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BIURO OBS£UGI

KLIENTA

1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego
interesanta BOK, który pojawi³ siê tu¿ po godzinie ósmej przywita³ osobiœcie Wójt. Pan
Sylwester Pawlak z Woli Branickiej, podobnie jak inni interesanci przychodz¹cy do urzêdu,
od teraz wiele spraw mo¿e za³atwiæ w BOK, bez koniecznoœci odwiedzania poszczególnych
referatów. 

Interesanci obs³ugiwani s¹ przy

szeœciu stanowiskach. Sprawy

zwi¹zane z ewidencj¹ gruntów,

gospodark¹ przestrzenn¹ i gospodark¹

nieruchomoœciami za³atwi¹ przy

stanowiskach 1 i 2. Stanowisko 3

zajmuje siê m.in. ewidencj¹ ludnoœci,

stypendiami, sprawami lokalowymi,

dodatkami mieszkaniowymi oraz

wydawaniem materia³ów informa-

cyjno-promocyjnych gminy. Stano-

wisko 4 obs³uguje sprawy dotycz¹ce

dzia³alnoœci gospodarczej, ochrony

œrodowiska, rolnictwa i infrastruktury

technicznej. Z kolei interesanci chc¹cy

za³atwiæ sprawy zwi¹zane z podatkami,

mog¹ to zrobiæ przy stanowiskach

5 i 6.  Do BOK przeniesiona zosta³a

równie¿ kasa. 

Pracownicy BOK udzielaj¹ pomocy

przy wype³nianiu druków i formularzy

oraz kompletowaniu za³¹czników

niezbêdnych do za³atwienia danej

sprawy.

Równolegle z uruchomieniem BOK

pracownicy urzêdu rozpoczêli pracê w

Elektronicznym Obiegu Dokumentów.

Wszystkie dokumenty wp³ywaj¹ce do

urzêdu, niezale¿nie czy to poczt¹ czy

z³o¿one osobiœcie, s¹ rejestrowane w

systemie oraz nadawany jest im bieg

urzêdowy. Dziêki temu mo¿liwym jest

sprawdzenie do kogo sprawa zosta³a

skierowana i kontrola terminów

za³atwiania spraw. 
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XIX sesja Rady Gminy odbywa³a siê 17
i 22 stycznia i mia³a burzliwy charakter. 

Przedstawiony Radzie Gminy przez Wójta
projekt uchwa³y bud¿etowej przygotowany
zosta³ z uwzglêdnieniem przewidywanego
wykonania bud¿etu za 2007 rok, progno-
zowanego wskaŸnika inflacji, zg³aszanymi
potrzebami jednostek organizacyjnych,
koniecznoœci¹ zabezpieczenia œrodków na
funkcjonowanie urzêdu i jednostek organiza-
cyjnych, koniecznymi potrzebami inwesty-
cyjnymi gminy. Dochody zosta³y zaprojek-
towane na podstawie zadañ zawartych
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
przyjêtym uchwa³¹ Rady Gminy w czerwcu
2007 roku, z uwzglêdnieniem pism Minis-
terstwa Finansów o wysokoœci subwencji,
o wysokoœci udzia³u w podatku od osób fizy-
cznych, informacji z Urzêdu Wojewódzkiego
i Krajowego Biura Wyborczego o wysokoœci
dotacji na 2008 rok.

W projekcie uchwa³y przedstawiono:
l plan dochodów w wysokoœci 23.905.000
z³, który stanowi ich prognozê, l plan
wydatków w kwocie 34.716.529 z³, który
stanowi limit wydatków. 

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w
projekcie bud¿etu na  kwotê 10.196.768 z³, co
stanowi udzia³ procentowy w ogólnej kwocie
wydatków 29,37 %. 

Deficyt okreœlony w bud¿ecie wyniós³
kwotê 10.811.529 z³, co stanowi do dochodów
planowanych na 2008 rok 45,23 %.

W wyniku analizy projektu bud¿etu
Komisja Bud¿etu i Infrastruktury Gospodarczej
przedstawi³a Wójtowi opiniê i wnioski do
przed³o¿onego projektu. 

W swej opinii radni zwrócili uwagê na
zaplanowany wysoki deficyt, zbli¿aj¹cy
gminê do ustawowej granicy zad³u¿enia.
W zwi¹zku z tym zg³osili szereg wniosków
zmniejszaj¹cych zaplanowane wydatki, a tym
samym deficyt. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹ Wójt zobowi¹zany by³ do ustosun-
kowania siê do zg³oszonych uwag i uzasad-
nienia swojego stanowiska. Czêœæ wniosków
zg³oszonych przez Komisjê zosta³a w poprawce
do bud¿etu uwzglêdniona w ca³oœci, czêœæ
uwzglêdniono czêœciowo, wnioski nieuwzglêd-

nione przez Wójta zosta³y uzasadnione.
Nieuwzglêdnione przez Wójta wnioski,
stosowanie do zapisów uchwa³y o procedurze
uchwalania bud¿etu, podlegaj¹ ponownemu
g³osowaniu podczas sesji bud¿etowej.
Wspomniana uchwa³a nie przewiduje
zg³aszania podczas sesji bud¿etowej nowych
wniosków. Przygotowany zgodnie z obowi¹-

zuj¹c¹ uchwa³¹ na XIX sesjê Rady Gminy
porz¹dek obrad równie¿ nie zawiera³ punktu
dotycz¹cego g³osowania nad nowymi
zg³oszonymi podczas obrad wnioskami.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy, mimo
negatywnej opinii Radcy Prawnego, podda³a
pod g³osowanie radnych wniosek dotycz¹cy
uzupe³nienia porz¹dku obrad poprzez
wprowadzenie dodatkowego punktu w
brzmieniu: „G³osowanie wniosków zg³oszo-
nych podczas dyskusji nad projektem
uchwa³y bud¿etowej”. Wniosek wywo³a³
ostry sprzeciw radnych spoza Klubu „Lepsza
Gmina”. W wyniku g³osowania, 10 g³osami
za przy 5 przeciwnych, porz¹dek obrad zosta³
rozszerzony. 

W dalszej czêœci obrad XIX sesji, po
wys³uchaniu sprawozdania Przewodnicz¹cej
Rady, Wójta, Komisji Rady Gminy oraz opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
bud¿etu, radni przyst¹pili do g³osowania
wniosków do projektu bud¿etu, zg³oszonych
przez Komisjê, nieuwzglêdnionych przez
Wójta w poprawce do bud¿etu. Dyskusjê

radnych wzbudzi³y wnioski dotycz¹ce m.in.
zmniejszenia œrodków dla OSP na zakup
samochodu po¿arniczego, na adaptacjê
poddasza w Szkole Podstawowej w Bia³ej
i remont sto³ówki, œwietlicy i szatni w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach oraz
ca³kowita rezygnacja z budowy boisk
przyszkolnych w Bia³ej i Grotnikach.
Ograniczono dotacjê dla Gminnego Zakadu
Komunalnego z przeznaczeniem na dop³aty

do biletów lokalnego transportu zbiorowego,
administrowania budynkami lokalnymi oraz
na zakup œmieciarki.

W swej wypowiedzi Radny Wies³aw
Olender podkreœli³ trudne warunki lokalowe
w szkole w Bia³ej. Zauwa¿y³, i¿ od wielu lat
podejmowane s¹ próby adaptacji poddasza.
Z³e warunki lokalowe potwierdzi³a równie¿
Komisja Infrastruktury Spo³ecznej, która w
ubieg³ym roku by³a na wizji lokalnej
w szkole. Przyjmuj¹c  zadanie adaptacji
poddasza do Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego i bud¿etu na 2007 rok, wykonana
zosta³a dokumentacja. Stwarza³o to szansê na
realizacjê zadania w bie¿¹cym roku. Radny
obawia siê, ¿e przesuwaj¹c realizacjê zadania
na kolejne lata doprowadzi siê do sytuacji,
w której w jednym roku gmina zostanie
zmuszona odgórnymi zaleceniami do wyko-
nania prac w poszczególnych szko³ach.
Dlatego te¿ zaapelowa³ do radnych o zastano-
wienie siê czy zasadne jest usuniêcie zadania
pomimo, ¿e opracowana zosta³a dokumentacja
i jest mo¿liwoœæ wykonania tego zadania. 

Bud¿et gminy na 2008 rok
XIX sesja Rady Gminy Zgierz poœwiêcona by³a w ca³oœci bud¿etowi gminy na 2008 rok. 
9 g³osami za przy 5 przeciwnych, radni  podjêli uchwa³ê bud¿etow¹. 

Dyskusja nad projektem
uchwa³y bud¿etowej
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Wnioski do projektu bud¿etu
zg³oszone przez Komisjê Bud¿etu
i Infrastruktury Gospodarczej
g³osami radnych Klubu „Lepsza
Gmina” zosta³y przeg³osowane.

W dalszej czêœci sesji
Przewodnicz¹ca Rady Barbara
Kaczmarek zg³osi³a wnioski
dotycz¹ce zmniejszenia wydatków
bud¿etu w ramach bie¿¹cego
utrzymania dróg o kwotê 2.980
tys. z³ z przeznaczeniem ich na
wydatki maj¹tkowe w zakresie
m.in. przebudowy dróg gminnych
- 2.930 tys. z³. oraz na wsparcie
finansowe dla dzia³aj¹cych Grup
Odnowy Wsi, podniesienie atrak-
cyjnoœci, estetyki, bezpieczeñstwa
mieszkañców gminy Zgierz oraz
rozwoju kulturalno-sportowego
m³odzie¿y. Kolejne wnioski
zg³oszone przez Przewodnicz¹c¹
dotyczy³y zmniejszenia o kwotê
400.000 z³ wydatków maj¹tkowych na realiza-
cjê zadania „Adaptacja poddasza w Szkole
Podstawowej w Bia³ej”, a zwiêkszyæ œrodki
na bie¿¹ce remonty dróg - 300.000 z³ oraz
rezerwê celowa o kwotê 100.000 z³ na wsparcie
finansowe Grup Odnowy Wsi, podniesienie
atrakcyjnoœci, estetyki, bezpieczeñstwa
mieszkañców oraz rozwoju kulturalno
-sportowego m³odzie¿y. Przewodnicz¹ca
wyjaœni³a, ¿e zg³oszone wnioski podyktowane
s¹ chêci¹ wykonania dróg w miejscowoœciach,
gdzie s¹ dowo¿one dzieci do szkó³, a w
rezerwie celowej znajd¹ siê œrodki na
bezpieczeñstwo mieszkañców. Z tych œrodków,
zdaniem Przewodnicz¹cej, mo¿na bêdzie
m.in. zap³aciæ za projekt na centrum
aktywizacji w Giecznie. Uwa¿a równie¿, ¿e
nale¿y wesprzeæ Grupy Odnowy Wsi, dlatego
te¿ na ten cel przeznaczone zosta³y œrodki. 

W zwi¹zku ze zg³oszonym i przeg³oso-
wanym wnioskiem zarz¹dzono przerwê w
obradach do 22 stycznia. Po przerwie radni
wrócili do przerwanego punktu prz¹dku
obrad - „G³osowanie wniosków zg³oszonych
podczas dyskusji nad projektem uchwa³y
bud¿etowej”. 

Przewodnicz¹ca Rady wycofa³a czêœæ
wniosków z³o¿onych w dniu 17 stycznia.

Kolejne wnioski do bud¿etu zg³osili
Radni: Marian JóŸwiak - dotycz¹ce przebu-
dowy dróg (ul. Pogodna i Ogrodowa w
D¹brówce, ul. S³oneczna w £agiewnikach,
ul. Letniskowa i Rekreacyjna w Jedliczu,
droga Podole-Marcjanka i droga w Szczawinie
Du¿ym); Wies³aw Olender - dotycz¹ce
pozostawienia w bud¿ecie zadañ z dzia³u
Kultura fizyczna i sport: budowa boisk w SP
w Bia³ej i ZSG w Grotnikach, „Stworzenie
Centrum Aktywizacji Spo³eczno-Kulturlanej
w Giecznie”, oraz zadania „Adaptacja
poddasza w Szkole Podstawowej w Bia³ej”;
Stanis³aw Dynek - dotycz¹ce zwiêkszenia
œrodków dla jednostek OSP; Dariusz Sêdzicki

- dotycz¹ce zwiêkszenia œrodków na budowê
przydomowych oczyszczalni œcieków, zakup
œmieciarki dla GZK, remont sto³ówki w
Grotnikach, wynagrodzenia pracowników
urzêdu z przeznaczeniem na wynagrodzenia
osób koniecznych do zatrudnienia w Publicz-
nych Punktach Dostêpu do Internetu, wykonania
ekspertyzy budowlanej w SP w Besiekierzu,
przesuniêcia œrodków na przebudowy dróg
z wydatków maj¹tkowych do wydatków
przeznaczonych na  bie¿¹ce utrzymanie.

Wszystkie zg³oszone wnioski poddane
zosta³y pod g³osowanie. W wyniku g³osowa-
nia wnioski zg³oszone przez Przewodnicz¹c¹
Rady i Radnego Mariana JóŸwiaka wiêkszoœci¹
g³osów Klubu Radnych „Lepsza Gmina”
zosta³y przyjête, pozosta³e wnioski zosta³y
odrzucone.

Skarbnik Gminy Ewa Kubiak przed-
stawi³a projekt uchwa³y bud¿etowej po
zmianach. 

Poprawka nr 3 do projektu bud¿etu gminy
Zgierz na 2008 rok z dnia 17 stycznia 2008
roku objê³a wszystkie zmiany do projektu
bud¿etu: Poprawkê nr 1, gdzie dokonano zmiany
Planu Przychodów - zmiana kwoty wolnych
œrodków przyjêtych do bud¿etu oraz Poprawkê
nr 2, w której uwzglêdniono czêœciowo
wnioski Komisji oraz potrzeby jakie zaistnia³y
po przedstawieniu projektu bud¿etu i wyniki
g³osowañ z obrad XIX sesji z dnia 17 i 22
stycznia. 

