miejscowoœci: Bia³a, Maciejów,
Rozalinów, Skotniki, Glinnik, Palestyna,
Dzier¿¹zna, Kêbliny, Kolonia G³owa,
Samotnik, Smardzew, S³owik, Szczawin:
l pojemniki SM 110 l - 7 z³, l worki do 60 l
- 4 z³, l worki 60-110 l - 7 z³, l pojemniki
1100 l - 40 z³, l pojemniki 240 l - 15 z³.

Zmieni¹ siê równie¿ op³aty za wywóz
œmieci przez Gminny Zak³ad Komunalny z/s
w D¹brówce Wielkiej. Kalkulowane s¹
obecnie nowe stawki.

Podwy¿szone stawki maj¹ wymusiæ na
firmach odbieraj¹cych odpady komunalne od

mieszkañców gmin kierowanie œmieci do
segregacji odpadów i ich odzysku zamiast
wywo¿enie ich na wysypisko œmieci oraz
zwiêkszenie poziomu biodegradacji
odpadów. Warto przypomnieæ, ¿e w roku
2004 jedynie 4,7 proc. odpadów w Polsce
poddano recyklingowi, w roku 2007 mia³o to
byæ 25 proc., a w 2014 roku poziomy te maj¹
wynieœæ 60 proc. recyklingu i 55 proc.
odzysku.

Byæ mo¿e podwy¿ka spowoduje, ¿e
chêtniej bêdziemy segregowaæ odpady, gdy¿
zap³acimy wtedy mniej za wywóz œmieci.
Byæ mo¿e te¿ chêtniej bêd¹ segregacj¹
zajmowa³y siê firmy odbieraj¹ce odpady.
Problemem jest jednak to, ¿e wiele z firm nie
dysponuje jeszcze odpowiednim sprzêtem do
segregacji. Poza tym nie ma w naszym
spo³eczeñstwie nawyku segregowania œmieci,
a osoby, które jednak je segreguj¹, robi¹ to
czêsto niedok³adnie, co uniemo¿liwia
poddanie odpadów recyklingowi. 

oprac. Ma³gorzata Klauziñska

Zap³acimy wiêcej za wywóz œmieci
Od stycznia sk³adowanie œmieci jest dro¿sze ni¿ recykling. Ma to przyczyniæ siê do
wymuszenia segregowania œmieci i ograniczenia sk³adowania odpadów, czego oczekuje 
Unia Europejska. Skutek? Za nieposegregowane œmieci zap³acimy wiêcej.

Za³ó¿my, ¿e kropla ma 0,2 ml objêtoœci,
temperaturê 37 st. C i kapie co 4 sekundy.
Przez rok „kapania” w niebo z elektrocie-
p³owni pójdzie 20 kg CO2, a do œcieku
wylejemy 4 m szeœc. wody. Dwutlenek wêgla
to po³owa gazów cieplarnianych. A w Polsce
cieknie niejeden kran. Jesteœmy jednak coœ
winni bia³ym niedŸwiedziom.

Gdyby we wszystkich domach w Polsce
lodówki i pralki zosta³y wymienione na sprzêt
energooszczêdny, emisja dwutlenku wêgla
zmniejszy³aby siê o ponad 3 mln ton rocznie,
a zu¿ycie energii o ponad 2700 GWh,
co oznacza bez ma³a miliard z³otych
oszczêdnoœci.

A energooszczêdne AGD znajdziemy w
ró¿nych przedzia³ach cenowych. Jak je
rozpoznaæ? Unia Europejska wyznaczy³a
siedem klas energetycznych, od A do G,
i zobowi¹za³a producentów do podawania ich
w opisie urz¹dzenia. Najmniej energii
pobieraj¹ urz¹dzenia klasy A, najwiêcej - G.
Ró¿nica siêga 50 proc. Oznaczenia efekty-
wnoœci energetycznej znajdziemy na
lodówkach, pralkach, zmywarkach i
piekarnikach elektrycznych.

Zmywarka pobiera znacznie mniej wody
ni¿ my sami, zmywaj¹c w zlewie. Te z klasy
A zu¿ywaj¹ nawet poni¿ej 15 l na umycie
pe³nego wsadu. Zmywaj¹c w zlewie
zu¿yjemy co najmniej 50 l. I nie umyjemy tak
starannie jak ona, bo nasze rêce nie wytrzy-

ma³yby temperatury 55 st. C.
Du¿o energii, a zw³aszcza wody

zu¿ywamy w ³azience. Na mycie siê i sp³uki-
wanie toalety przypada 70 proc. zu¿ywanej
w gospodarstwie domowym wody. Ale
spokojnie. Zamiast stresowaæ siê ka¿dym
odkrêceniem kurka, zastosujmy sprytne
wynalazki. Baterie z osobnym kurkiem do
zimnej i ciep³ej wody wymieñmy na
jednouchwytowe. Dziêki nim zaoszczêdzimy
do 25% wody, a jeœli bateria bêdzie mia³a
ogranicznik ruchu g³owicy, to oszczêdnoœci
siêgn¹ 50%. Z kolei sp³uczka z dwudzielnym
przyciskiem w porównaniu z „tradycyjn¹”
umo¿liwia czteroosobowej rodzinie
zaoszczêdzenie 22 m szeœc. wody rocznie.

Równie¿ ¿arówki trzymaj¹ siê w naszych
domach mocno, choæ to prze¿ytek sprzed stu
lat. Jedynie 5% pobieranej energii
przetwarzaj¹ na œwiat³o, a resztê na ciep³o.
Czysta strata. A przecie¿ ¿arówki mo¿na
wymieniæ na œwietlówki kompaktowe. S¹ one
co prawda dro¿sze, ale warto. 60 W ¿arówkê
zastêpuje œwietlówka 11 W. Poza tym
œwietlówki s¹ trwalsze - jedna prze¿yje nawet
kilkanaœcie ¿arówek. Gdyby tylko co trzecia
¿arówka zosta³a wymieniona, rocznie
zaoszczêdzilibyœmy 1000 GWh energii,
355 mln z³ i grubo ponad milion ton CO2
w powietrzu.

Wymieniajmy stare na nowe. Ale pamiê-
tajmy, ¿e ustawa o zu¿ytym sprzêcie

elektrycznym i elektronicznym zabrania pod
kar¹ grzywny wyrzucania takich rzeczy na
zwyk³e œmietniki i nakazuje nam oddaæ je
zbieraj¹cemu. Gdy kupujemy nowy sprzêt,
sklep jest zobowi¹zany przyj¹æ od nas stary
na zasadzie wymiany. Co prawda sprzedawca
nie musi nam zapewniæ transportu, ale jeœli
zamówimy dostawê do domu, to warto
ponegocjowaæ, by ten sam samochód zabra³
zu¿yte urz¹dzenie. Jeœli nie kupujemy, a tylko
pozbywamy siê, trzeba dzwoniæ do gminy.
Maj¹ obowi¹zek poinformowania nas, gdzie
jest najbli¿szy punkt odbioru.

Co jeszcze ³atwo mo¿emy zrobiæ z
korzyœci¹ dla œrodowiska i domowego
bud¿etu:
1. Wy³¹czmy standby, czyli stan czuwania,
w telewizorze, radiu itp.
2. Wymieniaj¹c telewizor na nowy,
wybierzmy ten z europejskim znakiem
„eco-label”.
3. W³¹czajmy pralkê tylko wtedy, gdy jest
ca³kowicie wype³niona.
4. Zaoszczêdzimy sporo pr¹du z lodówk¹
posiadaj¹c¹ zdolnoœæ samoodszraniania.
5. Wybierzmy piekarnik z termoobiegiem -
nagrzewa siê szybko i równomiernie.
6. Elektryczne p³yty grzejnikowe zu¿ywaj¹
du¿o energii. Unikajmy p³yt ¿eliwnych.
Najbardziej efektywne s¹ ceramiczne i
indukcyjne.

