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Szanowni Pañstwo

Z okazji zbli¿aj¹cych siê 
Œwi¹t Wielkanocnych 

¿yczymy wielu radosnych
i niepowtarzalnych chwil, 

serdecznych spotkañ rodzinnych 
przy œwi¹tecznym stole, 

przyjaznych rozmów, mi³ych gestów 
i wszelkiej pomyœlnoœci.

Niech ten czas bêdzie pe³en 
wiary i nadziei 

oraz radosnego, wiosennego nastroju.
Weso³ych Œwi¹t Wielkanocnych 

i wyj¹tkowo mokrego
Œmigusa Dyngusa.

Barbara Kaczmarek
Przewodnicz¹ca 

Rady Gminy Zgierz

Zdzis³aw Rembisz
Wójt Gminy Zgierz
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Przed zatwierdzeniem porz¹dku obrad
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz
zg³osi³ wniosek o wprowadzenie do porz¹dku
obrad projektu uchwa³y w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej podjêtej podczas XIX
sesji Rady Gminy. Uzasadniaj¹c wprowadzenie
pod obrady sesji projektu tej uchwa³y Wójt
Gminy powiedzia³, ¿e wynika ona z zaleceñ
Kolegium Reginalnej Izby Obrachunkowej
w £odzi, w zwi¹zku ze z³o¿onym odwo³aniem.

Radny Miros³aw Burzyñski zg³osi³
wniosek o uzupe³nienie porz¹dku obrad o
podjêcie uchwa³y dotycz¹cej uzupe³nienia
sk³adów komisji Rady Gminy. Wniosek ten
zg³osi³ w zwi¹zku z umieszczonymi
w porz¹dku obrad projektami uchwa³
dotycz¹cymi odwo³ania i powo³ania Komisji
Rewizyjnej. 

Zg³oszone wnioski po przeg³osowaniu
zosta³y przyjête do porz¹dku obrad.

Nim przyst¹piono do omawiania projektów
uchwa³, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek zapozna³a uczestników
sesji z przebiegiem obrad Kolegium Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w £odzi,
rozpatruj¹cego odwo³anie Wójta Gminy od
podjêtej podczas XIX sesji uchwa³y
bud¿etowej. 

W podjêtej uchwale Kolegium RIO
zaleci³o dokonanie zmian w uchwale
bud¿etowej dotycz¹cych:
l zaplanowania w bud¿ecie wydatków na
opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie adaptacji budynku socjalno
-gospodarczego w Giecznie w ramach
zadania „Stworzenie centrum aktywizacji
spo³eczno-kulturalnej w Giecznie”,
l zabezpiecznie w pe³nej wysokoœci
wydatków na opracowanie dokumentacji
koncepcyjnej „Studium przedprojektowe
gospodarki œciekowej dla miejscowoœci:
Grotniki, Ustronie, Jedlicze A i B”,
l zabezpieczenie w bud¿ecie wydatków na
realizacje projektu „Budowa spo³eczeñstwa
informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez
upowszechnianie e- administracji”.

Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa
podda³a pod rozwagê organu stanowi¹cego
koniecznoœæ przeanalizowania i urealnienia
zadañ zapisanych w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym, zarówno co do iloœci

zaplanowanych zadañ, jak równie¿ prawid³o-
wego okreœlenia ich wartoœci. 

Uchwa³a RIO znajduje siê do wgl¹du
w Biurze Obs³ugi Rady.

Projekt zmiany uchwa³y bud¿etowej
omówi³a Skarbnik Gminy Ewa Kubiak.
Zmiany w uchwale bud¿etowej polegaj¹ na
zwiêkszeniu wydatków o kwotê 130.584 z³,
zwiêkszeniu przychodów z tytu³u kredytów
o kwotê 130.584 z³. Ponadto zmieniono

Wieloletni Plan Inwestycyjny - za³¹cznik do
bud¿etu - poprzez wykreœlenie zadañ, których
realizacja przypada tylko w 2008 roku.
Uchwa³a zosta³a przyjêta 15 g³osami za.

15 g³osami za, radni podjêli uchwa³ê
dotycz¹c¹ udzielenia pomocy finansowej
Starostwu Powiatowemu w Zgierzu w 2008
roku na zakup samochodu po¿arniczego.
Zgodnie z zapisami bud¿etu na 2008 rok
udzielono dotacji w wysokoœci 10 tys. z³.