W wyniku g³osowania poprawek do
projektu bud¿etu, skreœlono punkt 6 w § 17
projektu uchwa³y - by³o to upowa¿nienie
Wójta do upowa¿nienia kierowników jednostek
do zaci¹gania zobowi¹zañ, których zap³ata
przypada na rok nastêpny.

W wyniku g³osowania podczas obrad sesji
zosta³y zmniejszone wydatki o kwotê
5.611.000 z³ i zwiêkszone o kwotê 3.480.000 z³.
Ogó³em zmniejszono plan wydatków o
kwotê 2.131.000 z³. 

W wyniku Poprawki nr 2 i g³osowañ
podczas sesji wydatki zmniejszone zosta³y
o kwotê 8.315 900 z³ i zwiêkszone o kwotê
4.216.500 z³. Ogó³em plan wydatków
zmniejszono o kwotê 4.099.400 z³.
Zmniejszy³ siê równie¿ deficyt i wynosi
28, 07 %.

Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz
nie zgodzi³ siê z przebiegiem sesji bud¿eto-
wej i podjêt¹ uchwa³¹. Uzna³, ¿e naruszona
zosta³a uchwa³a proceduralna, wobec czego
bud¿et uchwalony zosta³ z naruszeniem
prawa. Uzna³ równie¿, ¿e zadania dotycz¹ce
budowy dróg zosta³y zapisane w bud¿ecie
zbyt szczegó³owo, co uniemo¿liwia ich
wykonanie. W przyjêtej uchwale nieuwzglêd-
niono zobowi¹zañ wynikaj¹cych z realizacji
zadañ bud¿etu na 2007 rok, ograniczenie
dotacji dla GZK uniemo¿liwia realizacjê
zadañ statutowych. Zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi w tym zakresie przepisami, Wójt
zaskar¿y³ podjêt¹ uchwa³ê do Regionalnej
Izby Obrachunkowej, wnosz¹c o stwierdzenie
jej niewa¿noœci w ca³oœci lub czêœci.
O stanowisku zajêtym przez RIO poinforujemy.   

Uchwa³a zak³ada dochody bud¿etu
gminy w wysokoœci 23.905.000 z³, z czego:
l dochody bie¿¹ce w wysokoœci 23.205.000 z³,
l dochody maj¹tkowe w wysokoœci 700.000 z³.

W dochodach bie¿¹cych bud¿etu
zaplanowano:
l dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami w wysokoœci 3.123.001 z³,
l dotacje celowe na zadania realizowane na
podstawie porozumieñ z jednostkami samo-
rz¹du terytorialnego (Starostwo Powiatowe)
w wysokoœci 9.804 z³,
l dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoœci
164.000 z³.

Wydatki bud¿etu zaplanowano w
wysokoœci  30.617.129 z³, w tym:
l wydatki na realizacjê zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami w wysokoœci
3.123.001 z³,
l wydatki na zadania realizowane na podsta-
wie porozumieñ z jednostkami samorz¹du
terytorialnego (Starostwo Powiatowe) w
wysokoœci 9.804 z³,
l wydatki na realizacjê zadañ z zakresu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w wysokoœci 164.000 z³.       

W wydatkach bud¿etu gminy
utworzono rezerwy w ³¹cznej kwocie
380.000 z³, z tego:
l rezerwê ogóln¹ w wysokoœci 70.000 z³,
l celow¹ (na dotacjê dla jednostek niezali-
czanych do sektora finansów publicznych)
110.000 z³,
l celow¹ na zadania z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego w wysokoœci 30.000 z³,

Uchwa³a bud¿etowa



l celow¹ na wsparcie finansowe dla
dzia³aj¹cych grup odnowy wsi, podniesienie
atrakcyjnoœci, estetyki i bezpieczeñstwa
mieszkañców gminy Zgierz oraz rozwoju
kulturalno-sportowego m³odzie¿y i wyko-
nanie ekspertyz w wysokoœci 170.000 z³.

Przychody gminy ustalono  w wysokoœci
8.207.657 z³ , w tym:
l po¿yczka na finansowanie zadañ realizo-
wanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej w wysokoœci
493.401 z³,
l kredyty i po¿yczki d³ugoterminowe w
wysokoœci 7.522.430 z³,
l wolne œrodki na rachunku bankowym:
191.826 z³.

Na realizacjê zadañ inwestycyjnych
przeznaczono w bud¿ecie  9.917.268 z³. 

Dla Gminnego Zak³adu Komunalnego
ustalono dotacje w wysokoœci 805.500 z³,
z tego:
l 689.000 z³  - na dop³aty do lokalnego
transportu zbiorowego,
l 40.000 z³ - dop³aty do administrowania
budynkami komunalnymi,
l 76.500 z³ - dotacja na modernizacjê
oczyszczalni œcieków komunalnych w
Luæmierzu.

Dla Gminnego Oœrodka Kultury
ustalono dotacje w wysokoœci 535.000 z³,
z czego:
l 360.000 z³ - dotacja na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹,
l 175.000 z³ - dotacja na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹
bibliotek. 

Ponadto ustalono dotacje dla:
l Starostwa Powiatowego w Zgierzu
z przeznaczeniem na zakup samochodu
po¿arniczego dla Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Zgierzu w wysokoœci 10.000 z³,
l Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
na modernizacjê stanowisk pracy poprzez
doposa¿enie w sprzet specjalistyczny w
wysokoœci 10.000 z³,
l podmiotów niezaliczonych do sektora
finansów publicznych udzielanych w ramach
profilaktyki przeciwdzia³ania alkoholizmowi
w wysokoœci 15.000 z³.

Uchwa³a bud¿etowa gminy Zgierz na
2008 rok dostêpna jest w Biurze Obs³ugi
Rady Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie www.gmina.zgierz.pl.

Alicja Karnicka
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Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008
roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zgierz
dokona³a podsumowania swojej dzia³alnoœci
w 2007 roku. 

Komisja pracowa³a zgodnie z opracowa-
nym i przyjêtym przez Radê Gminy planem
pracy. Podczas posiedzenia dotycz¹cego
analizy realizacji bud¿etu gminy za 2006 rok
Komisja dokona³a jego pozytywnej oceny
wskazuj¹c jednoczeœnie niezrealizowane
przedsiêwziêcia budz¹ce niepokój Komisji
i przedstawi³a Radzie Gminy wniosek o
udzielenie Wójtowi Gminy Zgierz absolutor-
ium za 2006 rok.

W 2007 roku Komisja przeprowadzi³a
³¹cznie szeœæ kontroli w jednostkach organi-
zacyjnych gminy Zgierz. Trzy kontrole
przeprowadzono w Gminnym Zak³adzie
Komunalnym - z tego dwie problemowe w
dniach 29 maja i 21 sierpnia i jedn¹ komplek-
sow¹ w dniach 20-23 marca. Ponadto
kontrole problemowe przeprowadzono w
Urzêdzie Gminy - 27 lipca i 23 listopada,
oraz w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w
S³owiku w dniu 12 paŸdziernika.

Stwierdzone podczas kontroli niepra-
wid³owoœci zosta³y ujête w protoko³ach
pokontrolnych i w formie zaleceñ pokontrol-
nych przekazane do realizacji. 

Podczas posiedzenia w dniu 1 lutego
Komisja Rewizyjna opracowa³a plan pracy
na 2008 rok, który w formie uchwa³y
przedstawiony zostanie Radzie Gminy na
najbli¿szej  sesji .

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury Gospo-
darczej obradowa³a 29 stycznia. Komisja
omówi³a mo¿liwoœæ zakupu œmieciarki dla

Gminnego Zak³adu Komunalnego oraz ofertê
gminy Zgierz pod wzglêdem terenów pod
inwestycje.

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
obradowa³a 23 stycznia i 13 lutego.              

W styczniu Komisja omówi³a projekt
uchwa³y w sprawie przyjêcia „Gminnego
programu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych” na 2008 rok oraz
opracowa³a plan pracy na I pó³rocze br.        

Na posiedzeniu lutowym natomiast
cz³onkowie Komisji zajêli siê problemem
dostosowania gminnych oœrodków zdrowia
do standardów unijnych oraz przebiegiem
realizacji zadania „Organizacja przestrzeni
rekreacyjno-sportowej w miejscowoœci
Rosanów w celu pobudzenia aktywizacji
i integracji spo³eczeñstwa lokalnego”
i sposobem przysz³ego zarz¹dzania
powstaj¹cym obiektem.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 8 lutego. Na posiedzeniu Komisja
omówi³a: projekt uchwa³y w sprawie okreœlenia
zasad uczestnictwa w zadaniu inwestycyjnym
pn. „Budowa gminnej sieci przydomowych
oczyszczalni œcieków”, realizowanym przez
gminê Zgierz; procedury i mo¿liwoœci
przeprowadzenia referendum dotycz¹cego
samoopodatkowania siê mieszkañców gminy
na rzecz gospodarki odpadami; rozmieszczenie
pojemników na œmieci na ternie Gminy
Zgierz.

Na podstawie materia³ów  

komisji Rady Gminy Zgierz

Z prac komisji Rady Gminy Zgierz

XX sesja Rady Gminy Zgierz

odbêdzie siê 

21 lutego o godz. 10.00 

w sali konferencyjnej 

Urzêdu Gminy Zgierz

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” oraz Wójt Gminy Zgierz 
zapraszaj¹ mieszkañców gminy Zgierz 

do odwiedzenia stoiska nr 20 
na XIV Miêdzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur”, 

które odbêd¹ siê w dniach 29 lutego - 2 marca 2008 r. 
w Centrum Wystawienniczo-Handlowym Expo w £odzi, przy ul. Stefanowskiego 30.

Tak jak w ubieg³ym roku gmina Zgierz weŸmie udzia³ w Targach wraz z gminami
Dalików, £êczyca, Parzêczew i Wartkowice, wystêpuj¹c pod szyldem Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM”, która organizuje i finansuje uczestnictwo w imprezie.

Na naszym wspólnym stoisku bêdziemy prezentowaæ atrakcje i oferty turysty-
czne, rekreacyjne, kulturalne i kulinarne gmin tworz¹cych Fundacjê, poka¿emy
równie¿ dzia³alnoœæ „PRYM”-u - realizowane i wdro¿one ju¿ projekty oraz plany
na przysz³oœæ.

Targi bêd¹ dostêpne dla zwiedzaj¹cych w godzinach:
29 lutego (pi¹tek) 10.00 - 17.00 dla profesjonalistów
1 marca (sobota) 10.00 - 17.00 dla publicznoœci
2 marca (niedziela) 10.00 - 16.00 dla publicznoœci

Komisja Rewizyjna

Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja Infrastruktury
Spo³ecznej

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska
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Natomiast, gdy przeniesienie nast¹pi po
31 maja to p³atnoœci przys³ugiwaæ bêd¹
przekazuj¹cemu a nie tak jak dotychczas
rolnikowi, który przej¹³ te grunty. Grunty
rolne, do których maj¹ byæ przyznane
p³atnoœci musz¹ byæ utrzymywane w dobrej
kulturze rolnej. Oznacza to, ¿e rolnik, który
grunt przej¹³ powinien siê zobowi¹zaæ do
przestrzegania tych norm. Te obowi¹zki
powinny byæ jasno sprecyzowane w
umowach sprzeda¿y b¹dŸ dzier¿awy.
Odpowiedzialnoœæ za utrzymywanie gruntów
w dobrej kulturze rolnej spoczywa na tym
rolniku, który otrzymuje p³atnoœci. 

Nieprzestrzeganie powy¿szych norm
skutkuje pomniejszeniem p³atnoœci.
Powy¿sza zmiana nie bêdzie ogranicza³a
funkcjonowania rynku obrotu gruntami, nie
bêdzie nak³ada³a znacznych obci¹¿eñ admini-
stracyjnych na rolników. Zgodnie z nowym
rozporz¹dzeniem pozwoli to unikn¹æ
podwójnych roszczeñ w odniesieniu do tego
samego gruntu. Dlatego niezbêdne jest ustale-
nie w dyspozycji którego rolnika znajduj¹ siê
dzia³ki w okreœlonym dniu. 

Od 2008 roku zostan¹ dodane nowe
wymagania dotycz¹ce dobrej kultury rolnej.
Bêdzie to dotyczy³o rolników, którzy uprawiaj¹
zbo¿a. Pszenica, ¿yto, owies i jêczmieñ mog¹

byæ uprawiane na tej samej powierzchni nie
d³u¿ej ni¿ przez 3 lata. Wymóg wprowadzenia
zmianowania dotyczy rolników w ca³ej
Wspólnocie Europejskiej. Zosta³ on
wprowadzony zgodnie z wytycznymi
Komisji Europejskiej.

Zmieni³y siê równie¿ przepisy wspólno-
towe w zakresie definicji dzia³ki rolnej.
Rolnicy bêd¹ mogli otrzymaæ p³atnoœci do
powierzchni gruntów rolnych mniejszych ni¿
10 arów (0,1 ha). Dotychczasowe zasady
uniemo¿liwia³y w³¹czenie pól o tak ma³ej
powierzchni do p³atnoœci bezpoœrednich.
Oznacza to, ¿e od bie¿¹cego roku p³atnoœciami
do gruntów zostan¹ objête przydomowe
ogródki, rowy o szerokoœci do 2 metrów
przylegaj¹ce do upraw, oczka wodne do 100 m2,
znajduj¹ce siê na dzia³kach rolnych lub
przylegaj¹ce do tych dzia³ek. S¹ to
powierzchnie, które s¹ czêœci¹ uprawy roœlin
i stanowi¹ zwarty obszar gruntu. Te zmiany
wprowadzaj¹ nowe zasady zg³aszania we
wnioskach przez rolników dzia³ek rolnych.
Tak jak w roku ubieg³ym rolnicy bêd¹ mogli
grupowaæ uprawy, do których przys³uguje ten
sam rodzaj p³atnoœci. 