Wiêcej sposobów na oszczêdzanie:

www.mycarbonfootprint.eu 

www.wwf.pl

Domowa ekologia, czyli oszczêdzanie od kuchni 

Bia³e niedŸwiedzie gin¹ w dalekiej Arktyce z powodu ocieplenia klimatu. ¯al, ale czy mo¿emy
temu zaradziæ? Tak! Wszyscy mo¿emy coœ w tej sprawie zrobiæ. I to w domu! Na przyk³ad
wymieniaj¹c kapi¹ce krany.
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Po krótkim powitaniu zebranych goœci
przez dyrektor Mariê Teresê Socalsk¹
rozpocz¹³ siê koncert, podczas którego
Mistrzem Ceremonii by³ Andrzej Leja,
nauczyciel grotnickiej szko³y. Przed wystêpami
uczniów goœcie wys³uchali nagrania kolêdy
„Oj maluœki, maluœki” w wykonaniu patrona
szko³y, Jana Paw³a II. Nastêpnie wyst¹pi³
Chór Szkolny z Grotnik pod batut¹ Beaty
Wojakowskiej. Po nim na scenie pojawia³y
siê kolejne klasy szko³y w Grotnikach,
wykonuj¹c najbardziej znane polskie (choæ
nie tylko) kolêdy i pastora³ki. Jako pierwsi
wyst¹pili najm³odsi, czyli przedszkolaki,
które nie tylko zaœpiewa³y, ale równie¿
zatañczy³y. Wykonane przez nich pastora³ki
„Betlejem” i „Jezus zostanie naszym

braciszkiem” spotka³y siê z du¿ym aplauzem
publicznoœci. Gromkie oklaski otrzymywa³y
zreszt¹ wszystkie wystêpy. Ka¿da klasa
wybran¹ kolêdê b¹dŸ pastora³kê prezentowa³a
w oryginalny sposób. By³y wiêc m.in.: chór
z dyrygentem, formacje wokalno-instrumen-
talne, chóry z podzia³em na g³osy i partiami
solowymi, a nawet krótkie jase³ka. Nale¿y te¿
podkreœliæ fakt, ¿e m³odych artystów dzielnie
wspierali wokalnie wychowawcy klas oraz
rodzice. Po ka¿dym wystêpie Œwiêty Miko³aj
obdarowywa³ wykonawców s³odyczami.

Swoje przys³owiowe „piêæ minut”
podczas „Wieczoru Kolêd” mieli te¿ nauczy-
ciele i pracownicy grotnickiej szko³y, którzy
po wystêpach uczniów wspólnie zaœpiewali
pastora³kê „Kolêdowy czas”.

Na zakoñczenie koncertu Chór Szkolny
zaœpiewa³ „Kolêdê samotnych”. ¯eby nie
koñczyæ spotkania pesymistycznie i by nikt
nigdy, zw³aszcza w œwiêta, nie by³ samotny,
uczniowie, nauczyciele i zgromadzeni goœcie
zaœpiewali kolêdê „Jezus malusieñki”.
Tym wspólnym wystêpem zakoñczy³ siê
tegoroczny „Wieczór Kolêd”.

Maciej Wrzesiñski

11 grudnia spo³ecznoœæ Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach zorganizowa³a
„Wieczór Kolêd”. Najwiêksze pomieszczenie w szkole, czyli sala gimnastyczna, okaza³o siê 
za ma³e, by pomieœciæ wszystkich, którzy chcieli wys³uchaæ koncertu. 

Wieczór Kolêd w Grotnikach

Goœæmi zebrania byli: Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz, Kierownik Referatu
Oœwiaty, Kultury i Sportu Cezary Piotrowski,
Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Zgierzu
Gra¿yna Pisarska oraz Przewodnicz¹ca
Sekcji Emerytów i Rencistów Zarz¹du Oddzia³u
ZNP w Zgierzu Jadwiga Karmañska.

Spotkanie otworzy³a Przewodnicz¹ca
Ko³a Barbara Maciak. Po powitaniu
cz³onkowie Ko³a i zaproszeni goœcie z³o¿yli
sobie ¿yczenia i podzielili siê op³atkiem.
PóŸniej wspólnie œpiewali kolêdy i wys³uchali
wierszy o tematyce bo¿onarodzeniowej,
deklamowanych przez Izabelê Karolak

i Mariannê Ko³odziejczyk.
Zaproszeni goœcie sk³adali cz³onkom Ko³a

¿yczenia weso³ych, szczêœliwych, spêdzonych
w rodzinnym gronie œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia oraz wszystkiego najlepszego w
nadchodz¹cym Nowym Roku, spe³nienia
marzeñ i realizacji swoich pasji.

Po ¿yczeniach wszyscy zgromadzeni
zasiedli do œwi¹tecznego poczêstunku.
W jego trakcie nast¹pi³a mi³a niespodzianka -
cz³onkowie ko³a plastycznego „Paleta” przy
Kole Emerytów ZNP Zgierz - Gmina
obchodzili jubileusz 10-lecia jego istnienia.
Z tej okazji wrêczyli upominki Jadwidze

GoŸdzik, Przewodnicz¹cej Ko³a i z³o¿yli jej
¿yczenia kolejnych dziesiêciu lat wspólnej
i owocnej dzia³alnoœci. W zwi¹zku z
jubileuszem ¿yczenia Jadwidze GoŸdzik i
cz³onkom „Palety” z³o¿y³ równie¿ Wójt.
.

Maciej Wrzesiñski

W sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Zgierz, 18 grudnia odby³o siê spotkanie op³atkowe 
Ko³a Emerytów Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego Zgierz - Gmina. 

Spotkanie op³atkowe emerytowanych 
nauczycieli

W piêknie przystrojonej sali gimnasty-
cznej zebra³o siê blisko 200 dzieci. Goœci
powita³ gospodarz spotkania, dyrektor szko³y
Marek Stangreciak. 

Po powitaniu uczniowie szko³y w
Giecznie wystawili jase³ka. Obok tradycyjnie
wystêpuj¹cych w nich postaci pojawili siê:
Dziewczynka z zapa³kami, Janko Muzykant
i Hans Christian Andersen (jeszcze jako
dziecko). Dzieci chodz¹c po ulicach,
narzeka³y na sw¹ niedolê - ch³ód, g³ód
i samotnoœæ - z ¿alem i zazdroœci¹ zagl¹da³y
przez okno domu, w którym szczêœliwa
rodzina ubiera³a choinkê. I w³aœnie ta rodzina,
po przygotowaniu wigilijnej wieczerzy
zaprosi³a samotnych i zziêbniêtych
bohaterów do wspólnego sto³u. Bo w œwiêta
nikt nie powinien byæ samotny. Tym

przes³aniem i ¿yczeniami Weso³ych Œwi¹t
uczniowie zakoñczyli swój wystêp, nagro-
dzony gromkimi brawami. Jase³ka wraz z
uczniami przygotowa³a Ma³gorzata Burzyñska.

Nastêpnie zaœpiewa³ zespó³ „Niby Nic”
pod batut¹ Grzegorza Turczyñskiego. Grupa
zaprezentowa³a ciekawe, czêsto niekon-
wencjonalne aran¿acje najbardziej znanych
kolêd i pastora³ek, czym wzbudzi³a aplauz
publicznoœci.

Po koncercie Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek
i Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz
podziêkowali wszystkim osobom, które
przygotowywa³y imprezê i wrêczyli im
drobne upominki, a wszystkim dzieciom i
doros³ym zgromadzonym w sali ¿yczyli
Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwego Nowego Roku.

Po tych s³owach do sali wszed³ Œwiêty
Miko³aj. Tradycyjnie zapyta³, czy wszystkie
dzieci by³y grzeczne, a dzieci, równie¿
tradycyjnie, odpowiedzia³y, ¿e tak. Miko³aj
poprosi³ dzieci, ¿eby z³o¿y³y uroczyst¹
przysiêgê, ¿e równie¿ w nadchodz¹cym roku
nie bêd¹ sprawiaæ rodzicom i nauczycielom
k³opotów, po czym rozda³ prezenty. Tym
mi³ym akcentem zakoñczy³a siê tegoroczna
Gminna Choinka.

Maciej Wrzesiñski

Urz¹d Gminy Zgierz organizuje co roku Choinkê dla dzieci z gminnych szkó³. Tym razem
impreza odby³a siê w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie, 15 grudnia.

Gminna Choinka w Giecznie
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Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw.
w koœciele Œw. Anny w Wilanowie, celebro-
wan¹ przez Prymasa Polski kard. Józefa
Glempa. Oficjalnego otwarcia Prezentacji,
która odbywa³a siê w Domu Prymasowskim
dokonali Prezes Krajowego Zwi¹zku Rolni-
ków, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
W. Serafin, Przewodnicz¹ca KZRKiOR
B. Niemczyk, Burmistrz Dzielnicy Wilanów
L. Rakowski. 

Czêœæ arystyczn¹ V Przegl¹du Sto³ów
Wigilijnych uœwietni³ m.in. zespó³ œpiewaczy
„Giecznianki” z kapel¹ ludow¹. Zespó³
wzbudzi³ sympatiê publicznoœci nie tylko
swoim œpiewem, ale tak¿e wygl¹dem prezen-
tuj¹c piêkne stroje ³owickie.  Zaprezentowa³
utwory: „£owickie ch³opoki”, „Pozna³am
Jasieñka”, „Gieczyñskie góry, ³orzechy”,
„Jakem by³a pann¹”, „Oddaæ ch³opu serce”,
„Dziewczyno moja dej mi gêbiny”.           

Podczas Przegl¹du mo¿na by³o skosztowaæ
i zakupiæ potrawy wigilijne z ró¿nych
regionów kraju.