Kolejn¹ podjêt¹ uchwa³¹ by³a uchwa³a
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Starostwu Powiatowemu w Zgierzu w 2008
roku na przebudowê dróg i budowê
chodników. Dotacja w wysokoœci 1 mln z³
przeznaczona jest na:

- przebudowê:
l 1 km ul. Ustronie w Ustroniu bêd¹cej
drog¹ powiatowej nr 5142 E - 140 tys. z³,
l 960 m ul. D³ugiej w Jedliczu A bêd¹cej
drog¹ powiatow¹ nr 5143 E - 140 tys. z³,
l drogi powiatowej nr 5106 E Zgierz -

Maciejów na d³ugosci 955 m - 180 tys. z³,
l drogi powiatowej nr 5132 D¹brówka
Strumiany na odcinku 521 m - 80 tys. z³,
l drogi powiatowej nr 5129 E relacji Ukraina
-  Jozefów 1,35 km - 220 tys. z³,

- budowê chodników:
l w £agiewnikach Nowych ul. Smardzewska
- 60 tys. z³,
l w Grotnikach ul. Marsza³kowska - 180 tys. z³.

Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
przez gminê Zgierz d³ugoterminowych
po¿yczek w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w £odzi na dofinansowanie zadañ inwesty-
cyjnych:

l rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Bia³ej - 935 tys. z³,
l rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Kêblinach - 990 tys. z³. 

Ww. zadania inwestycyjne zaplanowane
zosta³y do realizacji w 2008 roku. Istnieje
mo¿liwoœæ dofinansowania ich wykonania
po¿yczk¹ z WFOŒiGW. Oprocentowanie
po¿yczek jest bardzo korzystne, wynosi oko³o
4% w skali roku z mo¿liwoœci¹ jej umorzenia
w 30% .

Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gminy
Zgierz na 2008 rok dotyczy³a zwiêkszenia
dochodów o kwotê 384 tys. z³ z tytu³u
refundacji wydatków ze œrodków Unii
Europejskiej w zwi¹zku z realizacj¹ zadania
„Budowa spo³eczeñstwa informacyjnego
w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie
e-administracji”, realizowanego w ramach
programu ZPORR. W tej samej uchwale
radni zdecydowali o zwiêkszeniu wydatków
o kwotê 300 tys. z³ z przeznaczeniem na

Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz
Bardzo pracowita by³a XX sesja Rady Gminy Zgierz, która odby³a siê 21 lutego. Porz¹dek
obrad, oprócz  spraw  formalnych, przewidywa³ rozpatrzenie i podjêcie 29 uchwa³. 

Od lewej: Zbigniew Draczyñski, Wies³aw Olender, Miros³aw Burzyñski
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zakup samochodu -
œmieciarki dla Gminnego
Zak³adu Komunalnego. 

W kolejnej uchwale
radni wyrazili zgodê na
zaci¹gniêcie przez gminê
Zgierz w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska d³ugoterminowej
po¿yczki na dofinanso-
wanie zakupu œmieciarki.
Przewiduje siê sp³atê
po¿yczki przez okres
10 lat z rocznym odrocze-
niem sp³aty i mo¿liwoœci¹
jej umorzenia w wysokoœci
30%.    

Projekt uchwa³y doty-
cz¹cy zmian w uchwale
w sprawie procedury
opracowywania, uchwala-
nia bud¿etu gminy Zgierz zg³osi³a Przewod-
nicz¹ca Rady Gminy. Uchwa³a prowadzi do
wyeliminowania zapisów uniemo¿liwiaj¹cych
procedowanie w trakcie sesji Rady Gminy,
podczas której uchwalany jest bud¿et,
innych spraw ni¿ sprawy bud¿etowe, a tak¿e
umo¿liwia zg³aszanie podczas sesji
wniosków do projektu uchwa³y bud¿etowej.