Podstawow¹ grupê upraw stanowi
powierzchnia kwalifikuj¹ca siê do jednolitej
p³atnoœci obszarowej (JPO). Do powierzchni
dzia³ki rolnej kwalifikuj¹cej siê do p³atnoœci
JPO rolnik bêdzie móg³ wliczyæ przylegaj¹ce
do siebie powierzchnie mniejsze ni¿ 0,1 ha,

np. oczka wodne do 100 m2, rowy, ogródki
przydomowe. Jednak nie oznacza to, ¿e
p³atnoœci bezpoœrednie przys³uguj¹ oddzielnie
do rowów i oczek wodnych. Nastêpnie na
dzia³ce rolnej, czyli powierzchni zadeklaro-
wanej do jednolitej p³atnoœci obszarowej,
nale¿y zadeklarowaæ powierzchniê upraw,
które kwalifikuj¹ siê do przyznania
uzupe³niaj¹cych p³atnoœci lub do upraw roœlin
energetycznych, lub p³atnoœci do owoców
miêkkich.

Dzia³ka rolna oznacza zwarty obszar gruntu,
na którym jeden rolnik prowadzi jedn¹ grupê
upraw. Jako oddzielne dzia³ki rolne musz¹
byæ oznaczone we wniosku grunty, na
których s¹ uprawiane len, konopie i roœliny
objête p³atnoœci¹ rolnoœrodowiskow¹ oraz
trwa³e u¿ytki zielone.

ARiMR

Rada UE zmieni³a czêœæ przepisów dotycz¹cych
przyznawania p³atnoœci bezpoœrednich
21 stycznia Rada UE przyjê³a rozporz¹dzenie zgodnie, z którym p³atnoœci bezpoœrednie bêd¹
przys³ugiwa³y rolnikowi, który posiada grunty rolne, na dzieñ 31 maja roku, w którym zosta³
z³o¿ony wniosek. Jest to wa¿na informacja dla tych rolników, którzy zamierzaj¹ sprzedaæ lub
wydzier¿awiæ swoj¹ ziemiê. Je¿eli rolnik przeniesie posiadane grunty na inn¹ osobê przed 
31 maja danego roku, to nie otrzyma do tych gruntów p³atnoœci obszarowych. 

W 2008 roku na jednym formularzu
wniosku rolnicy mog¹ ubiegaæ siê o
przyznanie 7 rodzajów p³atnoœci:
l jednolit¹ p³atnoœæ obszarow¹ (JPO); 
l krajowe uzupe³niaj¹ce p³atnoœci obszarowe
(UPO), w tym: 
- p³atnoœæ do grupy upraw podstawowych, 
- p³atnoœæ do powierzchni uprawy chmielu,
zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o
przyznanie p³atnoœci do gruntów rolnych na
dany rok, 
- p³atnoœæ do powierzchni uprawy chmielu,
do której rolnikowi przyznano p³atnoœæ
uzupe³niaj¹c¹ do powierzchni uprawy
chmielu za 2006 rok, 
- p³atnoœæ do powierzchni roœlin przezna-
czonych na paszê, uprawianych na trwa³ych
u¿ytkach zielonych (p³atnoœci zwierzêce); 
l p³atnoœæ do upraw roœlin energetycznych; 
l oddzieln¹ p³atnoœæ z tytu³u owoców i
warzyw (p³atnoœæ do pomidorów); 
l przejœciowe p³atnoœci z tytu³u owoców
miêkkich; 
l p³atnoœæ cukrowa;
l pomoc finansow¹ wspieraj¹c¹ gospo-
darowanie na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW). 

ARiMR

Od po³owy stycznia, spersonalizowane
wnioski o przyznanie p³atnoœci 
bezpoœrednich wysy³a do rolników 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Jak co roku, od 15 marca rolnicy
bêd¹ mogli sk³adaæ wnioski w biurach
powiatowych ARiMR i ubiegaæ siê 
o p³atnoœci bezpoœrednie za 2008 rok.

Od 15 marca rolnicy mog¹
sk³adaæ wnioski o przyznanie
p³atnoœci bezpoœrednich 

Do gruntów sprzedanych 
przed 31 maja p³atnoœci
przys³uguj¹ nabywcy 

Zmianowanie na polach
przeznaczonych pod uprawê
zbó¿ 

Nowa definicja dzia³ki 
rolnej i opisywanie ró¿nych
upraw

Biuro Powiatowe ARiMR 
dla powiatu zgierskiego:

ul. Piotra Œciegiennego 4
95-070 Aleksandrów £ódzki 

tel. 042 712 06 19, tel./fax: 042 712 21 05

Konkurs ten organizowany jest przez
Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹ oraz Polsko
-Amerykañsk¹ Fundacjê Doradztwa dla
Ma³ych Przedsiêbiorstw. Ju¿ po raz dziewi¹ty
Kapitu³a Konkursu wyró¿ni³a instytucje
finansowe, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju
sektora Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw.
Pod uwagê brana jest nie tylko oferta produk-
tów dostosowana do specyfiki MŒP, ale tak¿e
jakoœæ obs³ugi, doœwiadczenie i przygoto-
wanie kadry, kultura korporacyjna oraz
aktywnoœæ w segmencie MŒP.

Szczególn¹ uwagê zwracano na budo-
wanie silnych wiêzi wspó³pracy z lokaln¹

s p o ³ e c z n o œ c i ¹ ,
zw³aszcza z miejs-
cowym sektorem
przedsiêbiorczoœci
- w tym dzia³alnoœci
rolniczej. Wyró¿-
nione banki musia³y
z a p r e z e n t o w a æ
swoje dzia³ania:
m.in. przedstawiæ
ofertê uwzglêdnia-

j¹c¹ specyfikê MŒP, opisaæ strategiê zwiêk-
szania zakresu wspó³pracy z przedsiêbior-
stwami, a tak¿e prace na rzecz edukacji
i szkoleñ dla MŒP. Informacje od banków
weryfikowane by³y przez zewnêtrznych
audytorów, którzy odwiedzali banki i rozma-
wiali z ich klientami.

Kilkumiesiêczny audyt zakoñczy³ siê
18 stycznia uroczystym wrêczeniem nagród
podczas Gali w Warszawie. 

Przyjazny bank
Bank Spó³dzielczy w Zgierzu otrzyma³ 
god³o promocyjne Bank Przyjazny dla
Przedsiêbiorców wraz z 4 z³otymi gwiazdami
w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu
Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców.

El¿bieta Zytek 
- Prezes Zarz¹du Banku
Spó³dzielczego w Zgierzu
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Wioski tematyczne, które powstan¹
u³atwi¹ wchodzenie i powrót na rynek pracy
mieszkañców 7 wsi dotkniêtych bezrobociem
z obszaru dzia³ania Fundacji „PRYM”.
W realizacjê projektu, która potrwa piêæ
miesiêcy (od stycznia do koñca maja br.),
zaanga¿owani s¹ mieszkañcy Bia³ej, Ciosen,
Dzier¿¹znej i Rosanowa (gm. Zgierz) oraz
Lubienia (gm. £êczyca), Œniatowej (gm.
Parzêczew) i Domaniewa (gm. Dalików).
Miejscowoœci te maj¹ ma³e szanse na
przyci¹gniêcie inwestorów zewnêtrznych i
dysponuj¹ s³abym potencja³em inwestycji
wewnêtrznych, wiêc nie ma co liczyæ tam na
pracê. Jest za to pusta obora i stodo³a,
nieuprz¹tniête podwórko, a nieopodal ³¹ka
i sad - trzeba na nie spojrzeæ jak na skarby i
spróbowaæ je przekuæ w Ÿród³o zarobków.  

W Polsce funkcjonuje ju¿ kilka wiosek
tematycznych. Prekursorem idei powstania
tego typu miejsc w Polsce (pomys³ zaczerp-
niêty zosta³ z doœwiadczeñ miejscowoœci
austriackich) jest dr Wac³aw Idziak, socjolog
z Politechniki Koszaliñskiej zajmuj¹cy siê

sprawami rozwoju obszarów wiejskich, który
równie¿ wspiera projekt „PRYM”-u.
Bo wdro¿enie projektu wymaga nie tylko
zaanga¿owania mieszkañców wsi, lecz tak¿e
du¿ego wsparcia w postaci kadry posiadaj¹cej
stosown¹ wiedzê i umiejêtnoœci. Dlatego
mieszkañcom tych miejscowoœci pomog¹
równie¿ studenci Uniwersytetu £ódzkiego
wraz z opiekunem naukowym, Koszaliñskie
Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne oraz
liderzy modelowych wiosek tematycznych
z województwa zachodniopomorskiego.
Wioski i trasa tematyczna powstan¹ wed³ug
wspólnie wypracowanego pomys³u, którego
g³ównym celem bêdzie uczynienie z ma³ego
miejsca swojego zamieszkania tematycznego,
pro-turystycznego produktu - do zwiedzania,
podziwiania, fascynacji i edukacji, a tak¿e do
zarabiania pieniêdzy.

Projekt „PRYM”-u w kolejnych etapach
jego realizacji zak³ada wyjazd studyjny do
modelowych wiosek tematycznych istniej¹-
cych w województwie zachodniopomorskim,
warsztaty specjalizacji wsi, opracowanie dla

wsi uczestnicz¹cych w projekcie planów
rozwoju uwzglêdniaj¹cych wybrane specjali-
zacje oraz konferencjê podsumowuj¹c¹
realizacjê projektu.

Ju¿ 29 lutego czterdzieœci osób z obszaru
dzia³ania Fundacji „PRYM” wyjedzie do
wiosek tematycznych w Zachodniopomor-
skiem. W wyjeŸdzie wezm¹ udzia³ przed-
stawiciele Grup Odnowy Wsi oraz osoby
zaanga¿owane w tworzenie specjalizacji wsi
i tworzenie trasy tematycznej. Uczestnicy
wyjazdu spêdz¹ trzy dni w piêciu wioskach
tematycznych: D¹browa - Wioska zdrowego
¿ycia, Iwiêcino - Wioska Koñca Œwiata, 
Paproty - Wioska Labiryntów i Ÿróde³,
Podgórki - Kraina Bajek i Rowerów
i Sierakowo S³awieñskie - Wioska Hobbitów.
Zapoznaj¹ siê z tym, jak by³y one tworzone i
jak funkcjonuj¹, wezm¹ udzia³ w zajêciach
prowadzonych przez mieszkañców tych wsi
oraz w warsztatach poœwiêconych przygo-
towaniu do tworzenia wiosek tematycznych.
Przeprowadzone zostan¹ trzy zajêcia warszta-
towe, ka¿de z nich trwaæ bêdzie 4 godziny.
Po wyjeŸdzie zostan¹ zorganizowane cztery
grupy robocze do opracowania planów
rozwoju dla ka¿dej wsi. Cz³onkami zespo³ów
roboczych bêd¹ przede wszystkim
cz³onkowie Grup Odnowy Wsi.

Projekt „Miêdzy beznadziej¹ a sukcesem”
finansowany jest przez Fundacjê „Fundusz
Wspó³pracy” przy udziale œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Ma³gorzata Klauziñska

Powstan¹ wioski tematyczne
100 tys. z³ dofinansowania do projektu „Miêdzy beznadziej¹ a sukcesem” otrzyma³a 
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” w ramach konkursu „EQUAL - upowszechnianie
dobrych praktyk na obszarach wiejskich”. Dziêki tym pieni¹dzom powstanie model 
specjalizacji trzech wsi w gminach £êczyca, Parzêczew i Dalików oraz trasy tematycznej 
przebiegaj¹cej przez cztery wsie w gminie Zgierz. 

W lipcu ubieg³ego roku gmina Zgierz
podpisa³a umowê o dofinansowanie tego
projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i moderniza-
cja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006, priorytet:
Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich,
dzia³anie: Odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa kulturowego.

Kwota pomocy unijnej przyznanej przez
Zarz¹d Województwa £ódzkiego wynosi
359 tys. z³.

Aktualnie trwaj¹ zaawansowane prace w
miejscu, gdzie ma powstaæ kompleks
sportowo-rekreacyjny. Projekt zak³ada
bowiem nie tylko powstanie nowego boiska,
ale tak¿e wyposa¿onego placu rekreacyjno
-zabawowego dla dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych. Wramach projektu oprócz prac
agrotechniczno-budowlanych zostanie wyko-
nane te¿ oœwietlenie i ogrodzenie terenu.
Zakupiony zostanie równie¿ sprzêt zwi¹zany
z urz¹dzeniem boiska, m.in. wiaty dla zawod-

ników, siatki do bramek, rollcar do podlewa-
nia murawy oraz sprzêt, który zostanie
zamontowany w czêœci rekreacyjno-zaba-
wowej, m.in. stó³ do ping-ponga, stó³ do gry
w szachy, ³awki piknikowe, zestaw zaba-
wowy dla dzieci. 

W wyniku realizacji projektu spo³ecznoœæ
Rosanowa zyska nie tylko atrakcyjne miejsce
dla rodzinnych spotkañ, i to niekoniecznie
wy³¹cznie o charakterze sportowym, ale
nowo powsta³y obiekt bêdzie równie¿
impulsem dla dalszego rozwoju miejscowoœci
i okolicznych terenów.