W ramach wyjazdu do Wilanowa zespó³
œpiewaczy „Giecznianki” z kapel¹ ludow¹
zwiedzi³ Muzeum Pa³ac w Wilanowie.   

Celem imprezy by³o  kultywowanie tradycji
ludowych poprzez w³¹czenie siê w przygoto-
wanie tradycyjnych potraw wigilijnych,
ozdób choinkowych, stroików œwi¹tecznych
bêd¹cych elementem dekorowania sto³ów. 

W imprezie wziê³y udzia³ panie z kó³
gospodyñ wiejskich z terenu gminy Zgierz:
Rosanowa, D¹brówki, Szczawina i Gieczna
oraz zespó³ œpiewaczy „Szczawinianki” ze
Szczawina. 

Ca³ym przedsiêwziêciem pod wzglêdem
organizacyjnym zaj¹³ siê GOK, który tak¿e
wspiera³ ww. grupy w prezentacjach i
dodawa³ im otuchy. 

Prezentacje organizowane by³y na zasadzie
konkursu obejmuj¹cego 6 konkurencji: karta
œwi¹teczna, ozdoba choinkowa, stroik
œwi¹teczny, ciasto œwi¹teczne, potrawa
wigilijna, kolêda. 

Zosta³o tak¿e powo³ane jury, w którym
zasiedli m.in.: Lechos³aw Wojcieszek,
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
i Marek Telenda, Przewodnicz¹cy Komisji
Infrastruktury Spo³ecznej Rady Gminy
Zgierz. Burzliwe obrady jury wy³oni³y
zwyciêzców poszczególnych konkurencji.
Najsmaczniejszym ciastem okaza³ siê sernik
wypieczony przez panie z Rosanowa, które
tak¿e zrobi³y naj³adniejsz¹ kartê œwi¹teczn¹.
Najciekawsze ozdoby choinkowe zrobi³y
panie z D¹brówki, naj³adniejszy stroik
przedszkole z Ozorkowa. Najlepiej kolêdy
œpiewa³y panie z Gieczna, Szczawina i
Wiœniowej Góry. Ciekaw¹ potraw¹ wigilijn¹
okaza³y siê „sakiewki szczawiñskie”, wyko-
nane przez panie ze Szczawina. Panie w
ramach podziêkowania otrzyma³y piekne
„Bomby Choinkowe”.  

Miêdzy poszczególnymi konkurencjami
œpiewaj¹c kolêdy czas umila³y zaproszone
zespo³y: zespó³ œpiewaczy „Szczawinianki”
ze Szczawina, kapela ludowa z Ozorkowa
z solistk¹, zespó³ œpiewaczy z Woli
Baudrzykowskiej oraz zespó³ Têcza z
Wiœniowej Góry. Po czêœci konkursowej w
atmosferze iœcie œwi¹tecznej odby³a siê
wspólna kolacja oraz œpiewanie kolêd
i pastora³ek.

W muzeum ka¿dy uczestnik mo¿e
wykonywaæ doœwiadczenia z zakresu fizyki,
biologi, optyki, kinetyki, akustyki. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³ siê m.in. dzia³,
w którym mo¿na by³o przeœledziæ cykl
powstawania papieru, a nastêpnie samodziel-
nie go wykonaæ. M³odzi odkrywcy otrzymali
certyfikat za udzia³ w projekcie Experymen-
tatorium. Nastêpnie odbyli wspólny spacer po
rynku Manufaktury i robili zdjêcia z choink¹
w tle. Ka¿dy z cz³onków zespo³u otrzyma³
paczkê od Miko³aja. 

17 grudnia w £ódzkim Domu Kultury
odby³y siê eliminacje regionalne do
Festiwalu. Nasz region reprezentowany by³
przez zespo³y dzia³aj¹ce przy Gminnym
Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej, a miano-
wicie: solistów ze Studia Piosenki „Niby
Nic”, zespó³ œpiewaczy „Giecznianki” z
kapel¹ ludow¹ z G³owna oraz zespó³
œpiewaczy „Szczawinianki”. 

Zespo³y i soliœci zaprezentowali kolêdy
i pastora³ki ze œpiewnika kolêd staropolskich.
Uczestnicz¹c w festiwalu mo¿na by³o
wys³uchaæ kolêd prezentowamych w ró¿nych
stylach muzycznych. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy.

Informacje

Gminnego Oœrodka Kultury

9 grudnia w Wilanowie odby³a siê
V Ogólnopolska Prezentacja Sto³ów
Wigilijnych - Œwiêto Dzielenia siê Chlebem.
Organizatorem Przegl¹du by³ Krajowy
Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych. Region zgierski reprezentowa³
zespó³ œpiewaczy „Giecznianki” wraz
z kapel¹ ludow¹ Zenona Rudnickiego
z G³owna. 

„Giecznianki” i kapela
ludowa w Wilanowie

Prezentacja tradycji
bo¿onarodzeniowych 
w Ozorkowie
W ramach cyklu imprez pt. „Oswoiæ
tradycje” 11 grudnia w Miejskim Oœrodku
Kultury w Ozorkowie odby³a siê Prezentacja
Tradycji Bo¿onarodzeniowych. 

Festiwal 
kolêd i pastora³ek
„Œpiew najpiêkniejszych kolêd i pastora³ek
przypomina nam tê zasadnicz¹ prawdê,
¿e narodzi³ siê Bóg, Jezus Chrystus”.
Takie motto przyœwieca³o tegorocznemu
XIV Ogólnopolskiemu Festiwalowi Kolêd
i Pastora³ek im. ks. Kazimierza Szwarlika,
którego organizatorami jest Fundacja
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolêd i
Pastora³ek, Urz¹d Miejski i Starostwo
Powiatowe w Bêdzinie. 

„Niby Nic”
w Manufakturze
13 grudnia dzieci ze Studia Piosenki
„Niby Nic” i „Landrynki”, w ramach
wyjazdu miko³ajkowego, by³y w ³ódzkiej
Manufakturze w Experymentatorium,
dzia³ajacym na zasadzie interaktywnego
centrum nauki i techniki. 
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W spotkaniu uczestniczyli mieszkañcy
so³ectwa oraz przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych: Wicestarosta Powiatu
Zgierskiego Marcin Karpiñski, Wójt Gminy
Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek
i Radna z okrêgu £agiewniki Halina
Szymañska.

Wieczór rozpocz¹³ siê modlitw¹
i poœwiêceniem op³atków przez o. Paw³a
Warcho³a, proboszcza parafii w £agiewnikach.
Po wspólnych ¿yczeniach i podzieleniu siê
op³atkiem, organizatorzy spotkania zaprosili
goœci na poczêstunek przygotowany przez
panie z KGW.

Spotkaniu towarzyszy³y kolêdy, pastora³ki
i przyœpiewki ludowe w wykonaniu zespo³u
œpiewaczego „Giecznianki” z kapel¹ ludow¹.
Mi³ym akcentem spotkania by³o równie¿
pojawienie siê kolêdników.

Ma³gorzata Klauziñska  

Spotkanie op³atkowo-noworoczne 
w £agiewnikach Nowych
Oko³o 50 osób uczestniczy³o 12 stycznia w tradycyjnym, corocznym spotkaniu 
op³atkowo-noworocznym w œwietlicy gminnej w £agiewnikach Nowych, 
organizowanym przez tamtejsz¹ Radê So³eck¹ i Ko³o Gospodyñ Wiejskich.

Nie sposób zliczyæ imprez towarzy-
sz¹cych zbiórce pieniêdzy, jakie odbywa³y
siê na terenie ca³ej Polski i poza ni¹.
W Zgierzu zorganizowano ich kilkanaœcie.
By³y m.in.: rajd pieszy i rajd aut terenowych,
biesiada szantowa, wystêpy zespo³ów
dzieciêcych i m³odzie¿owych, orkiestrowe
fryzury, wystêpy zespo³ów folkowych i
rockowych, muzyka elektroniczna, rozgrywki
sportowe, pokazy sztuk walki, pokazy
taneczne, warsztaty udzielania pierwszej
pomocy, punkt pobierania krwi oraz loterie
fantowe, licytacje. I na koniec, tu¿ po
Œwiate³ku do Nieba, gwiazda zgierskiego
Fina³u - K.A.S.A. 

Wolontariusze z naszej gminy przy³¹czyli
siê do sztabu WOŒP w Zgierzu. W Miejskim
Oœrodku Kultury podczas imprezy dla dzieci
wyst¹pi³ tak¿e Zespó³ RASTER z Grotnik.

Niekwestionowany rekord pobili wolon-
tariusze z Gimnazjum w ZSG w Szczawinie.
Zebrali dok³adnie 3.725,99 z³, 8 euro
i srebrne spinki. To dwa razy tyle, co
podczas XV Fina³u. Dziesiêciu wolon-
tariuszy, uczniów drugich i trzecich klas
gimnazjum, zbiera³o pieni¹dze w £agiew-
nikach, Szczawinie, D¹brówce, Bia³ej,
Zgierzu i £odzi. W akcji wziêli udzia³:
Ma³gorzata Leduchowska, Natalia Walczak,
Angelika Lenczewska, Krzysztof Golinowski,
Marta Œpiewak, Aleksandra Z³otocha,
Aleksandra Dró¿d¿, Marcin Piczulski, Liliana
Z³otocha i Barbara Jêdrzejczak. Akcjê

koordynowa³a Teresa Kulesza, nauczycielka
Gimnazjum w ZSG w Szczawinie.

Równie¿ w Grotnikach pad³ rekord.
Uczniowie grotnickiej szko³y zebrali niemal
szeœæ razy wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym.
Na rzecz WOŒP przekazali 1.982,74 z³,
7,79 euro i 1 dolar USD. Wolontariuszami
byli: Maria Bednarek, Adrian Cieœlak,
Mariusz Kosiewicz, Dominika Kuœmierek,
Mariusz Stasiak, Damian Si³akowski, Micha³
Kujawa, Tomasz Fija³kowski, Katarzyna
Be³dowska i  Malwina Juszczyk. Akcjê
koordynowa³ Krzysztof Wê¿yk, nauczyciel
w ZSG w Grotnikach.

Wolontariusze z ZSG w S³owiku
„orkiestrowali” ju¿ w pi¹tek 11 stycznia.
Na terenie szko³y zorganizowali loteriê
fantow¹, podczas przerw lekcyjnych
sprzedawali ciasta upieczone przez rodziców.
W niedzielê, 13 stycznia wolontariusze -
Milena Tomczak, Katarzyna Czarnecka,
Przemys³aw Schechinger, Magdalena
Kubiak, Katarzyna Szymczak, Sandra
Ka³u¿a, Maciej Matusiak, Inga Karolak,
Micha³ Piêta i Karolina Karolak - kwestowali
w S³owiku i pobliskich miejscowoœciach.
Akcjê koordynowa³y opiekunki samorz¹dów
uczniowskich szko³y podstawowej i
gimnazjum: Katarzyna Adamska i Marietta
Maciak. £¹cznie do puszek wolontariuszy ze
S³owika trafi³o 1.982,20 z³. To ponad 300 z³
wiêcej ni¿ w ubieg³ym roku.

Ma³gorzata Klauziñska 

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
XVI Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy by³ pod ka¿dym wzglêdem rekordowy.
Fundacja Jurka Owsiaka zebra³a ponad 30 mln z³ (to kwota zadeklarowana - trwaj¹ 
jeszcze aukcje, liczone s¹ pieni¹dze). Zgierski sztab - ponad 55 tys. z³. W gminie Zgierz 
te¿ pad³ rekord. Do puszek 30 wolontariuszy ze Szczawina, Grotnik i S³owika trafi³y 
z³otówki, euro, USD i srebrne spinki na wartoœæ oko³o 7.800 z³. Dziêki zebranym 
pieni¹dzom Fundacja WOŒP wesprze dzieciêce oddzia³y laryngologiczne. 

Od 1 do 31 grudnia wnioski z³o¿y³o 630
osób, a nowe dokumenty odebra³o 230 osób.
Pracownicy urzêdu przyjmowali interesan-
tów w wyd³u¿onych godzinach pracy.
Przyje¿d¿ali te¿ do osób starszych i chorych,
które zg³osi³y tak¹ potrzebê, w celu
wype³nienia i podpisania wniosku, a nawet
zrobienia zdjêæ.

W gminie Zgierz nie wszyscy posiadacze
„zielonych ksi¹¿eczek” z³o¿yli wnioski o
wymianê dokumentu w wyznaczonym
terminie. Do koñca grudnia nie zrobi³o tego
550 osób. Z kolei po 1 stycznia gwa³townie
spad³a liczba osób sk³adaj¹cych wniosek o
wymianê starego dokumentu - ze 130 do
zaledwie 30 osób tygodniowo. 

Przypominamy wiêc, ¿e do 31 marca
wyd³u¿ono tylko czas, w którym ksi¹¿eczkowe
dowody osobiste bêd¹ mog³y poœwiadczaæ
to¿samoœæ i obywatelstwo polskie. Od
1 stycznia z ksi¹¿eczkowym dowodem
osobistym nie przekroczymy granic Polski.
Wyd³u¿enie terminu wa¿noœci starych
dowodów nie jest to¿same z przesuniêciem
terminu ich wymiany. 

Osoby, które nie z³o¿y³y jeszcze wniosku
o wydanie nowego dowodu osobistego
powinny to zrobiæ jak najszybciej, bo tylko
wtedy bêd¹ mia³y szansê na otrzymanie
„plastikowego” dowodu przed koñcem
marca. Wytwórca nowych dowodów, czyli
Centrum Personalizacji Dokumentów
w Warszawie, zapewnia, ¿e dotrzyma
ustawowego okresu oczekiwania na nowy
dokument, czyli 30 dni od z³o¿enia wniosku.

Po 31 marca bez nowego dowodu nie
bêdzie mo¿na m.in. odebraæ renty, emerytury,
listu poleconego b¹dŸ paczki, wzi¹æ kredytu,
kupiæ lub sprzedaæ samochodu, za³o¿yæ konta
w banku itd.

Zespó³ ds. Obywatelskich Urzêdu Gminy
Zgierz w ka¿dy wtorek i czwartek
przyjmuje interesantów o dwie godziny
d³u¿ej, tzn. od 8.00 do 18.00, zaœ w pozosta³e
dni tygodnia bez zmian, tj. w godz. 8.00 -
16.00.

oprac. Maciej Wrzesiñski

Jeszcze kilkuset
mieszkañców gminy
Zgierz nie z³o¿y³o
wniosku na wymianê
dowodu osobistego 

31 grudnia min¹³ ustawowy termin 
wymiany starych, ksi¹¿eczkowych dowodów
osobistych. W ostatnich czterech dniach
roboczych ubieg³ego roku Zespó³ ds. 
Obywatelskich Urzêdu Gminy Zgierz
obs³u¿y³ 245 osób, z których 160 z³o¿y³o
wniosek o wydanie dowodu, a 85 odebra³o
nowy dokument.



Akcja charytatywna z firm¹
„Europa”

We  wrzeœniu  ubieg³ego roku Gminny

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej z/s

w Zgierzu zawar³ z firm¹ „Europa”

w Sosnowcu, reprezentowan¹ przez Annê

Kostek, porozumienie dotycz¹ce

prowadzenia akcji charytatywnej na

rzecz mieszkañców gminy Zgierz. Firma

„Europa” z Sosnowca zajmuje siê

poszukiwaniem darczyñców, którzy w

ramach prowadzonych akcji zechc¹

zasponsorowaæ artyku³y szkolne, œrodki

czystoœci, odzie¿ i zabawki rodzinom

z terenu gminy Zgierz, korzystaj¹cym ze

œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. 

W ramach tej akcji, w okresie od

paŸdziernika do grudnia 2007 roku,

39 firm z terenu Zgierza i gminy Zgierz

zadeklarowa³o chêæ wspó³pracy i sfinan-

sowania paczek dla potrzebuj¹cych

mieszkañców naszej gminy. Firmy,  które

wziê³y udzia³ w akcji, bezinteresownie

pokry³y koszty przes³anych przez Firmê

„Europa” z Sosnowca  paczek  z

artyku³ami szkolnymi, œrodkami czystoœci

i zabawkami.

Rol¹ tutejszego Oœrodka by³o

odebranie paczek od darczyñców

i przekazanie ich potrzebuj¹cym

mieszkañcom gminy Zgierz. GOPS

z przes³anych paczek przygotowa³

80 indywidualnych paczek, które

przekazaliœmy wy³¹cznie rodzinom

wielodzietnym i rodzinom z dzieæmi

w wieku szkolnym.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

z/s w Zgierzu w imieniu obdarowanych

rodzin i dzieci z terenu gminy Zgierz,

sk³ada wszystkim Darczyñcom gor¹ce

podziêkowania za ofiarowane prezenty.

Obdarowane rodziny s¹ objête pomoc¹

spo³eczn¹ przez tutejszy Oœrodek,  jednak

w przypadku posiadania na utrzymaniu

kilkoro dzieci w wieku szkolnym, ka¿da

dodatkowo ofiarowana pomoc jest

wielkim darem. Darowane przez Pañstwa

œrodki czystoœci, artyku³y szkolne, zabawki,

odzie¿ s¹ ogromn¹ pomoc¹ dla rodzin

i wielk¹ radoœci¹ dla dzieci. 