Agnieszka Filipczak

Sport i rekreacja w Rosanowie
Gmina Zgierz realizuje projekt  pn. „Organizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej 
w miejscowoœci Rosanów w celu pobudzenia aktywizacji i integracji spo³eczeñstwa
lokalnego”.

Na Ziemi Zgierskiej



W sumie do koñca czerwca bêdzie funkcjo-
nowa³o w Polsce a¿ 256 takich miejsc.
Po³¹czone zostan¹ w ogólnopolsk¹ sieæ.

- Centrum Kszta³cenia w D¹brówce

dysponuje 10 doskonale wyposa¿onymi

stanowiskami komputerowymi. Wszystkie

komputery maj¹ profesjonalne oprogra-

mowanie, wbudowan¹ nagrywarkê DVD,

pod³¹czone s³uchawki z mikrofonem i kamerê

oraz szerokopasmowy dostêp do Internetu

- mówi Katarzyna Kuzio, pracownik
Centrum Kszta³cenia - Do dyspozycji bêdzie

równie¿ tzw. biblioteczka multimedialna

- pakiet komputerowych programów eduka-

cyjnych, w tym: encyklopedia powszechna

PWN, atlas œwiata, atlas historyczny, s³ownik

szkolny jêzyka polskiego oraz s³owniki

jêzyków obcych (angielskiego, niemieckiego,

rosyjskiego, francuskiego i hiszpañskiego).

Skorzystaæ bêdzie mo¿na tak¿e z urz¹dzenia

wielofunkcyjnego (drukarki, ksera, skanera),

faxu i projektora multimedialnego.

Z pakietu oferowanych w Centrum
Kszta³cenia us³ug bêdzie mog³a skorzystaæ
ka¿da osoba zamieszkuj¹ca teren wiejski,

zainteresowana uzupe³nieniem i poszerzaniem
wiedzy, bez wzglêdu na wiek czy wykszta³cenie.
Korzystanie z Internetu w celu podnoszenia
swoich umiejêtnoœci i kwalifikacji oraz
korzystanie ze szkoleñ dostêpnych w ramach
utworzonej na potrzeby projektu platformy
e-learningowej bêdzie nieodp³atne. Zapisuj¹c
siê na ró¿ne szkolenia, ich uczestnicy krok po
kroku dowiedz¹ siê m.in. jak efektywnie
poszukiwaæ pracy, jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê,
jak poruszaæ siê w systemie podatkowym czy
stworzyæ biznesplan oraz poznaæ, nawet od
podstaw, obs³ugê komputera i wspó³pracu-

j¹cego z nim sprzêtu. Za poœrednictwem
platformy bêdzie równie¿ mo¿na uczyæ siê
jêzyków obcych - angielskiego,  niemieckiego.

Wielu mieszkañców gminy Zgierz
wyjecha³o za prac¹ do Irlandii czy Wielkiej
Brytanii. Teraz ich rodziny bêd¹ mog³y nie

tylko us³yszeæ swoich bliskich, ale
i zobaczyæ on-line. Za darmo. - Wszystkie

stanowiska komputerowe maj¹ zainsta-

lowanego Skype'a. To program, który

umo¿liwia prowadzenie darmowych

rozmów g³osowych oraz wideorozmów

miêdzy u¿ytkownikami programu

- mówi K. Kuzio. Mo¿na te¿ bêdzie
rozmawiaæ z posiadaczami telefonów
stacjonarnych lub komórkowych za
pomoc¹ technologii VoIP, czyli telefonii
internetowej - po³¹czenia te s¹ p³atne, ale
po znacznie ni¿szej cenie ni¿ w przypadku
tradycyjnej telefonii.

Centrum Kszta³cenia nie ma za wiele
wspólnego z kawiarenk¹ internetow¹. - Choæ

dostêp do stron internetowych jest ogromny,

to jednak specjalny program „cenzor”

ogranicza mo¿liwoœci korzystania z tych

nieprzydatnych w czasie zdobywania wiedzy.

Przy stanowisku serwerowym, które bêdê

obs³ugiwa³, mam podgl¹d na ekrany

u¿ytkowników, by nie kontrolowaæ ka¿dego

z osobna - wyjaœnia Tomasz Stopczyk,
informatyk - W pomieszczeniu kompute-

rowym zamontowany zosta³ równie¿ system

alarmowy wraz z powiadamianiem.

Pracownicy Centrum Kszta³cenia udzielaæ
bêd¹ pomocy przy korzystaniu z zasobów
centrum oraz bêd¹ prowadziæ - ju¿ metod¹
tradycyjn¹ - szkolenia z zakresu podstaw
obs³ugi komputera, sposobów poruszania siê
na rynku pracy oraz uruchamiania i prowa-
dzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej,
odpowiednio do zapotrzebowania, tak aby jak
najszybciej zaadaptowaæ bezrobotnych do
wymogów lokalnego rynku pracy.

- Siedzib¹ wioski internetowej jest Klub

Integracji Spo³ecznej w D¹brówce Sowice,

ul. Ogrodowa 6. Pracownia komputerowa

czynna bêdzie przez ca³y tydzieñ: od

poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 12.00-20.00

oraz w soboty i niedziele w godz. 12.00-16.00

- informuje K. Kuzio.
Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa,
jako efekt wspó³pracy Fundacji Regionalnej
Agencji Promocji Zatrudnienia z D¹browy
Górniczej oraz Przedsiêbiorstwa Telekomu-
nikacyjnego Optoland S.A. z Warszawy. 

Wszystkie Centra Kszta³cenia w Polsce
przez najbli¿sze pó³ roku bêd¹ czynne
codziennie, a dostêp do ich zasobów bezp³atny.
Po 30 czerwca, wraz z ca³ym wyposa¿eniem,
zostan¹ przejête przez gminy, które zosta³y
zobligowane do utrzymania ich przez piêæ lat.
Wtedy te¿ bêd¹ mog³y byæ pobierane op³aty
np. za papier wykorzystany do ksero.

Ma³gorzata Klauziñska
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G³ównym za³o¿eniem EFS jest wspieranie
wszelkich inicjatyw zwi¹zanych z rozwojem
zasobów ludzkich i polityk¹ zatrudnienia.
St¹d do udzia³u w szkoleniu zostali
zaproszeni przedstawiciele szkó³ z terenu
gminy Zgierz, Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej i Gminnego Oœrodka Kultury. Na
szkoleniu obecni byli równie¿ pracownicy
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz
przedstawiciele instytucji z gmin Dalików
i Parzêczew.  

Zajêcia prowadzi³ prezes i dyrektor
Stowarzyszenia Centrum OPUS - £ukasz
Waszak, bêd¹cy trenerem i specjalist¹
z zakresu funduszy unijnych. Podczas szkole-
nia, które w przewa¿aj¹cej czêœci mia³o
charakter warsztatowy, mo¿na by³o zapoznaæ
siê z procesem planowania projektu do EFS.

Uczestnicy szkolenia, pracuj¹c w grupach,
przechodzili przez kolejne etapy konstruowa-
nia wymyœlonego przez siebie projektu, takie
jak zdefiniowanie grupy docelowej, okreœlenie
dzia³añ podejmowanych w ramach projektu

oraz harmonogram ich realizacji.
Oprócz wiedzy praktycznej nie mog³o te¿

zabrakn¹æ teorii, która stanowi podstawê w
przygotowaniach do ubiegania siê o œrodki
unijne. W tym celu zosta³ przedstawiony
Europejski Fundusz Spo³eczny, z którego
œrodki w Polsce w okresie 2007-2013
bêd¹ rozdysponowywane poprzez Program
Operacyjny Kapita³ Ludzki. Pokrótce zosta³y
omówione za³o¿enia dotycz¹ce wybranych
priorytetów i dzia³añ PO KL, w ramach
których bêdzie mo¿na pozyskiwaæ fundusze
na konkretne projekty. 

EFS od pocz¹tku swego istnienia s³u¿y
inwestowaniu w najcenniejszy kapita³, jakim
s¹ ludzie. Poszerzanie  ich  kompetencji, ale
tak¿e rozwijanie ich pasji, zainteresowañ
stanowi  byæ  mo¿e  najistotniejszy  czynnik
rozwoju i postêpu. Tym samym gmina
Zgierz, korzystaj¹c z mo¿liwoœci jakie
stwarza EFS, chce daæ swym mieszkañcom
szansê na rozwijanie siê i dlatego bêdzie
sk³adaæ wnioski o dofinansowanie projektów

w ramach PO KL.  

Agnieszka Filipczak

Jak pozyskaæ pieni¹dze z EFS...
W dniach 22-23 stycznia w Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej odby³o siê szkolenie
dotycz¹ce pozyskiwania œrodków finansowych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Szkolenie zosta³o zrealizowane na zaproszenie Urzêdu Gminy Zgierz przez Regionalny
Oœrodek Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, który dzia³a przy Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w £odzi.

Wioska internetowa w D¹brówce
„Wioska internetowa - kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich” to projekt unijny
dziêki któremu m³odzie¿ i doroœli w ca³ym kraju bêd¹ mieli szansê na ³atwiejszy dostêp do
wiedzy, multimedialnych szkoleñ oraz jêzyków obcych. Wszystko to za darmo w specjalnych
Centrach Kszta³cenia, powstaj¹cych w³aœnie we wsiach i ma³ych miejscowoœciach. 
Jedno z nich otwarte zostanie jeszcze w lutym w D¹brówce Sowice.

Na Ziemi Zgierskiej

W wiosce internetowej
bêdzie mo¿na skorzystaæ
z telefonii VoIP oraz
prowadziæ wideoroz-
mowy przez Skype’a
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Spotkanie to zorga-
nizowane zosta³o w
ramach przygotowa-
nia uczestników do
I etapu konkursu
(docelowo bêd¹ trzy).
Uczniowie wys³uchali
krótkiego wyk³adu na
temat ogólnej genezy
heraldyki, funkcji
herbów oraz podstawowych norm prawnych
reguluj¹cych zasady budowania wspó³czes-
nych herbów jednostek samorz¹du terytorial-
nego w Polsce. Wiedzê tê wykorzystaj¹ przy
projektowaniu herbów miejscowoœci gminy
Zgierz wraz z ich opisem i uzasadnieniem.
Powstan¹ herby Astachowic, B¹dkowa,
Besiekierza, Bia³ej, Ciosen, RogóŸna i Woli
Rogoziñskiej, Skotnik, D¹brówek, Szczawina,
Luæmierza, Dzier¿¹znej, Gieczna, £agiewnik
Nowych, S³owika, Kêblin oraz Woli Branickiej.
Komisja konkursowa udostêpni³a uczest-
nikom konkursu tak¿e materia³y historyczne
zwi¹zane z tymi miejscowoœciami i ich
dawnymi w³aœcicielami.

Sk³ad komisji konkursowej stanowi¹
przedstawiciele Towarzystwa Przyjació³
Zgierza, Zgierskiego Oddzia³u PTTK,
Muzeum Miasta Zgierza oraz komórek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w
Zgierzu, Urzêdu Miasta Zgierza i Urzêdu
Gminy Zgierz zajmuj¹cych siê oœwiat¹, kultur¹
i sportem. Ide¹ konkursu, który odbywa siê
cyklicznie co dwa lata, jest zainteresowanie

m³odzie¿y problematyk¹ Zgierza i Ziemi
Zgierskiej, wzbogacenie ich wiedzy o
przesz³oœci i wspó³czesnoœci regionu oraz
popularyzacja wiedzy o jego walorach przy-
rodniczych, geograficznych i historycznych.
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch
kategoriach: gimnazjów i szkó³ ponadgim-
nazjalnych. W tegorocznej edycji udzia³
bierze 17 dru¿yn z 6 szkó³ z terenu gminy
Zgierz i Zgierza.

I etap konkursu zamkniêty zostanie
7 marca, bo do tego czasu dru¿yny mog¹
sk³adaæ swoje prace. Do 25 marca zaœ komisja
konkursowa musi dokonaæ oceny projektów.
W II etapie przeprowadzona zostanie z
dru¿ynami rozmowa na temat zaprojekto-
wanych przez nie herbów, a w III -  dru¿yny
bêd¹ pisa³y sprawdzian z zakresu wiedzy o
Zgierzu i regionie zgierskim.

Wszystkie zaprojektowane w ramach
konkursu herby, bêdzie mo¿na zobaczyæ po
jego zakoñczeniu w Muzeum Miasta Zgierza.

Ma³gorzata Klauziñska

M³odzie¿ zaprojektuje herby 
miejscowoœci gminy Zgierz 
Wybitny badacz heraldyki, dr Marek Adamczewski z Uniwersytetu £ódzkiego, spotka³ siê 
29 stycznia w Urzêdzie Gminy Zgierz z m³odzie¿¹ bior¹c¹ udzia³ w Konkursie wiedzy 
o Zgierzu i regionie zgierskim - edycja 2007/2008.

G³ównym celem organizowania Corridy…
w grotnickiej szkole jest zainteresowanie
uczniów zawi³oœciami polskiej ortografii oraz
kszta³cenie poprawnego pisania. Takie
wspólne pisanie dyktanda przez szkoln¹
m³odzie¿ oraz znane osobistoœci gminy
Zgierz, Ozorków i województwa ³ódzkiego
dobrze s³u¿y popularyzacji wœród szkolnej
dziatwy has³a: PISZMY BEZ B£ÊDÓW!
Tekst tegorocznej II Corridy… pisali m.in.
Mistrz Polskiej Mowy satyryk Marcin Pyda,
przedstawiciele w³adz gminy Zgierz, nagro-
dzona odznak¹ Poetka Barbara Kaszyñska,
malarka El¿bieta £uniewska, redaktorzy
gazety K£OS, znany instruktor bryd¿a major
Henryk Chojnacki, dyrektorzy szkó³,

nauczyciele, rodzice oraz najlepsi w szkolnych
eliminacjach uczniowie. Wed³ug zgodnej
opinii pisz¹cych tekst dyktanda by³ bardzo
trudny. Oto wybrany fragment: W rzêsistym

d¿d¿u przysz³a do ekskluzywnego wiza¿ysty

niezbyt chimeryczna, nie najœmielsza

szesnastoipó³letnia podfruwajka…Historia ta,

pouczaj¹ca i prawdziwa, odnosi siê do œwie¿o

narodzonych gwiazd bie¿¹cego sezonu,

fl¹der, stu³bi oraz tych, którzy nie znaj¹

ortografii.
W tle II Corridy Ortograficznej by³a

jeszcze dobra muzyka, hymn Corridy…
,,Ucz, ucz, ucz siê polskiego” odœpiewany
przez szkolny chór pod kierownictwem
nauczycielki muzyki Beaty Wojakowskiej,

znakomita scenografia opracowana przez
nauczycielkê szkolnej œwietlicy El¿bietê
Szymczak, zagadki ortograficzne z nagrodami
oraz wystêp z gitar¹ Mistrza Polskiej Mowy
Marcina Pydy, który zaœpiewa³ wiersz
Barbary Kaszyñskiej do w³asnej muzyki.

Wasz reporter, a równoczeœnie organizator
tej podwójnej uroczystoœci ma nadziejê, ¿e
WSZYSCY dobrze siê bawili, a i elementy
po¿ytecznej nauki znaleŸli. Ju¿ za rok
zapraszamy do udzia³u w III Corridzie
w Grotnikach.

Andrzej Leja

Przyjaciel Dziecka w rzêsistym d¿d¿u!
W ostatni dzieñ zajêæ przed zimowymi feriami w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Grotnikach odby³a siê podwójna uroczystoœæ. W czasie II Corridy Ortograficznej, któr¹ 
w ubieg³ym roku szkolnym zainicjowa³ profesor Ortograficki vel Andrzej Leja (nauczyciel
jêzyka polskiego) kapitu³a Towarzystwa Przyjació³ Dzieci wrêczy³a poetce Barbarze
Kaszyñskiej odznakê Przyjaciel Dziecka. Uczniowie m³odszych klas z przejêciem recytowali
jej wiersze. Zaœ starsi uczniowie - gimnazjaliœci pisali wraz z doros³ymi dyktando. 

Konferencja obejmowa³a dwa tematy.
Pierwszy - „Metody szybkiego i efektywnego
uczenia siê w pracy z uczniem zdolnym”,
zaprezentowany przez Helenê Cichock¹,
drugi - „Jak polubiæ matematykê? Liczby w
kolorach w edukacji matematycznej dzieci”,
przedstawiony przez Renatê Adynowsk¹. 

W trakcie warsztatów nauczyciele zapoz-
nali siê z zagadnieniami teoretycznymi,
metodami prowadzenia zajêæ z uczniami, a
w czêœciach praktycznych konferencji
sprawdzali skutecznoœæ poznanych metod.
Mogli równie¿ zapoznaæ siê z podrêcznikami
wydanymi przez Wydawnictwo Oœwiatowe
MAC.

Maciej Wrzesiñski

Konferencja oœwiatowa
dla nauczycieli
6 lutego w Urzêdzie Gminy Zgierz odby³a 
siê konferencja oœwiatowa przeznaczona 
dla nauczycieli kszta³cenia zintegrowanego 
w klasach I-III szkó³ podstawowych. 
Uczestniczy³o w niej 25 nauczycieli 
z gminnych szkó³. Konferencjê zorgani-
zowali: Wydawnictwo Oœwiatowe MAC,
Anna Andryszczak - doradca metodyczny 
z zakresu kszta³cenia zintegrowanego 
oraz Urz¹d Gminy Zgierz.

Na Ziemi Zgierskiej

Poetka Barbara Kaszyñska (druga od lewej)
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Na Ziemi Zgierskiej

Dlaczego polski
król, który urodzi³
siê na Wêgrzech
zosta³ patronem
szko³y? - Szko³a

w Szczawinie od

kilkunastu lat inten-

sywnie wspó³pracuje

z Towarzystwem

PrzyjaŸni Polsko-Wêgierskiej w £odzi.

W ubieg³ym roku nawi¹za³a wspó³pracê ze

Szko³¹ Podstawow¹ w Nogradsipek na

Wêgrzech. A ponadto, odwo³uj¹c siê do

historii, ch³opi ze Szczawina s³u¿yli w utworzonej

przez Batorego piechocie wybranieckiej

- jeden z nich zgin¹³ pod Pskowem w 1579

roku - uzasadniali wybór patrona uczniowie
szczawiñskiej szko³y.

- Posiadanie tak znakomitego patrona to

zaszczyt, ale i zobowi¹zanie dla pracowników

szko³y i uczniów - mówi³a Irena Konsowicz,
dyrektor szko³y, odbieraj¹c z r¹k Przewod-
nicz¹cej Rady Gminy Zgierz Barbary
Kaczmarek uchwa³y w sprawie nadania
imienia szko³om.

Rangê uroczystoœci podkreœlili swoj¹
obecnoœci¹ przedstawiciele dyplomacji:
Ambasador Republiki Wêgierskiej w Polsce
Robert Kiss i Konsul Republiki Wêgierskiej
w Polsce Laszlo Marek Szubert oraz Konsul
Honorowy Republiki Wêgierskiej w £odzi

Tadeusz Kaczor. Wœród znamienitych goœci
by³a tak¿e m.in. Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Nogradsipek na Wêgrzech Szita Zoltanne
wraz z delegacj¹,  przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, wœród nich Wójt Gminy
Zgierz Zdzis³aw Rembisz, oraz przedsta-
wiciele £ódzkiego Kuratorium Oœwiaty
i instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹,
dyrektorzy gminnych szkó³, nauczyciele,
uczniowie i absolwenci szko³y w Szczawinie.

Najbardziej donios³ym momentem by³a
ceremonia przekazania uczniom sztandaru
szko³y, który zaprojektowany i wykonany
zosta³ przez twórczyniê ludow¹ z £agiewnik
Joannê Leduchowsk¹. Sztandar wprowadzony
zosta³ przez Poczet Sztandarowy Rodziców,
poœwiêcony przez proboszcza parafii w
Szczawinie, przekazany dyrektorowi szko³y,
a nastêpnie uczniom, którzy po raz pierwszy
œlubowali na sztandar. Tak¿e po raz pierwszy,
uczniowie wykonali hymn szko³y. Autorami
jego s³ów i muzyki s¹ Renata i Grzegorz
Niszczak.

Uroczystoœæ by³a tak¿e okazj¹ do
podsumowania realizowanego w szkole
projektu edukacyjnego „Jestem królem
waszym, nie wymyœlonym ani malowanym
- podró¿ w poszukiwaniu autorytetów”.
W ramach projektu wybrano patrona szko³y,
poznano jego dokonania, zalety charakteru
i wartoœci, jakimi siê kierowa³, a tak¿e epokê,

w której ¿y³. Przeprowadzono szereg
konkursów: wiedzy o Królu Stefanie Batorym,
na opracowanie hymnu szko³y, logo szko³y
i przewodnika „Œladami Stefana Batorego”
oraz matematyczno-historyczny. Ich laureaci
odebrali nagrody podczas uroczystoœci.
W konkursie dotycz¹cym wiedzy o patronie
I miejsce zajêli Emil Potakowski i Kamila
Szafarz,  wyró¿nienie - Natalia Cybulska,
w konkursie na opracowanie projektu logo
szko³y wyró¿niona zosta³a praca Konrada
Miœkiewicza, w konkursie na opracowanie
przewodnika nagrodê przyznano Aleksandrze
Dró¿d¿ i Marcie Œpiewak, a w konkursie
matematyczno-historycznym wyró¿nione
zosta³y dwa zespo³y uczniowskie, w imieniu
których nagrody odebrali Justyna Wasiak
i Marcin Piczulski.

Ukoronowaniem œwiêta szko³y by³ bogaty
program artystyczny. Zespó³ Pieœni i Tañca
„Szczawiniacy” zatañczy³ wêgierskie tañce
ludowe - taniec dworski i czardasza. Goœcinnie
wyst¹pi³ Zespó³ Œpiewaczy „Szczawinianki”
oraz uczniowie szko³y muzycznej z £odzi,
którzy wykonali utwory na flet i skrzypce.
Mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ wystawy
towarzysz¹ce szkolnej uroczystoœci, dotycz¹ce
patrona szko³y i przyjaŸni polsko-wêgierskiej. 

Wieczorem zorganizowane zosta³o dla
absolwentów szko³y spotkanie wspominkowe.

Ma³gorzata Klauziñska

Fotoreporta¿ z przebiegu uroczystoœci na str. 16.

Król Stefan Batory -  wielki Wêgier i Polak z wyboru, zosta³ patronem szko³y w Szczawinie.
Uroczystoœæ nadania imienia szkole podstawowej i gimnazjum odby³a siê 9 lutego.

Król Stefan Batory patronem szko³y w Szczawinie

Podczas mszy, ks. biskup podkreœla³, jak
wielk¹ rolê odgrywa³y wiara i postêpowanie
w zgodzie z nauk¹ Koœcio³a w ¿yciu codzien-
nym dr Szukalskiej. - Ka¿dy dzieñ doktor

Anna rozpoczyna³a od uczestnictwa w mszy

œw., ka¿dego dnia przyjmowa³a komuniê

- mówi³ ks. biskup Adam Lepa - By³a

wielk¹ obroñczyni¹ ¿ycia poczêtego, praw

cz³owieka i gor¹c¹ patriotk¹.

Ze wzruszeniem ogl¹dano film dokumentalny
- wspomnienia przyjació³, wspó³pracowników

i pacjentów dr Szukalskiej, przeplatane
rekonstrukcjami kluczowych momentów z jej
¿ycia. 

- Trafi³a do D¹brówki na pocz¹tku lat 60.

Pracowa³a najpierw jako lekarz zak³adowy w

Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej. W 1965

roku z jej inicjatywy wybudowany zosta³

Gminny Oœrodek Zdrowia w D¹brówce

Wielkiej, z mieszkaniami dla pracowników na

piêtrze. Z jej inicjatywy powsta³ te¿ telefon

zaufania dla kobiet z ci¹¿¹ problematyczn¹

- opowiada w dokumencie Jolanta Michalska,
pielêgniarka. 

- W latach 60. wytycza³a - wspólnie z prof.

Fija³kowskim i ks. pra³atem Kazimierzem

Ba³czewskim, który by³ pierwszym diecezjal-

nym duszpasterzem rodzin - kierunki rozwoju

pracy duszpasterstwa rodzin w dziedzinie

wtedy zupe³nie nowatorskiej, z zakresu metod

naturalnego planowania rodziny jako

alternatywy wobec aborcji i antykoncepcji

- wspomina Maria Czarnecka, lekarz stoma-
tolog - By³a przez to wzywana do Urzêdu

Bezpieczeñstwa, wielogodzinnie przes³uchi-

wana, otrzymywa³a wyroki, które potem

zamieniano na kolegia. 

Pó³godzinny film zatytu³owany „Bez
kompromisu”, sfinansowany zosta³ przez
Wydzia³ Zdrowia Urzêdu Miasta £odzi. 

Ma³gorzata Klauziñska

W 10. rocznicê œmierci doktor Anny Szukalskiej, 9 lutego odprawiona zosta³a w jej intencji
uroczysta msza œw. w parafii Przemienienia Pañskiego i Œwiêtego Maksymiliana Kolbego 
w D¹brówce Wielkiej. Mszê celebrowa³ ks. biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy 
Archidiecezji £ódzkiej. Oko³o 150 osób, które uczestniczy³o w uroczystoœci, obejrza³o równie¿
film poœwiêcony dr Szukalskiej. W koœciele wystawiona zosta³a tak¿e ksiêga pami¹tkowa.

Pamiêci doktor Anny Szukalskiej
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Ostatki w jêzyku ludowym nazywane s¹
miêsopustem - jest to dzieñ, który koñczy
karnawa³. Ostatnim dniom karnawa³u
nadawano odrêbne nazwy: Miêsopustny
(t³usty) Czwartek, Smalcowa (zapustna)
Niedziela, Ostatkowy (b³êkitny) Poniedzia³ek
i Ostatni (zapustny) Wtorek. W ostatnie dni
zapustne, zwane diabelskimi lub ostatkami,
zabawom i jedzeniu nie by³o umiaru.
Raczono siê t³ustymi s³odkoœciami - racuchami,
blinami i pampuchami oraz ciastem nadzie-
wanym s³onin¹ i sma¿onym na smalcu. St¹d
pochodzi tradycja „t³ustego czwartku”, który
rozpoczyna³ „t³usty tydzieñ”, wieñcz¹cy
karnawa³. Ostatnie dni karnawa³u by³y
czasem zabaw i ¿artów. Etnograf Wanda
Ksiê¿opolska mówi, ¿e w tym okresie
wydawa³o siê, jakby œwiat stan¹³ na g³owie,
bowiem psociæ i bawiæ siê wypada³o nawet
szanowanym gospodarzom. Podkreœla ona, ¿e
wrêcz nie wypada³o w tym czasie zajmowaæ
sie czymœ wa¿nym i po¿ytecznym. Tañczono
wiêc do upad³ego w domach i w karczmach,
a na ulice wsi, miasteczek i przedmieœæ
wielkomiejskich wychodzi³y korowody
weso³o pl¹saj¹cych i p³ataj¹cych figle
przebierañców. Niestety prawie wszystkie
dawne wierzenia, obrzêdy i zabawy zapustne,
tak niegdyœ liczne, ró¿norodne i bogate
odesz³y w przesz³oœæ, nieliczne tylko
dotrwa³y do naszych czasów.