Dziêkujemy wszystkim Darczyñcom  za

obdarowanie nas zaufaniem i ofiarnoœæ

w  niesieniu pomocy  innym (lista firm

znajduje siê w posiadaniu Oœrodka). 

Z wyrazami szacunku i uznania

Ma³gorzata Bibel

Kierownik 

Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

z/s w Zgierzu 
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Powo³any uchwa³¹ Rady Gminy Zgierz,
w strukturach Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej - Klub Integracji Spo³ecznej
w D¹brówce ma za zadanie przeciwdzia³aæ
bezrobociu i zjawisku wykluczenia spo³ecz-
nego mieszkañców gminy Zgierz. Celem
Klubu jest wspieranie i aktywizacja osób
d³ugotrwale bezrobotnych w poszukiwaniu
zatrudnienia, a tak¿e w odbudowaniu
umiejêtnoœci uczestnictwa w ¿yciu spo³ecz-
noœci lokalnej, w powrocie do pe³nienia ról
spo³ecznych w rodzinie, œrodowisku
lokalnym, zak³adzie pracy, wspieranie w
osi¹gniêciu samodzielnoœci ekonomicznej.
Wa¿nym celem Klubu jest tak¿e integracja
spo³ecznoœci lokalnej. Wszystkie prace
remontowe wykonali mieszkañcy D¹brówek
i im tak¿e ma s³u¿yæ ten Klub do uczestnictwa
w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej. 

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
przy pomocy Klubu Integracji Spo³ecznej
realizuje cele statutowe oraz Program Reinte-
gracji Zawodowej i Spo³ecznej gminy Zgierz.

Pracownicy socjalni Oœrodka przeprowa-
dzili rekrutacjê uczestników do udzia³u w
zajêciach Klubu. Osoby wytypowane przez
pracowników socjalnych, to osoby d³ugo-
trwale bezrobotne i d³ugotrwale korzystaj¹ce
ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zagro¿one
wykluczeniem spo³ecznym. Warunkiem
uczestnictwa w Klubie jest podpisanie
kontraktu socjalnego. 

Kontrakt socjalny jest to forma umowy
pomiêdzy pracownikiem socjalnym, reprezen-
tuj¹cym Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,
a klientem pomocy spo³ecznej, w którym
obie strony zobowi¹zuj¹ siê do podjêcia i
realizowania zawartych w nim postanowieñ.
W tym przypadku klient - zobowi¹zuje siê do
systematycznego uczestnictwa w zajêciach
Klubu, a pracownik socjalny - do pomocy
finansowej na dojazdy do Klubu i na
utrzymanie. Po ukoñczeniu zajêæ w Klubie
i zrealizowaniu Programu Reintegracji
Zawodowej i Spo³ecznej, czyli w przypadku
dotrzymania postanowieñ kontraktu socjal-
nego przez klienta, Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej zobowi¹zuje siê do pomocy w
znalezieniu zatrudnienia w  ramach robót
publicznych. 

Zgodnie z Programem Reintegracji
Zawodowej i Spo³ecznej w Klubie prowa-
dzone s¹ zajêcia z zakresu psychologii,
doradztwa zawodowego, doradztwa ekono-
miczno-socjalnego, nauki obs³ugi komputera.
Zajêcia prowadzone s¹ przez specjalistów z
doœwiadczeniem zawodowym, wyk³adow-
ców Policealnej Szko³y „Edukacja” w £odzi.
Zajêcia z zakresu podstawowej obs³ugi
komputera dla pierwszej grupy prowadzone
by³y w Szkole Podstawowej w D¹brówce

Wielkiej. Kolejna grupa uczestnicz¹ca w
Programie, zajêcia z zakresu obs³ugi kompu-
tera bêdzie odbywa³a ju¿ na miejscu, w
ramach realizowanego przez gminê Zgierz
programu  „Wioska internetowa”.

Pierwsza grupa, która uczestniczy³a w
zajêciach Klubu i ukoñczy³a Program Reinte-
gracji Zawodowej i Spo³ecznej wynosi³a
15 osób, jednak Program ukoñczy³o 13 osób.
Byli to mieszkañcy Ustronia, Jedlicza B,
Besiekierza Nawojowego, Brachowic, Gieczna,
Grotnik, Kotowic, Woli Rogoziñskiej i Woli
Branickiej. Zajêcia odbywa³y siê dwa razy w
tygodniu i trwa³y oko³o 2 miesiêcy.
Wszystkie osoby posiada³y frekwencjê
prawie 100%  i otrzyma³y zaœwiadczenie o
ukoñczeniu Programu. 

Zgodnie z ustaw¹ o zatrudnieniu socjal-
nym Klub Integracji Spo³ecznej móg³ byæ
organizatorem robót publicznych. W wyniku
prowadzonych rozmów z Powiatowym
Urzêdem Pracy w Zgierzu ustalono, i¿  osoby
te bêd¹ kierowane przez Oœrodek do pracy
w ramach robót publicznych do jednostek
organizacyjnych samorz¹du terytorialnego,
a Powiatowy Urz¹d Pracy bêdzie refundowa³
koszty wynagrodzenia pracowników  i
koszty poniesione przez pracodawców.

Dzia³ania podjête w Klubie Integracji
Spo³ecznej przynosz¹ wymierne efekty.
Wszystkie osoby, które uczestniczy³y w
zajêciach Klubu i ukoñczy³y Program,
w wyniku przeprowadzonej ankiety ewalua-
cyjnej,  posiadaj¹  zwiêkszon¹  motywacjê do
poszukiwania zatrudnienia, doceniaj¹  wartoœæ
pracy w ¿yciu cz³owieka, odbudowuj¹ wiêzi
rodzinne, rozumiej¹ koniecznoœæ inwestowa-
nia w siebie, podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. 

W  efekcie prowadzonych zajêæ w Klubie
wiêkszoœæ z tych osób podjê³a zatrudnienie
w ramach robót publicznych w pe³nym
wymiarze czasu pracy. 4 osoby zosta³y
przyjête do GOK w Dzier¿¹znej, 1 osoba do
Szko³y Podstawowej w Besiekierzu Rudnym,
1 osoba do Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego
w Grotnikach, 1 osoba do Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej do Klubu Integracji
Spo³ecznej, 1 osoba do Urzêdu Gminy w
Zgierzu. 

Zgodnie z  planem i za³o¿eniami,
w miesi¹cu grudniu 2007 roku rozpoczê³a
zajêcia w Klubie i realizacjê Programu Rein-
tegracji Zawodowej i Spo³ecznej kolejna
grupa osób.  

Pomieszczenia Klubu s³u¿¹ tak¿e
spo³ecznoœci lokalnej. Odbywaj¹  siê  tu
zebrania wiejskie, uroczystoœci lokalne.     

Ma³gorzata Bibel  

Dzia³alnoœæ Klubu Integracji
Spo³ecznej



W meczach rozegranych w kolejkach
5-9 fazy zasadniczej bramki strzelili:
l Skotniki-Abil 7:4 (09.12.07): Bagrodzki
(2), Rozwenc (2), Polasiñski (1), Brynkie-
wicz (1), Szymanek (1);
l Skotniki-Colex 8:4 (15.12.07): Polasiñski
(4), Rozwenc (2), Szymaniak (1), Kowal-
czyk (1);
l Skotniki-Darex 9:3 (16.12.07): Polasiñski
(4), Brynkiewicz (1), Bogus³awski (2),
Œlêzak (1), Rozwenc (1);
l Skotniki-Markab 7:0 (23.12.07):
Polasiñski (2), Œlêzak (1), Klimczak (1),
Bagrodzki (2), Bogus³awski (1);
l Skotniki-M³ody Zgierz 4:3 (30.12.07):
Bagrodzki (2), Polasiñski (1), Rozwenc (1).

Za nami dwa pierwsze mecze fazy
ligowej, jakie skotniczanie rozegrali w
I lidze futsalu. W fazie ligowej utworzone

zosta³y dwie ligi: I i II, licz¹ce po 10
zespo³ów. W I lidze graj¹ zespo³y, które
zajê³y miejsca 1-5 w tabeli swojej grupy
zasadniczej, w II - te, które zajê³y miejsca
6-10. Rozgrywana bêdzie jedna runda
systemem meczów ka¿dy z ka¿dym.
13 stycznia LKS Zamek Skotniki spotka³
siê z dru¿yn¹ Rossmanna, a 19 stycznia ze
Œwi¹texem. Wyniki obu spotkañ podamy
w lutowym wydaniu miesiêcznika.

W rozgrywkach halowej pi³ki no¿nej
LKS Zamek Skotniki reprezentuj¹:
Krzysztof Szczepañski (klub: brak),
Aleksander Czkwanianc (klub: Huragan
Swêdów), Andrzej Œlêzak (klub: Zamek
Skotniki), Maciej „Cyklop” Kowalczyk
(klub: Zamek Skotniki), £ukasz „Brynek”
Brynkiewicz (klub: Zamek Skotniki),
Adam „Swêdów” Klimczak (klub:
Huragan Swêdów), Jacek Szymaniak
(klub: Zamek Skotniki), £ukasz „Pinek”
Nowicki (klub: brak), Micha³ „Boguœ”
Bogus³awski (klub: Zamek Skotniki),
Arkadiusz „Aruœ” Rozwenc (klub: MKP
Zgierz), Andrzej „Bagrosiu” Bagrodzki
(klub: Zamek Skotniki), Artur Jêdrzejewski
(klub: Huragan Swêdów), Grzegorz
„Grzesiu” Polasiñski (klub: LKS Rosanów),
Marcin Orliñski (klub: Zamek Skotniki).    

Ma³gorzata Klauziñska
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Ju¿ 20 stycznia zawodnicy bêd¹
reprezentowaæ gminê Zgierz w zawodach
halowych o Puchar Starosty Powiatu
Zgierskiego. Turniej zosta³ podzielony na
dwie grupy. W grupie oprócz Rosanowa
zagraj¹: Zjednoczeni Stryków (IV liga),
Orze³ Parzêczew (IV liga) i W³ókniarz
Zgierz (A klasa). W drugiej grupie
zobaczyæ bêdzie mo¿na dru¿yny: MKP
Zgierz (IV liga), Kolejarz £ódŸ (V liga),
Mazovia Rawa Mazowiecka (IV liga) oraz
Orze³ £ódŸ (V liga). - Pomimo silnie

obsadzonego turnieju bêdziemy staraæ siê

zaj¹æ jak najwy¿sz¹ lokatê - mówi Pawe³
Pietrzak, Prezes Klubu. Przypomnijmy, ¿e
zespó³ LKS Rosanów jest obroñc¹
pucharu.

W lutym i marcu zaplanowano kilka
sparingów. Nasi pi³karze bêd¹ mogli
sprawdziæ siê z takimi dru¿ynami jak
MKP Zgierz, Start £ódŸ, Victoria R¹bieñ,
Stal G³owno, Burza Pawlikowice, Start
Brzeziny, Pogoñ Korab £ask. 

Widaæ ju¿ pierwsze prace zwi¹zane z
modernizacj¹ boiska w Rosanowie i
przestrzeni wokó³ niego. Wyznaczone jest
po³o¿enie boiska, rozmieszczenie s³upów
oœwietleniowych, a tak¿e przygotowane
pod³o¿e pod krzese³ka na trybunach.

Pawe³ Kuœmierczyk

Przygotowania do rundy wiosennej
sezonu pi³karskiego 2007/2008 pi³karze
LKS Rosanów rozpoczêli 8 stycznia
treningami halowymi.

Zakoñczy³a siê faza zasadnicza rozgrywek amatorskiej ligi halowej pi³ki no¿nej 
HAL KOP 2007/2008. Do rywalizacji przyst¹pi³o 20 dru¿yn, które podzielone zosta³y 
na dwie grupy. LKS Zamek Skotniki uplasowa³ siê na bardzo dobrej 2 pozycji w tabeli
(na 10 zespo³ów w swojej grupie, tu¿ za niepokonanym Prowentem), z 8 zwyciêstwami 
i tylko 1 pora¿k¹. Tym samym dru¿yna Skotniki awansowa³a do I ligi futsalu. 
Najlepszym strzelcem LKS Zamek Skotniki i zarazem trzecim strzelcem turnieju 
okaza³ siê Grzegorz Polasiñski, który trafi³ a¿ 21 bramek.

LKS Zamek Skotniki awansowa³
do I ligi futsalu

mecz Skotniki - M³ody Zgierz

Zima 
w LKS
Rosanów

21 stycznia obchodzony jest
DZIEÑ BABCI, 22 stycznia DZIEÑ

DZIADKA .  Te œwiêta maj¹ ju¿
w Polsce ponad trzydziestoletni¹
tradycjê. 

Bardzo czêsto w³aœnie Babciom
i Dziadkom zawdziêczamy pierwszy
kontakt z niezapomnianymi bajkami,
lekturami. Oni te¿ maj¹ wielki
udzia³ w kszta³towaniu naszych
zasad moralnych, wiary religijnej,
a przede wszystkim poczucia, ¿e
jesteœmy kochani. Dziêki nim
poznajemy dzieje naszej rodziny. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom
¿yczymy wielu lat w zdrowiu
i szczêœciu oraz oczywiœcie pociechy
z wnucz¹t.

Redakcja miesiêcznika 

„Na Ziemi Zgierskiej”
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Przez dwa sezony - 2005/06 i 2006/07 -
podopieczni trenera Marcina Nowackiego,
prowadz¹cego zespó³ od samego pocz¹tku,
grali w najm³odszej kategorii wiekowej, tj.
klasie Górski, rocznik 1994 i m³odsze. W tym
czasie uczniowie szkó³ w S³owiku, Bia³ej,
D¹brówce Wielkiej i Besiekierzu Rudnym
stworzyli zgran¹ i skuteczn¹ dru¿ynê.
Z meczu na mecz grali coraz lepiej i w
rozgrywkach sezonu 2006/07 nie mieli sobie
równych. Zw³aszcza runda wiosenna by³a dla
WUKS Zgierz udana - ch³opcy wygrali
wszystkie mecze, zdobywaj¹c 51 bramek
i trac¹c tylko 3. Ju¿ pierwszy mecz pozwala³
m³odym pi³karzom z optymizmem patrzeæ w
przysz³oœæ - na w³asnym boisku rozgromili
Victoriê £ódŸ 13:0. Ca³y sezon 2006/07
dru¿yna WUKS Zgierz zakoñczy³a na
pierwszym miejscu i awansowa³a do wy¿szej
klasy rozgrywek - klasy Kuchar.

Uroczyste zakoñczenie tak owocnego
sezonu odby³o siê na boisku w Rosanowie,
gdzie WUKS od samego pocz¹tku podej-
mowa³ swoich rywali. W trakcie imprezy
rozegrano mecz pi³karze - rodzice, w którym
po zaciêtej walce 3:2 wygrali ci pierwsi.
Po spotkaniu wszyscy wspólnie œwiêtowali
przy grillu, a zawodnicy i trener odebrali
nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
Towarzystwo Przyjació³ Rosanowa i Okolic.

Nagrodê za historyczny awans - kurtki
sportowe - ufundowa³a te¿ m³odym

pi³karzom gmina Zgierz. W wakacje zespó³
wyjecha³ na 10-dniowy obóz sportowy do
Mikoszewa, nadmorskiej miejscowoœci
po³o¿onej niedaleko Gdañska. Dru¿yna mia³a
tam znakomite warunki, m.in. boisko do
dyspozycji w dowolnej iloœci godzin, a na
terenie oœrodka, w którym by³a zakwa-
terowana, basen i boiska do mini pi³ki no¿nej,
siatkówki i koszykówki. W czasie obozu
zespó³ rozegra³ kilka meczów kontrolnych z
m³odzie¿ówkami Legii Warszawa, Czarnych
¯u³awy i MKP Zgierz oraz seniorkami
zgierskiego zespo³u UKS Radan Zgierz.

Sukces klubu doceni³ równie¿ samorz¹d
województwa. Z inicjatywy Przewodni-
cz¹cego Zarz¹du Sejmiku Województwa
£ódzkiego i jednoczeœnie Przewodnicz¹cego
Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych
Zespo³ów Sportowych Marka Mazura,
w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego
odby³o siê spotkanie z Zarz¹dem WUKS
Zgierz. Podczas niego dzia³acze WUKS
odebrali puchar za zajêcie pierwszego miejsca
w klasie Górski, a trener Marcin Nowacki
otrzyma³ okolicznoœciow¹ plakietkê za
stworzenie pierwszej w gminie Zgierz
m³odzie¿owej dru¿yny pi³karskiej. Spotkanie
by³o te¿ okazj¹ do wrêczenia dzia³aczom
WUKS: Lechos³awowi Kroppie (olimpij-
czykowi z Rzymu i wielokrotnemu mistrzowi
Polski w zapasach), Micha³owie Tomie oraz
Marcinowi Nowackimu, srebrnych odznak za

zas³ugi dla sportu wiejskiego.
Po krótkim odpoczynku pi³karze WUKS

Zgierz przyst¹pili do nowego sezonu. Wy¿sza
klasa rozgrywek bynajmniej nie przestraszy³a
m³odych futbolistów. Wygrali swój pierwszy
mecz 1:0. W nastêpnych spotkaniach
równie¿ radzili sobie œwietnie i po rundzie
jesiennej zajmuj¹ drugie miejsce w grupie z
22 punktami. W dziewiêciu meczach odnieœli
7 zwyciêstw, raz zremisowali i raz przegrali.
Zdobyli 21 bramek, trac¹c tylko 10. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e nie przegrali ¿adnego meczu na
w³asnym boisku, które w zwi¹zku z moderni-
zacj¹ boiska w Rosanowie w tym sezonie
pe³ni obiekt ZKS W³ókniarz Zgierz.