23 stycznia odby³a siê w Szkole Podsta-
wowej w D¹brówce Wielkiej zabawa
choinkowa dla dzieci kl. 0-VI. Dyskotekê
prowadzi³a Urszula Paku³a, która przygo-
towa³a dla dzieci mnóstwo atrakcji.
¯ywio³owy sposób prowadzenia oraz œwietny
dobór muzyki sprawi³y, ¿e dzieci tañczy³y,
œpiewa³y i bawi³y siê œwietnie. Do zabawy
dali siê wci¹gn¹æ tak¿e rodzice.

27 stycznia odby³ siê bal karnawa³owy dla
dzieci w sali Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Jedliczu. Zabawy taneczne w rytmie disco
przeplatane by³y licznymi konkursami. Na
bal zawita³ tak¿e Miko³aj z paczkami dla
wszystkich ma³ych uczestników imprezy.

Bal zorganizowany zosta³ dziêki przychyl-
noœci: pañ z KGW w Jedliczu, które przygo-
towa³y poczêstunek dla dzieci; so³tysa i rady
so³eckiej w Jedliczu, którzy ufundowali paczki
dla dzieci; zarz¹du Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Jedliczu, który udostêpni³ salê
stra¿nicy oraz Gminnego Oœrodka Kultury,
który zadba³ o oprawê muzyczn¹.

VIII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi
£êczyckiej, czyli „Dzieñ £asucha” to cykliczna
impreza regionalna, która zwyczajowo
odbywa siê w t³usty czwartek w Domu Kultury
w £êczycy, a jej gospodarzem jest
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi £êczyckiej.
W Pokazie bior¹ udzia³ cz³onkinie kó³
gospodyñ wiejskich z terenu powiatu
³êczyckiego i gmin oœciennych. Mottem
tegorocznej imprezy by³y „Kluchy,
Pampuchy”. 

Goœæmi imprezy byli m.in. Wójt Gminy
Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Zastêpca Wójta
Gminy Zgierz Marek Kominiak, Kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji w Urzêdzie
Gminy Zgierz Bogus³awa Szczeciñska,
Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w
Dzier¿¹¿nej Barbara Polasiñska oraz panie
z kó³ gospodyñ wiejskich w Ustroniu,
Jedliczu, Proboszczewicach i Rosanowie. 

Panie z KGW w Ustroniu (Ma³gorzata
Bednarek, Zofia Bracka, Bo¿ena Mrówka,
Bo¿ena Stasiak) bra³y czynny udzia³ w
prezentacjach potraw. Przygotowa³y potrawy
tak smaczne, ¿e uzyska³y one uznanie wœród
gastronomików i restauratorów, którzy
paniom z Ustronia przyznali pierwsz¹
nagrodê w konkursie na najsmaczniejsze
potrawy (nagrod¹ by³ robot kuchenny). 

Wszystkie potrawy wraz z przepisami
prezentowane na licznych sto³ach znalaz³y siê
w publikacji wydanej specjalnie na tê okazjê.
Wszystkie uczestniczki Pokazu otrzyma³y
nagrody.

Po czêœci oficjalnej rozpoczê³a siê wspólna
biesiada z degustacj¹ potraw. Na szczególn¹
uwagê zas³ugiwa³y: przysmak diab³a Boruty
(chleb z ¿ytniej m¹ki z suszonymi owocami),
krucha golonka po d¹bsku, wilcze jad³o,
Tomczykowy wieniec z kapusty. Czas
œpiewem i muzyk¹ umila³y zaproszone
zespo³y folklorystyczne. 

Po zakoñczeniu Pokazu, panie z KGW
z terenu gminy Zgierz odby³y wspólny spacer
ulicami £êczycy do Zamku £êczyckiego,
obejrza³y odrestaurowan¹ Kolegiatê w Tumie
i koœció³ w Górze Œw. Ma³gorzaty.

3 lutego odby³ siê bal karnawa³owy w sali
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Ustroniu.
Organizatorami balu byli Gminny Oœrodek
Kultury, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w
Grotnikach-Ustroniu i Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Ustroniu-Grotnikach.

Organizatorzy zaproponowali dzieciom z
Ustronia, Grotnik, Bia³ej i Szczawina oraz ich
rodzicom dobr¹ zabawê, du¿o tañca w
rytmach disco, rock and rolla i samby,
konkursy i zagadki, za które prawie ka¿de
dziecko otrzyma³o nagrodê. Uczestnicy balu
wyst¹pili w piêknych przebraniach kostiumo-
wych - by³y m.in. wró¿ki, królewny, gejsze,
batmani, ¿o³nierze. Panie z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich z Grotnik-Ustronia przygotowa³y
dla wszystkich uczestników balu pyszne
ciasta i herbatê.

PóŸniej by³a dyskoteka dla m³odzie¿y.
W k³êbach dymu, wœród kolorowych œwiate³,
przy dŸwiêkach techno, hip-hopu, house
i  r’n’b wszyscy bawili siê œwietnie.

Bal karnawa³owy i dyskoteka 
w Ustroniu

VIII Regionalny Pokaz Potraw
Ziemi £êczyckiej

Bal karnawa³owy w D¹brówce

Bal karnawa³owy w Jedliczu

Zapusty, czyli polski karnawa³

Szalony karnawa³
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5 lutego w Centrum Odnowy Wsi w
Parzêczewie odby³a siê Powiatowa Biesiada
Karnawa³owa zorganizowana przez £ódzki
Oœrodek Doradztwa Rolniczego zs. w
Bratoszewicach - Rejon Zgierz, z udzia³em
gminnych oœrodków kultury. Biesiada jest
imprez¹ cykliczn¹ obejmuj¹c¹ swym
zasiêgiem wszystkie 6 gmin wchodz¹cych w
sk³ad powiatu zgierskiego. 

Goœæmi imprezy byli m.in. Wójt Gminy
Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Zastêpca Wójta
Gminy Zgierz Marek Kominiak, Przewod-
nicz¹ca Rady Gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek, Dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej Barbara Polasiñska
oraz panie z kó³ gospodyñ wiejskich w
Giecznie, Szczawinie, Bia³ej, Lorenkach
i Wypychowie.

Podczas imprezy odbywa³y siê prezentacje
sto³ów biesiadnych przygotowanych przez
panie z kó³ gospodyñ wiejskich. Gminê
Zgierz reprezentowa³y panie z KGW
w Giecznie (M. Biada³a, G Skopiak,
I. Stolarska) i panie z KGW w Szczawinie
(A. Jêdrzejczak, B. Majchrzak, M. Kacprzak,
K. Kosielska). Wszystkie prezentowane sto³y
ugina³y siê od jad³a i wszelakich napitków.
Swoje oryginalne dzie³a prezentowali
zaproszeni twórcy ludowi, a czas umila³y
wystêpy kapel ludowych i zespo³ów
œpiewaczych, wyst¹pi³y m.in. „Szczawinianki”.
Panie bior¹ce udzia³ w prezentacjach potraw
otrzyma³y dyplomy z podziêkowaniem
i upominki rzeczowe. 

5 lutego w sali Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w D¹brówce Wielkiej, przy udziale
Ko³a Gospodyñ Wiejskich z D¹brówki
i Gminnego Oœrodek Kultury, zorganizowany
zosta³ Ostatkowy Bal Karnawa³owy. 

Na balu obowi¹zywa³y przebrania - swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili bal goœcie z ca³ego
œwiata i nie tylko. Byli wœród nich m.in: Arab
z bajki, czarownice prosto z sabatu, przed-
stawiciele s³u¿by zdrowia, policji, stra¿y
po¿arnej, leœnicy, myœliwi, diwa operowa,
piraci, diablice, zakonnica, damy do
towarzystwa, klauni, sprz¹taczki, kowboje,
szkoci, agenci wywiadu. 

W atmosferê balu wprowadzi³a wszyst-
kich Dyrektor GOK Barbara Polasiñska,
krótko opowiadaj¹c o zwyczajach karnawa-
³owych w naszym regionie. Bal swym
wystêpem uœwietni³y dziewczyny ze Zgier-
skiej Grupy Tanecznej. Do tañca przygrywa³
zespó³ Marka Krzeœlaka. 

Na tegorocznej zabawie ostatkowej
wybrano Królow¹ i Króla Balu. Zostali nimi:
Czerwony Kapturek (Monika B³aszczyk -
cz³onkini KGW z Wypychowa) i Cz³owiek
o sumiastych w¹sach (Rados³aw Gajda -
Dyrektor WODR w Bratoszewicach). Niech
nam mi³oœciwie panuj¹, a¿ do nastêpnego
roku. Tañcom i swawolom nast¹pi³ kres
z wybiciem pó³nocy.

4 lutego mi³o spêdzili czas w Szkole
Podstawowej w D¹brówce Wielkiej babcie
i dziadkowie. Specjalnie dla nich maluchy
z klas 0-IV przygotowa³y chwytaj¹cy za serca
program artystyczny. 

Niejednej babci i dziadkowi zakrêci³a siê
³za w oku, gdy ogl¹dali i s³uchali odœwiêtnie
ubranych i piêknie recytuj¹cych okolicznoœ-
ciowe wiersze wnucz¹t. Niespodziank¹ dla
goœci by³ równie¿ ¿ywio³owo przyjêty wystêp
„Szczawinianek”. Po czêœci artystycznej
babcie i dziadkowie otrzymali od dzieci
w³asnorêcznie zrobione prezenty i zostali
zaproszeni do klas na s³odki poczêstunek.

27 stycznia, w ostatni¹ niedzielê koñcz¹c¹
okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, dziêki
uprzejmoœci ks. Tadeusza Gielca, proboszcza
parafii pod wezwaniem Wszystkich Œwiêtych
w Giecznie odby³ siê koncert kolêd. 

Organizatorem koncertu by³ Gminny
Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej, a kolêdy
œpiewa³y dzieci i m³odzie¿ z zespo³u
„Landrynki” i „Niby Nic”. Zespo³y pod
kierunkiem Grzegorza Turczyñskiego,
wzmocnione przez g³osy kole¿anek
i kolegów z Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego
w Giecznie, wspólnie wykona³y tradycyjne
polskie kolêdy i pastora³ki. Œpiew kolêd przy
¿³óbku wprowadzi³ s³uchaczy w mi³y nastrój
i pozwoli³ jeszcze raz odczuæ radoœæ z
narodzenia Pana.

Zespó³ redakcyjny Gminnego Oœrodka Kultury

w Dzier¿¹znej w sk³adzie: Barbara Polasiñska,

Katarzyna Leszczak, Jacek Kowner i goœcinnie

Aneta Pilarska - SP w D¹brówce

Dzieñ Babci i Dziadka w D¹brówcePowiatowa Biesiada
Karnawa³owa w Parzêczewie

Ostatkowy Bal Karnawa³owy 
w D¹brówce

W zwi¹zku z organizacj¹ dorocznej zabawy choinkowej dla uczniów Szko³y
Podstawowej w Bia³ej sk³adamy serdeczne podziêkowanie Ko³u Gospodyñ Wiejskich
w Bia³ej za zakupienie p¹czków dla dzieci, a Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bia³ej za
wynajêcie sali. Pañstwa przychylnoœæ i stosowne decyzje spowodowa³y, ¿e dzieci bawi³y siê
znakomicie!

Rada Rodziców i Dyrektor Szko³y Podstawowej w Bia³ej

Podziêkowanie

Koncert kolêd w koœciele 
w Giecznie



Niestety silnie obsadzona grupa nie
pozwoli³a dru¿ynie wywalczyæ miejsca
premiowanego awansem do pó³fina³ów,
a tym samym nie uda³o nam siê po raz drugi
wywalczyæ tej presti¿owej nagrody. 

Zespó³ z Rosanowa uzyska³ nastêpuj¹ce
wyniki:
l Rosanów-Orze³ Parzêczew (IV liga) 1:0
bramka: Roman Kliszczyñski;
l Rosanów-Zjednoczeni Stryków (IV liga) 1:2

bramka: Marcin Pytlowski;
l Rosanów-W³ókniarz Zgierz (A klasa) 1:2
bramka: Marcin Pytlowski.

W meczu o pi¹te miejsce turnieju zespó³
LKS-u zwyciê¿y³ czwartoligow¹ Mazovie
Rawa Mazowiecka 2:1, po dwóch bramkach
Marcina Guni. 

Turniej w Zgierzu by³ pierwszym etapem
przygotowañ zespo³u do rundy rewan¿owej
sezonu 2007/2008. W lutym dru¿yna rozegra³a

kilka sparingów z wymagaj¹cymi zespo³ami.
Do tej pory Rosanów spotka³ siê z Borut¹
Zgierz i po ciekawym meczu uleg³ 2:3. By³ to
pierwszy sparing dru¿yny na trawiastym
boisku. W kolejnym sparingu zespó³
z Rosanowa pokona³ ³ódzki Start a¿ 4:0.

Przypomnijmy, ¿e w rundzie rewan¿owej
zespó³ z Rosanowa rozegra wszystkie mecze
na obiekcie zgierskiego W³ókniarza. Na
obiekcie w Rosanowie ca³y czas trwaj¹ prace
zwi¹zane z modernizacj¹ boiska i przestrzeni
wokó³ niego. Widaæ ju¿ nowe trybuny i s³upy
oœwietleniowe. Teraz trwaj¹ prace nad
ogrodzeniem boiska. 

Pawe³ Kuœmierczyk

W meczach rozegranych w kolejkach 1-5
fazy ligowej bramki strzelili:
l Skotniki-Rossmann 3:3 (13.01.08):
Bagrodzki (2), Rozwenc (1);
l Œwi¹tex-Skotniki 6:8 (19.01.08): Polasiñski
(5), Rozwenc (1), Klimczak (1), Bagrodzki
(1);

l Skotniki - pauzuje (02.02);
l Prowent-Skotniki 6:3 (03.02): Rozwenc
(2), Kowalczyk (1);
l Skotniki-£ZE 4:5 (09.02): Polasiñski (1),
Rozwenc (2), Kardas (1).

Przed nami jeszcze szeœæ meczów fazy
ligowej futsalu:

l No Name-Skotniki (16.02 godz.17.10) 
l Skotniki-Darex (17.02 godz. 17.10) 
l Skotniki-MAT (24.02 godz. 17.40) 
l M³ody Zgierz-Skotniki (01.03 godz. 17.50) 
l Skotniki-Skorupa (02.03 godz.19.10) 
l Texton-Skotniki (08.03 godz. 18.20) 
Wszystkie mecze futsalu rozgrywane s¹
w hali sportowej MOSiR w Zgierzu.

Znane s¹ ju¿ terminy wszystkich meczów
sparingowych, które przygotuj¹ zawodników
LKS Zamek Skotniki do rundy wiosennej A
klasy. Rywalami skotniczan bêd¹ mocne
dru¿yny z A klasy,  B klasy oraz jedna
juniorska. 

Terminarz spotkañ:
l Sparta Leœmierz (A klasa) - Zamek Skotniki 

24.02 godz. 12.00 
l Zamek Skotniki - LKS Œwinice Warckie   

(A klasa) 
02.03 godz.11.00

l LKS D¹brówka - Zamek Skotniki 
09.03 godz. 12.00 

l MKP Zgierz (juniorzy) - Zamek Skotniki  
16.03 godz.12.00 

l Kanarki Ma³achowice (B klasa) - Zamek 
Skotniki 
30.03 godz.12.00 

(mk)
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Zawodnicy LKS Zamek Skotniki graj¹ w I lidze w rozgrywkach amatorskiej ligi halowej pi³ki
no¿nej HAL-KOP 2007/2008. Jedna wygrana, remis i dwie pora¿ki to bilans piêciu 
pierwszych kolejek fazy ligowej futsalu rozegranych przez dru¿ynê Skotniki.
W trzeciej kolejce skotniczanie pauzowali.

LKS Zamek Skotniki

LKS Rosanów

Zespo³owi kibicowali m.in. Radny Rady Gminy
Zgierz Wies³aw Olender (po prawej), Prezes
Klubu LKS Rosanów Pawe³ Pietrzak (w œrodku)
oraz Honorowy Prezes Klubu Jerzy Florczak.       

20 stycznia w hali MOSiR w Zgierzu odby³ siê turniej o puchar Starosty
Powiatu Zgierskiego w pi³ce no¿nej. Dru¿yna LKS Rosanów by³a obroñc¹
tego pucharu. 

Ostatecznie LKS Rosanów zaj¹³ V miejsce      

Pi³kê na klatkê przyjmuje
Kowalczyk

Graj¹cy trener Andrzej Œlêzak
blokuje by³ego pi³karza Widzewa
£ódŸ Szymona Pinkowskiego

B³¹d muru skotniczan, który
przyczyni³ siê do straty gola 
(w murze od lewej: 
Klimczak i Bagrodzki)
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Uczniowie z du¿ym zainteresowaniem
s³uchali opowieœci Justyny Mospinek o
pocz¹tku jej przygody z ³ucznictwem,
najwa¿niejszych jej zdaniem sukcesach
sportowych oraz Igrzyskach Olimpijskich w
Atenach w 2004 roku.

S³uchacze dowiedzieli siê wiêc, ¿e do
³ucznictwa trafi³a przypadkiem, bo sekcja
powsta³a przy szkole podstawowej do której
uczêszcza³a (Szko³a Podstawowa Nr 5
w Zgierzu). - Przysz³am na pierwszy trening

i tak mi siê spodoba³o, ¿e zosta³am w klubie

- powiedzia³a.
Pierwszy powa¿ny sukces zawodniczka

zgierskiej „Pi¹tki” odnios³a w 1997 roku,
zdobywaj¹c Wicemistrzostwo Polski
m³odzików (zespo³owo). Kolejne sukcesy
przysz³y bardzo szybko - w 1998 roku zosta³a
II wicemistrzyni¹ Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y (zespo³owo), a w roku 1999
Halow¹ Wicemistrzyni¹ Polski juniorek
m³odszych. W 1999 roku Justyna Mospinek
zosta³a powo³ana do kadry narodowej i
pojecha³a na swoje pierwsze zawody miêdzy-
narodowe: Mistrzostwa Europy Juniorów
i Kadetów w Lilleshall w Wielkiej Brytanii.
Wywalczy³a tam tytu³ Wicemistrzyni Europy
kadetów (indywidualnie) i Dru¿ynowej
Mistrzyni Europy kadetów.

Wœród swoich najwiêkszych sukcesów
wymieni³a równie¿: l zdobycie w jednym
roku 4 tytu³ów - Halowej Mistrzyni Polski w
kategorii juniorek i seniorek oraz Mistrzyni
Polski na torach otwartych równie¿ w obu
kategoriach wiekowych (2000 rok);
l Dru¿ynowe Wicemistrzostwo Europy w
2001 roku; l br¹zowy (indywidualnie) i
srebrny (dru¿ynowo) medal Mistrzostw
Europy Seniorów w 2002 roku; l udzia³ w
Mistrzostwach Œwiata seniorów w 2003 roku
i uzyskanie tam kwalifikacji olimpijskiej;
l br¹zowy medal (dru¿ynowo) Mistrzostw
Europy w 2004 roku; l zajêcie 14 miejsca na
Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004
roku; l trzy medale Akademickich Mistrzostw
Œwiata - z³oty w dru¿ynie, srebrny w mikœcie
(czyli grze podwójnej mieszanej) oraz
br¹zowy indywidualnie.

W czasie Mistrzostw Œwiata w ubieg³ym
roku zajê³a z dru¿yn¹ 5 miejsce i uzyska³a w
ten sposób kwalifikacje na Igrzyska Olimpij-
skie w Pekinie.

Nastêpnie Justyna Mospinek krótko przed-
stawi³a uczniom zasady obowi¹zuj¹ce w
³ucznictwie oraz zaprezentowa³a sprzêt
³uczniczy - ³uk, strza³y, ko³czan i ochraniacze.
Zebrani mieli wiêc okazjê poznaæ elementy

ubioru ³ucznika i czêœci sk³adowe profesjo-
nalnego ³uku sportowego oraz zobaczyæ jak
wygl¹da zawodnik „w pe³nym rynsztunku”
i jaka jest prawid³owa pozycja w czasie

strzelania. Chêtni mogli równie¿ spróbowaæ
naci¹gn¹æ ³uk, co okaza³o siê wcale nie takie
³atwe.

Po tej prezentacji organizatorzy przepro-
wadzili krótki konkurs, w którym chêtne
osoby musia³y odpowiedzieæ na pytania
dotycz¹ce goœcia spotkania, ³ucznictwa oraz

sportu w ogóle. Nagrody ksi¹¿kowe
ufundowane przez Towarzystwo
Przyjació³ Rosanowa i Okolic wrêcza³a
laureatom Justyna Mospinek.

Na zakoñczenie spotkania Ewa
Maciejczyk-Ró¿ycka, prezes TPRiO,
odczyta³a, a nastêpnie wrêczy³a
Justynie list gratulacyjny od senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego, a przed-
stawiciele Urzêdu Gminy Zgierz
podarowali jej drobny upominek.

Justyna Mospinek jest kandydatk¹
w plebiscytach na Najlepszego
Sportowca Powiatu Zgierskiego (który

w ubieg³ym roku wygra³a).

Maciej Wrzesiñski

Niecodzienne „sportowe” wydarzenie mia³o miejsce 21 stycznia w S³owiku. Uczniów
miejscowej szko³y odwiedzi³a ³uczniczka Justyna Mospinek, pierwsza olimpijka w historii
Zgierza. Spotkanie zorganizowali: dyrekcja szko³y, Towarzystwo Przyjació³ Rosanowa 
i Okolic oraz Referat Oœwiaty, Kultury i Sportu Urzêdu Gminy Zgierz. Zawodniczka 
UKS „Pi¹tka” Zgierz przyjecha³a na spotkanie ze swoim klubowym trenerem 
Wojciechem Szymañskim.

Spotkanie z Mistrzyni¹

Dziêkujê pracownikom i m³odzie¿y szkolnej Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie za
trud w³o¿ony w organizacjê i realizacjê uroczystoœci, jaka w dniu 9 lutego 2008 r. odby³a siê w szkole. 

Serdeczne podziêkowania kierujê tak¿e do instytucji i osób prywatnych, które zawsze otwarte na
wspó³pracê ze szko³¹, udzieli³y ogromnej pomocy w przygotowaniu uroczystoœci. Na wyró¿nienie
zas³uguj¹ miêdzy innymi: Rada Rodziców, Gmina Zgierz, Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej,
Gminny Zak³ad Komunalny w D¹brówce, Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Wêgierskiej w £odzi.

Szczególne podziêkowania kierujê do Fundatorów Sztandaru, a mianowicie: Rady Rodziców
Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie, Gminy Zgierz, Pañstwa Jadwigi i Zygmunta Jêdrzej-
czaków ze Szczawina, Pana Bart³omieja Kurowskiego ze Szczawina, Konsula Honorowego Republiki
Wêgierskiej w £odzi, Zarz¹du i Rady Nadzorczej Banku Spó³dzielczego w Zgierzu, Oddzia³u
Regionalnego Firmy FinLife w £odzi.

Wyrazy uznania i podziêkowania kierujê tak¿e do projektantki i wykonawczyni piêknego i orygi-
nalnego Sztandaru Szko³y - Pani Joanny Leduchowskiej z £agiewnik oraz projektanta i wykonawcy
gablot wystawienniczych i plansz tematycznych na szkoln¹ wystawê, Pana Paw³a Nawrota ze
Zgierza. 

Dziêkujê Pañstwu: Jadwidze GoŸdzik, Marii £odziewskiej, Marii Kurowskiej, Katarzynie
Gerach, Marii Olszewskiej, Monice Chahale, Beacie Baszczyñskiej Misztal, Micha³owi
i Mateuszowi Misztalom, £ukaszowi Bryi, £ukaszowi Waszkielisowi, Józefowi Królikowskiemu i
Tomaszowi Wojtczakowi za przekazanie autorskich prac artystycznych, w tym: rzeŸbiarskich,
malarskich, innych rêkodzielniczych na rzecz sta³ej wystawy poœwiêconej patronowi szko³y.

Dziêkujê Piotrowi C³apiñskiemu, studentowi Akademii Muzycznej w £odzi, Dominice Bêzie,
Mateuszowi Kolasiñskiemu i Ozeaszowi B³aszczykowi, uczniom Szko³y Muzycznej II stopnia
w £odzi, którzy goœcinnie wyst¹pili podczas  programu artystycznego.

Dziêkujê Zespo³owi Œpiewaczemu „Szczawinianki” ze Szczawina za wystêp, który wzbogaci³
i uœwietni³ program artystyczny, zaprezentowany podczas szkolnej uroczystoœci, a rodzicom, Paniom
Jolancie Karpiñskiej, Henryce Olczak i Katarzynie Bêzie, za pomoc organizacyjn¹.

Wyrazy uznania i podziêkowania za poœwiêcony czas i ogromny wk³ad pracy w przygotowanie,
organizacjê i przeprowadzenie II Zjazdu Absolwentów Szko³y w Szczawinie, sk³adam g³ównemu
organizatorowi, Panu Bronis³awowi Matuszowi oraz pracownikom szko³y, absolwentom, jak
równie¿ wszystkim osobom prywatnym i firmom, które przy³¹czy³y siê do wspó³pracy na rzecz
organizacji Zjazdu. 

Dziêkujê cz³onkom Ko³a £owieckiego nr 10 „Partyzant” za wspó³pracê podczas realizacji programu
delegacji wêgierskiej.

Wszystkim uczestnikom sk³adam podziêkowanie za udzia³ w uroczystoœci, za ciep³e s³owa pod
adresem szko³y, za ¿yczenia, upominki i gratulacje.

Z wyrazami wdziêcznoœci i szacunku

Irena Konsowicz

Dyrektor Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie

Podziêkowanie

og³oszeniaog³oszenia
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Na Ziemi Zgierskiej

05.01
Warszyce – Wojciech O. (41 l.) -  nietrzeŸwy
kierowca samochodu marki Daewoo,
spowodowa³ kolizjê drogow¹. Mia³ ponad 3
promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Podczas interwencji policjantów by³ agresy-
wny. Skopa³ radiowóz, uszkodzadzaj¹c
b³otnik.
Glinnik – policjanci zatrzymali Sylwestra A.
(43 l.), który jecha³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Mia³ 1,5 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.

08.01
W³adys³awów – Piotr Ch. (44 l.) jecha³
rowerem w stanie nietrzeŸwym. Mia³ 1,24
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

11.01
Bia³a, ul. Koœcielna – Zygmunt M. (59 l.)
jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Mia³
1,4 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. 

12.01
Swêdów – Henryk W. (62 l.) jecha³ rowerem
w stanie nietrzeŸwym. Mia³ 0,8 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Leonów – Agata P. (21 l.) z Kutna kieruj¹ca
samochodem marki Fiat Uno nie dostosowa³a
prêdkoœci jazdy do warunków drogowych i
uderzy³a w ty³ stoj¹cego na drodze Peugeota,
którym kierowa³ Jacek K. (34 l.) z £odzi.
W wyniku uderzenia Peugeot przemieœci³ siê
do przodu i uderzy³ w ty³ Volkswagena Passata.
Kierowca VW odjecha³ z miejsca zdarzenia ze
wzglêdu na brak uszkodzeñ. Nastêpnie
kieruj¹cy samochodem marki Ford Costin
mieszkaniec £odzi Micha³ K. (33 l.) nie
dostosowa³ prêdkoœci do warunków
drogowych i uderzy³ w ty³ samochodu Fiat
Uno, który sta³ na drodze po kolizji, a jad¹cy
za Fordem samochód Nissan kierowany przez
Katarzynê T. (27 l.), mieszkankê £odzi,
uderzy³ w ty³ Forda. W wyniku karambolu
uszkodzeñ cia³a dozna³a Katarzyna T. - uraz
krêgos³upa szyjnego.