Tak dobra lokata jest zas³ug¹ ca³ej
dru¿yny WUKS Zgierz oraz trenera Marcina
Nowackiego. Na najwy¿sze uznanie w
zespole zas³u¿yli: Damian Fortuna, który
ma znakomity instynkt strzelecki i w ka¿dym
meczu zdobywa³ przynajmniej jedn¹ bramkê,
oraz Damian Stawski, Marcin Makowski,
Sebastian Ostrowski i Marcin Kacela,
który pomimo tego, ¿e ma dopiero 11 lat,
znakomicie radzi sobie w grze przeciwko
starszym o dwa lata rywalom.

Obecnie pi³karze WUKS Zgierz intensy-
wnie przygotowuj¹ siê do rundy wiosennej
sezonu 2007/08. Rozpoczn¹ j¹ ze znakomitej
drugiej pozycji w grupie i je¿eli bêd¹ graæ
tak, jak do tej pory, a wszystko wskazuje na
to ¿e bêd¹, to maj¹ ogromne szanse na zajêcie
pierwszego miejsca i awans do klasy miêdzy-
wojewódzkiej. Czego z ca³ego serca im
¿yczymy.

Na podstawie informacji WUKS Zgierz 
oraz materia³ów prasowych

oprac. Maciej Wrzesiñski 

Wiejski Uczniowski Klub Sportowy Zgierz istnieje od 2004 roku, zarejestrowany zosta³ 
13 grudnia. Trzynastka okaza³a siê dla dru¿yny szczêœliwa. W swojej dotychczasowej
dzia³alnoœci zespó³, w którym gra obecnie 18 ch³opców z gminy Zgierz, odniós³ ju¿ 
spore sukcesy.

WUKS Zgierz

W ramach statutowej dzia³alnoœci klubu
zorganizowana zosta³a sekcja pi³ki siatkowej
sk³adaj¹ca siê z cz³onków i sympatyków
klubu. Szkolenia i treningi uczestników sekcji
pi³ki siatkowej odbywaj¹ siê regularnie
4 godziny tygodniowo. Po selekcji pozosta³o
20 osób, wœród których utworzono 2 zespo³y
10-osobowe dziewcz¹t i ch³opców. Prowa-
dz¹cym sekcje jest Krzysztof Wê¿yk,
nauczyciel wychowania fizycznego w ZSG w
Grotnikach - trener pi³ki siatkowej. Zajêcia
prowadzone s¹ w sali gimnastycznej Zespo³u
Szkolno–Gimnazjalnego w Grotnikach.
Ponadto rozgrywane s¹ mecze kontrolne z
rówieœnikami z gminy Zgierz i miasta
Zgierza. W tych szkoleniach i treningach
oprócz m³odzie¿y gimnazjalnej bior¹ udzia³
absolwenci szko³y i rodzice naszych uczniów.
Grupa ta wykorzystuje tak¿e mo¿liwoœæ

poprawy sprawnoœci fizycznej w szkolnej
si³owni. 

Klub  wyst¹pi³  z wnioskiem do Polskiego
Zwi¹zku Sportu Niepe³nosprawnych „START”
w Warszawie o przyznanie sprzêtu sporto-
wego do zajêæ z gimnastyki korekcyjnej,
z którego korzystaj¹ równie¿ uczestnicy
sekcji pi³ki siatkowej. 

Popularyzacja pi³ki siatkowej wœród
m³odzie¿y to nie tylko wiedza na temat tej

dyscypliny sportu,
ale tak¿e utrzymanie
dobrej kondycji
fizycznej poprzez
regularne treningi,
sposób spêdzania
wolnego czasu,
u t r w a l a n i e
p r a w i d ³ o w y c h
relacji miêdzy
r ó w i e œ n i k a m i
w œrodowisku i nauka
zdrowej rywalizacji
sportowej.

Krzysztof Wê¿yk

Wiejski Uczniowski Klub Sportowy „GROT” dzia³aj¹cy przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Grotnikach powsta³ z inicjatywy nauczycieli, rodziców i absolwentów szko³y. 
Klub prowadzi szkolenie w zakresie pi³ki siatkowej  - dyscypliny sportowej coraz bardziej
docenianej we wspó³czesnym œwiecie sportowym. 

WUKS „GROT”
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Na Ziemi Zgierskiej

W zwi¹zku z organizacj¹ dochodowej
zabawy sylwestrowej na rzecz uczniów
Szko³y Podstawowej w Bia³ej sk³adamy
serdeczne podziêkowania osobom prywat-
nym oraz instytucjom, które sponsorowa³y
produkty ¿ywnoœciowe. Dziêkujemy
przedsiêbiorstwu Karolak i Labich -
Hurtownia Wód Mineralnych w D¹brówce,
Pañstwu Marii i Maciejowi Biernaciakom
z Woli Branickiej, Pañstwu Anecie i
Dariuszowi Kaczmarkom z Warszyc,
Pani Teresie Sujeckiej z Bia³ej, PPHU
NATUREX -  Jadwiga i Grzegorz
Pabjañczykowie, a tak¿e Ko³u Gospodyñ
Wiejskich z Bia³ej i Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Bia³ej za wspó³pracê i ¿yczli-
woœæ oraz Rodzicom zaanga¿owanym w
organizacjê i przygotowanie konsumpcji.

Rada Rodziców i dyrektor szko³y w Bia³ej

KALENDARIUM IMPREZ

l 23 stycznia (œroda) godz. 17.00 - zabawa karnawa³owa dla dzieci w SP
w D¹brówce Wielkiej

l 27 stycznia (niedziela) godz. 14.00 - zabawa karnawa³owa dla dzieci
z miko³ajem w sali OSP w Jedliczu

l 3 luty (niedziela) - zabawa karnawa³owa dla dzieci od godz. 15.00 oraz dyskoteka
dla m³odzie¿y w godz. 17.00-21.00 w sali OSP w Ustroniu 

l 5 luty (wtorek) godz. 18.00 - Ostatki Gminne w sali OSP w D¹brówce Wielkiej
- impreza dla goœci z zaproszeniami

l 11-22 luty (poniedzia³ki, œrody i pi¹tki) w godz. 11.00-14.00 - ferie dla dzieci
w œwietlicy w £agiewnikach Nowych

l marzec - warsztaty wielkanocne dla dzieci i doros³ych 

Uwaga producenci sektora ¿ywnoœciowego 
- do 31 stycznia 2008 r. przyjmowane s¹ zg³oszenia do wojewódzkiego etapu konkursu 

„Polski Producent ¯ywnoœci 2008”
Urz¹d Marsza³kowski w £odzi organizuje wojewódzki etap XII ogólnopolskiego konkursu „Polski Producent ¯ywnoœci”. Celem eliminacji

wojewódzkich jest wy³onienie spoœród producentów naszego regionu maksymalnie 8 laureatów, którzy bêd¹ reprezentowaæ województwo
³ódzkie i ubiegaæ siê o tytu³ „Polskiego Producenta ¯ywnoœci 2008”. Konkurs, tak na etapie wojewódzkim, jak i krajowym, ma za zadanie
promowanie najlepszych polskich przedsiêbiorstw produkuj¹cych ¿ywnoœæ oraz, poprzez nadanie tytu³u, uwiarygodnienie wysokiej jakoœci
produkowanych przez nie produktów.

Udzia³ w konkursie mog¹ wzi¹æ producenci artyku³ów ¿ywnoœciowych maj¹cy siedzibê firmy na terenie województwa ³ódzkiego.
Firma chc¹ca wzi¹æ udzia³ w wojewódzkim etapie konkursu musi do 31 stycznia 2008 r. z³o¿yæ kartê zg³oszenia udzia³u osobiœcie w siedzibie

Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi (al. Pi³sudskiego 8, 90-051 £ódŸ), wys³aæ poczt¹ (liczy siê data stempla pocztowego) lub mailem na adres:
anna.kolodziej@lodzkie.pl. 

Firma zg³asza do konkursu tylko jeden produkt (gotowy, przetworzony lub przeznaczony bezpoœrednio do spo¿ycia).
Etap wojewódzki konkursu „Polski Producent ¯ywnoœci” odbêdzie siê w dniach 29 lutego - 2 marca 2008 r., jako impreza towarzysz¹ca

XIV Miêdzynarodowym Targom - Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” na terenie Miêdzynarodowych Targów £ódzkich.
Dwadzieœcia firm, które zostan¹ zaproszone do udzia³u w imprezie, zaprezentuje 29 lutego swój produkt Kapitule Wojewódzkiej. Kapitu³a

po obejrzeniu i spróbowaniu zg³oszonych produktów wybierze maksymalnie 8 laureatów, którzy wezm¹ udzia³ w etapie ogólnopolskim.
Spoœród nich Kapitu³a wytypuje ponadto dwie firmy, które zostan¹ zaproszone do udzia³u w Miêdzynarodowych Targach „Polagra Food
2008”, jako wspó³wystawcy Województwa £ódzkiego.