17.01
Janów – na terenie gminy Zgierz pojawi³y siê
oszustki. Podstêpnie skrad³y 85-letniej
mieszkance Janowa 5.900 z³. Zgierska policja
ostrzega, ¿eby nie wpuszczaæ obcych osób do
domu, a tym bardziej nie pokazywaæ, gdzie
przechowuje siê wartoœciowe przedmioty
i pieni¹dze. Oszuœci czêsto podaj¹ siê np. za
pracowników ZUS lub pomocy spo³ecznej,
inkasentów itp. ¯adna instytucja nie wysy³a
bez uprzedzenia takich osób, a przy wizycie
powinny one wylegitymowaæ siê odpowied-
nim dokumentem. Nikt te¿ nie przychodzi do
kogoœ, by coœ mu za darmo daæ. Policja apeluje
do osób starszych oraz ich rodzin i opiekunów
o czujnoœæ. W przypadku jakichkolwiek
w¹tpliwoœci mo¿na nie wpuœciæ obcej osoby.

18.01
Emilia – Maciej U. (61 l.) mieszkaniec
Czêstochowy kierowa³ tirem w stanie
nietrzeŸwym. Mia³ 1,6 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.

19.01
Rosanów, ul. Narcyzowa – nieznani sprawcy
przeciêli siatkê ogrodzeniow¹ i skradli
20 œwierków z dzia³ki letniskowej. Pokrzyw-
dzony oszacowa³ straty na 800 z³.

16.01
Adolfów,  
ul. Ozorkowska
– nieznani sprawcy
dokonali w³amania do
domu letniskowego.
Wyrwali rolety i wybili
szyby w oknie domu oraz
wyrwali k³ódki w budynku
gospodarczym. Ukradli butlê
gazow¹, kosiarkê elektryczn¹,
wiertarkê, ¿yrandol, siekierê  i
drabinê. Straty oszacowano
na wartoœæ 600 z³.

29.01
Wypychów – nieznani
sprawcy na terenie dzia³ki leœnej wyciêli 60
szt. drzew brzozy. Straty oszacowano na
wartoœæ 600 z³.
Skotniki – Funkcjonariusze z sekcji ruchu
drogowego zatrzymali do kontroli kieruj¹cego
rowerem Zdzis³awa J. (64 l.). Mia³ 2,1 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.

31.01
Brachowice – policjanci z referatu patrolowo
-interwencyjnego zatrzymali W³odzimierza
W. (54 l.), który dokona³ wyrêbu drzewa
z prywatnego lasu. Pokrzywdzony oszacowa³
straty na wartoœæ 20 tys. z³. 
Grotniki-Ustronie, ul. Borówkowa
– nieznani sprawcy uszkodzili wk³adki zamka
w drzwiach oraz klamki schowka w samo-
chodzie Volkswagen Passat. Straty oszacowano
na 500 z³.

01.02
Emilia, ul. Podgórna – Marian K. (53 l.)
jecha³ w stanie nietrzeŸwym rowerem. Mia³
2,38 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.

02.02
Kêbliny – policjanci z sekcji ruchu
drogowego zatrzymali Marka T. (27 l.).
Kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Mia³ 2,06 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.

03.02
Rosanów, ul. G³ówna – policjanci z sekcji
ruchu drogowego zatrzymali Lecha P. (55 l.).
Jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Mia³
0,96 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.

04.02
Smardzew, ul. Lipowa – po uprzednim
przeciêciu siatki ogrodzeniowej nieznany
sprawca skrad³ z dzia³ki rekreacyjnej rury
metalowe, piec akumulacyjny oraz walec do
ugniatania ziemi. Straty oszacowano na
wartoœæ 800 z³.

04.01 - 08.02
Je¿ewo – nieznany sprawca po uprzednim
wy³amaniu okna w pomieszczeniu gospodar-
czym na terenie dzia³ki letniskowej dosta³ siê
do jego wnêtrza. Skrad³ rower typu kolarka
i elektronarzêdzia. £¹czn¹ wartoœæ skradzio-
nego mienia oszacowano na 4 tys. z³.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

og³oszeniaog³oszenia

Refundacja sk³adek 
na ubezpieczenie spo³eczne
niepe³nosprawnych rolników

Od 1 stycznia Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
refunduje sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne niepe³nosprawnym rolnikom
oraz rolnikom zobowi¹zanym do op³acania
sk³adek za niepe³nosprawnych domow-
ników.

Warunki, które musz¹ spe³niaæ
rolnicy, aby ubiegaæ siê o refundacjê s¹
nastêpuj¹ce:
l Podleganie ubezpieczeniu spo³ecznemu
rolników w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu spo³ecznym rolników
(posiadanie decyzji KRUS).
l Posiadanie orzeczenia o niepe³no-
sprawnoœci albo stopniu niepe³nospraw-
noœci lub orzeczenia traktowanego na
równi z tym orzeczeniem - bez wzglêdu
na posiadany stopieñ niepe³nosprawnoœci.
l Terminowe op³acanie sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne w ca³oœci -
naliczanie i op³acanie sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne dokonywane
jest zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników.
l Nieposiadanie zaleg³oœci wobec
Funduszu.

Rejestracja:
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie
siebie lub niepe³nosprawnego domownika.
Rejestracja prowadzona jest od 2 stycznia
2008 r. przez Biuro Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³-
nosprawnych, al. Jana Paw³a II 13,
00-828 Warszawa na podstawie zg³oszeñ
dokonanych za poœrednictwem poczty
b¹dŸ osobiœcie.
Nastêpnie, po zarejestrowaniu siê, rolnik
sk³ada do Funduszu co kwarta³ wniosek
o wyp³atê refundacji sk³adek za dany
kwarta³. Wniosek nale¿y z³o¿yæ do
Funduszu do 20 dnia miesi¹ca, nastêpuj¹-
cego po miesi¹cu, w którym op³acone
zosta³y sk³adki (np. do 20 lutego 2008 r.
za I kwarta³ 2008 r., po terminowym
op³aceniu sk³adek w KRUS, tj. do 31
stycznia 2008 r.)
Szczegó³owe informacje na temat rejes-
tracji oraz sk³adania wniosków mo¿na
uzyskaæ na stronach internetowych Funduszu
(www.pfron.org.pl w zak³adce SOD)
b¹dŸ telefonicznie. Ponadto pocz¹wszy
od 1 stycznia 2008 r. Fundusz uruchamia
specjaln¹ infoliniê 0 801 233 554, gdzie
beneficjenci mog¹ uzyskaæ wszelkie
niezbêdne informacje dotycz¹ce procesu
rejestracji oraz wype³niania dokumentów
koniecznych dla uzyskania refundacji
sk³adek.
Wzór oœwiadczenia i pe³nomocnictwa
mo¿na pobraæ u pracowników Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
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Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra
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Rosanów
4

18

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

5
19

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów
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Warszyce, RogóŸno, Gieczno,
W³adys³awów, Kwilno,
Brachowice, Wypychów, 
Grabiszew, Œladków, Wola
Rogoziñska 

6
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Wola Branicka, Moszczenica,
Micha³ów, Besiekierz Rudny,
Besiekierz Nawojowy, Kêbliny
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Dzier¿¹zna, Ostrów, Swoboda,
Ciosny, Leonów, Adolfów 
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Grotniki, Ustronie 
- tylko budynki komunalne 
oraz Zimna Woda, Wiktorów
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Harmonogram wywozu
nieczystoœci 

Gminny Zak³ad Komunalny
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Na Ziemi Zgierskiej

Wyrazy wspó³czucia
Pani

BARBARZE
Z£OTOWSKIEJ

z powodu œmierci

MÊ¯A
sk³adaj¹

cz³onkinie KGW Bia³a

i M-G Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy wspó³czucia
Pani

TERESIE
CZAPLIÑSKIEJ

z powodu œmierci

MÊ¯A
sk³adaj¹

cz³onkinie KGW Dzier¿¹zna

i M-G Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy wspó³czucia
Pani

ANNIE KUBIAK
z powodu œmierci

DZIADKA
sk³adaj¹

Wójt Gminy Zgierz

i Pracownicy Urzêdu Gminy Zgierz

kondolencjekondolencje

Poszukiwani œwiadkowie

Poszukiwani s¹ œwiadkowie kradzie¿y
ponad 20 œwierków z dzia³ki rekreacyjnej
przy ul. Narcyzowej w Rosanowie.
Sprawca wszed³ na teren posesji od
strony ul. Podleœnej. Prawdopodobnie
zosta³ przez kogoœ przep³oszony,
poniewa¿ zostawi³ czêœæ ³upu. Wczeœniej
w Rosanowie mia³a miejsce kradzie¿ 40
sztuk thuji. Sprawca prawdopodobnie
dokonuje kradzie¿y w celu sprzeda¿y
drzewek.
Osoby, które widzia³y opisane zdarzenie,
b¹dŸ maj¹ informacje mog¹ce pomóc w
ujêciu sprawcy, proszone s¹ o kontakt
pod nr telefonu 0 691 694 088.

Wyrazy wspó³czucia
Pani

ZOFII S£OWIÑSKIEJ
z powodu œmierci

MATKI i TEŒCIA
sk³adaj¹

Wójt Gminy Zgierz

i Pracownicy Urzêdu Gminy Zgierz

Wyrazy wspó³czucia
Pani

EWIE KUBIAK
z powodu œmierci

SZWAGRA
sk³adaj¹

Wójt Gminy Zgierz

i Pracownicy Urzêdu Gminy Zgierz

Bezp³atne szkolenie z zakresu „Profesjonalnej obs³ugi
klienta w jêzyku polskim i angielskim” 

Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia ma przyjemnoœæ zaprosiæ
osoby pracuj¹ce do wziêcia udzia³u w bezp³atnym szkoleniu z zakresu „Profesjonalnej
obs³ugi klienta w jêzyku polskim i angielskim”. Szkolenie, które odbêdzie siê w Zgierzu
od 3 marca do 16 kwietnia 2008 roku jest wspó³finansowane  przez Uniê Europejsk¹
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz przez bud¿et pañstwa w ramach
dzia³ania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Ukoñczone szkolenie daje podwy¿szenie kwalifikacji w nastêpuj¹cych
obszarach: l nowoczesne techniki komunikacji z klientem w jêzyku polskim i angielskim,
l radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi, l negocjacje, l zarz¹dzanie stresem,
l innowacyjne metody organizacji czasu pracy. 

Szkolenie obejmuje 60 godzin teoretyczno-warsztatowych, poniedzia³ki, œrody, pi¹tki
w godzinach 16.30-19.45. Prowadzone jest w jêzyku polskim i angielskim najbardziej
efektownymi metodami m.in. przy u¿yciu kamery video.

Wiêcej informacji na stronie:  www.obslugaklienta.proakademia.eu
Miejsce szkolenia: Szko³a Podstawowa nr 4 w Zgierzu, ul. £ódzka 2
Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia, ul. Piotrkowska 238,

90-360 £ódŸ. Osoba do kontaktu: Izabela Siwiñska tel. 042 636 12 59

Urz¹d Miasta Zgierza organizuje  IV Jarmark Kaziukowy. 
Impreza odbêdzie siê 8-9 marca 

na placu przy halach targowych i restauracji McDonald's w Zgierzu, ul. 3 Maja.

Prosimy producentów ¿ywnoœci, artystów i twórców rêkodzie³a oraz
restauratorów z terenu gminy Zgierz zainteresowanych prezentacj¹
i sprzeda¿¹ swoich wyrobów o zg³aszanie siê do Urzêdu Miasta Zgierza w celu
rezerwacji miejsc.

Kontakt: Tomasz To³³oczko, Naczelnik Wydzia³u Kultury, Sportu i Zdrowia
Urzêdu Miasta Zgierza, tel.: 0 501 068 238, 042 714 31 29.



KrKról Sól Stt efefan Batan Bat oror y patry patr onem szkonem szk oły w Szczaoły w Szczawiniewinie

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz odczytuje uchwa³y w sprawie nadania imienia 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie. Po lewej - Dyrektor ZSG w Szczawinie,
po prawej - Radny z okrêgu Szczawin.

Od lewej: Wizytator rejonowy £ódzkiego Kuratorium Oœwiaty, Wójt Gminy Zgierz,
Konsul Republiki Wêgierskiej w Polsce, Konsul Honorowy Republiki Wêgierskiej w £odzi,
Ambasador Republiki Wêgierskiej w Polsce

Wizerunek Króla Stefana
Batorego na sztandarze szko³y Logo szko³y

Hymn szko³y w wykonaniu uczniów

Autorzy s³ów i muzyki
hymnu szko³y - Renata 
i Grzegorz Niszczak

Dyrektor Szko³y 
Podstawowej 
w NogradsipekDyrektorzy szkó³ z terenu gminy Zgierz

Gospodarz 
uroczystoœci
- Dyrektor szko³y
w SzczawiniePoœwiêcenie sztandaru szko³y Przekazanie sztandaru uczniom Œlubowanie

Czardasz - wêgierski taniec ludowy w wykonaniu Zespo³u Pieœni 
i Tañca „Szczawiniacy”

Wystêp Zespo³u Œpiewaczego
„Szczawinianki”

Uczniowie w strojach z epoki