Regulamin wojewódzkiego etapu konkursu „Polski Producent ¯ywnoœci” oraz karta zg³oszenia do udzia³u w konkursie
s¹ dostêpne na stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl. 

kondolencjekondolencje

Wyrazy wspó³czucia

Pani

TERESIE KUBIAK

z powodu œmierci

MATKI
JANINY KRYSIAK

d³ugoletniej cz³onkini KGW

sk³adaj¹

cz³onkinie KGW Rosanów

i M-G Rada KGW w Zgierzu

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci
Œ. P.

p³k. JANA SOBOTKI
Odszed³ od nas wspania³y cz³owiek, przyjaciel gminy Zgierz

¿o³nierz Rzeczypospolitej Polskiej
Dowódca 5. Zgierskiego Pu³ku Radiotechnicznego
Zastêpca Szefa Zarz¹du Dowodzenia i £¹cznoœci 

Dowództwa Wojsk L¹dowych
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w £odzi

Dowódca Garnizonu £ódŸ
Dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia

£¹cz¹c siê w bólu

¯ONIE, RODZINIE i BLISKIM
sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Wójt Gminy Zgierz i Pracownicy Urzêdu Gminy Zgierz
Przewodnicz¹ca Rady Gminy i Radni Rady Gminy Zgierz

Podziêkowanie
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nieruchomoœcinieruchomoœci

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 - ost. zm. z dnia
24 sierpnia 2007 roku - Dz.U. Nr 173 poz. 1218/, Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej
wiadomoœci wykaz o przeznaczeniu do wydzier¿awienia - na okres 2 lat lokalu
u¿ytkowego z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.

Lokal u¿ytkowy po³o¿ony jest w budynku Oœrodka Zdrowia w Smardzewie przy
ul. Podleœnej 2 na dzia³ce o numerze ewidencyjnym 245/50 o pow. 3.190 m2.

Stan prawny nieruchomoœci uregulowany jest w ksiêdze wieczystej numer
kw 60517, prowadzonej w S¹dzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksi¹g Wieczystych.

Powierzchnia lokalu wynosi 26,38 m2.
Czynsz dzier¿awny wywo³awczy z tytu³u wydzier¿awienia lokalu ustala siê na kwotê

10 z³ za 1 m2 miesiêcznie.
Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci  22% .
Kwota czynszu dzier¿awnego bêdzie waloryzowana corocznie w pierwszym kwartale

ka¿dego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa GUS wskaŸnik wzrostu cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Op³aty bêd¹ wnoszone na podstawie wystawionych przez Urz¹d Gminy Zgierz faktur
VAT - do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca.

Termin zagospodarowania lokalu wyznacza siê z dniem 1 kwietnia 2008 roku.
Osoby zainteresowane prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie œwiadczenia

us³ug stomatologicznych w powy¿szym lokalu winny z³o¿yæ w terminie do 15 lutego 2008
roku ofertê na piœmie w kancelarii Urzêdu Gminy Zgierz, pok. 2 w godz. 8.00-16.00.

W przypadku z³o¿enia wiêcej ni¿ jednej oferty,  przyjmuje siê jako kryterium do wynajmu
przedmiotowego lokalu wysokoœæ zaproponowanej stawki czynszu przez oferenta.

Rozstrzygniêcie z³o¿onych ofert nast¹pi w dniu 20 lutego 2008 roku.
Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz o przeznaczeniu do wydzier¿awienia 
lokalu u¿ytkowego

Na podstawie art. 34 ust. 1, 2, 5, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku
Nr 261 poz. 2603 - ost. zm. z dnia 24 sierpnia 2007 roku - Dz.U. Nr 173 poz. 1218/,
w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XIII/103/07 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 wrzeœnia 2007 roku,
Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przezna-
czonych do sprzeda¿y - w drodze bezprzetargowej:
- dzia³ka, oznaczona numerem ewidencyjnym 26/8 o powierzchni 145 m2, po³o¿ona
w miejscowoœci Grotniki, zapisana w ksiêdze wieczystej numer kw 78341, prowadzonej
w S¹dzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksi¹g Wieczystych. Cena nieruchomoœci
wynosi 11.000,00 z³ (s³ownie z³otych: jedenaœcie tysiêcy).

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXIII/213/93 z dnia 4 czerwca 1993 roku Rady Gminy Zgierz i zmianami do planu
ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr IV/39/94 z dnia 29 listopada 1994 roku Rady Gminy
Zgierz obowi¹zywa³ do dnia 31 grudnia 2003 roku, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, art. 87 ust. 3
z dnia 10 maja 2003 roku ze zm.).

Obecnie gmina Zgierz nie posiada nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ki numer 26/8 w miejscowoœci Grotniki.

Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje pierwszeñstwo w zakupie oferowanej
dzia³ki w trybie art. 34 ust. 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
moœciami /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 - ost. zm. z dnia 24 sierpnia
2007 roku - Dz.U. Nr 173 poz.1218/ - winny w terminie 6 tygodni, licz¹c od dnia opubliko-
wania wykazu z³o¿yæ stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzaj¹cymi jego
zasadnoœæ.

W przypadku braku oœwiadczeñ powy¿sza dzia³ka bêdzie podlega³a sprzeda¿y w formie
bezprzetargowej na rzecz wspó³w³aœcicieli dzia³ki 199/1, po³o¿onej w Grotnikach.

Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y 
w drodze bezprzetargowej

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra

11
25

Rosanów
5

19

Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole, 
Je¿ewo, Palestyna, 
D¹brówka Strumiany 

6
20

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

13
27

Warszyce, RogóŸno, Gieczno,
W³adys³awów, Kwilno,
Brachowice, Wypychów, 
Grabiszew, Œladków, Wola
Rogoziñska 

7
21

Wola Branicka, Moszczenica,
Micha³ów, Besiekierz Rudny,
Besiekierz Nawojowy, Kêbliny

14
28

Dzier¿¹zna, Ostrów, Swoboda,
Ciosny, Leonów, Adolfów 

15

Grotniki, Ustronie 
- tylko budynki komunalne 
oraz Zimna Woda, Wiktorów

8
22

Harmonogram wywozu
nieczystoœci 

Gminny Zak³ad Komunalny

lutymiejscowoœæ   

Akcja Zima

Gminny Zak³ad Komunalny
prowadzi ca³odobowy dy¿ur podczas
którego przyjmowane s¹ zg³oszenia
i uwagi dotycz¹ce zalegania œniegu na
drogach gminnych. 

Wszelkie uwagi mo¿na zg³aszaæ pod
numerami telefonów: 

042 717 80 76
042 717 82 53
0 691 722 426

W numerze 12 z grudnia 2007 r. w
artykule zamieszczonym na str. 13 doty-
cz¹cym V Przegl¹du Zespo³ów Wokalnych
w Strykowie w sk³adzie zespo³u
„LANDRYNKI” wymieniony by³ Jakub
Sobczak, winno byæ JAKUB SKOPIAK.
Za pomy³kê przepraszam. 

Katarzyna Leszczak

Sprostowanie

Na Ziemi Zgierskiej
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Do¿ynki Gminno-Powiatowe w Dzier¿¹znej
(26.08.2007)

Wielkanoc w Hollókõ na Wêgrzech
(08.04.2007)

Miêdzynarodowy Festiwal Kultury w Kupiszkis na Litwie 
(26.06-02.07.2007)

Wybory so³tysów i rad
so³eckich (04.2007)

Jubileusz 90-lecia jednostki
OSP w Dzier¿¹znej
(05.05.2007)

Otwarcie Klubu Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
(04.08.2007)

I Rajd Edukacyjny Szlakiem Walk Wrzeœniowych 28 pu³ku Strzelców Kaniowskich 
i Kresowej Brygady Kawalerii w Gminie Zgierz (etap I - 07.09.2007)

Po¿egnanie sztandaru Jednostki Wojskowej 2819 w Zgierzu 
(19.10.2007)

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej
zdoby³o I nagrodê Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich w konkursie na Najlepszy Agroturysty-
czny Produkt Regionalny 2007 (29.09.2007)

XIII Miêdzynarodowe Targi - Regiony
Turystyczne „Na Styku Kultur” w £odzi 
(02-04.03.2007)

IV Jarmark Wojewódzki w £odzi 
(07-09.09.2007)

XVIII Targi Regionów i Produktów 
Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu 
(24-27.10.2007)