Kolejnymi  projektami uchwa³ zg³oszonymi
przez Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy by³y
uchwa³y w sprawach: odwo³ania Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz, powo³ania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz
i wyboru Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej. W uzasadnieniu odwo³ania
Komisji Rewizyjnej podano, i¿ sk³ad
liczbowy powo³anej w 2006 roku Komisji
jest mniejszy ni¿ okreœla Statutu Gminy -
wed³ug Statutu Komisja winna liczyæ 8 osób,
a Komisja dzia³aj¹ca sk³ada siê z 6 osób.
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, Radny
Wies³aw Olender stwierdzi³, i¿ przez okres
funkcjonowania Komisji, do jej pracy nie
by³o zastrze¿en tak ze strony radnych, jak i
podmiotów kontrolowanych - mo¿na wiêc
stwierdziæ, ¿e swoje zadania wykonywa³a
w³aœciwie. Uchwa³a o odwo³aniu Komisji
Rewizyjnej podjêta zosta³a 9 g³osami za, przy
5 przeciwnych i 1 wstrzymuj¹cym siê. Do
Komisji Rewizyjnej zg³oszono 7 kandydatów,
czyli o 1 mniej ni¿ przewiduje Statut.  Zgodnie
z ustaw¹ w sk³ad Komisji Rewizyjnej nie
mo¿e wchodziæ Przewodnicz¹cy i Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady, a 4 radnych nie
wyrazi³o zgody na kandydowanie. Wobec
powy¿szego 10 g³osami za, przy 5 przeciw,
powo³ano Komisjê Rewizyjna w 7-osobowym
sk³adzie. Na Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej 10 g³osmi za, przy 3 przeciwnych
i 2 wstrzymuj¹cych siê wybrany zosta³
Zbigniew Draczyñski.

Zgodnie z porz¹dkiem obrad kolejna
uchwa³a dotyczy³a uzupe³nienia sk³adów
sta³ych komisji Rady Gminy. Do Komisji
Bud¿etu i Infrastruktury Gospodarczej

powo³ano Dariusza Sêdzickiego, do Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska - Wies³awa
Olendra, do Komisji Infrastruktury Spo³ecznej
Miros³awa Burzyñskiego.

Uchwa³a w sprawie przyjêcia planu pracy
Rady Gminy na 2008 rok okreœla tematykê
prac Rady Gminy w poszczególnych
miesi¹cach. Radni zaplanowali m.in. tematy
dotycz¹ce: dzia³añ podejmowanych przez
Wójta w ramach przeciwdzia³ania bezrobociu
i aktywizacji zawodowej mieszkañców
gminy, stanu bezpieczeñstwa na terenie
gminy, zaawansowania prac zwi¹zanych
z opracowaniem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Kolejne podejmowane uchwa³y
dotyczy³y:
l zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia
poboru podatków w drodze inkasa -
uzupe³niono wykaz inkasentów podatku
w gminie Zgierz o Pani¹ Annê Majchrzak,
nowowybranego so³tysa so³ectwa Gieczno,
l rozpatrzenia skargi na dzialanoœc Wójta
Gminy Zgierz - radni uznali wniesion¹ skargê
na dzia³alnoœæ Wójta za niezasadn¹,
l zmiany uchwa³y w sprawie wynagradzania
pracownikow zatrudnionych w GZK
- podniesiono kwotê najni¿szego wynagro-
dzenia pracowników zatrudninych w
I kategorii z 690 z³ na 865 z³,
l przyjêcia „Gminnego programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
na 2008 rok” - w programie zawarta jest
kontynuacja podejmowanych na terenie
gminy dzia³añ, ktore maj¹ na celu zapobie-
ganie powstawaniu nowych problemów
uzale¿nieñ oraz zmniejszenie tych, które ju¿
wystêpuj¹,
l wyra¿enia woli wspólnego dzia³ania
gminy Zgierz z gminami Wartkowice,
Parzêczew, £êczyca, Dalików w przedmiocie
realizacji projektu zintegrowanego obejmu-
jacego zadania infrastruktury technicznej,
innowacyjnoœci, przedsiêbiorczoœci, spo³e-
czeñstwa informacyjnego.

Dyskusjê radnych wywo³a³a uchwa³a
dotycz¹ca ustalenia stawki procentowej
op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoœci
nieruchomoœci zwi¹zanej z budow¹ urz¹dzeñ
infrastruktury. W zwi¹zku z ustawow¹
zmian¹ wysokoœci op³aty adiacenckiej z 50 %
do 30 %, zaistnia³a koniecznoœæ dostosowania
zapisów dotychczasowej uchwa³y do zmian.
W trakcie dyskusji radni zg³aszali wnioski
dotycz¹ce obni¿enia stawek: do 20% - Radny
Lechos³aw Wojcieszek, 10% - Radny
Marian JóŸwiak, 0% - Radny Jan B³aszczyk.
W wyniku dyskusji ustalono stawki procen-
towe op³aty adiacenckiej w  wysokoœci:
l 30% w zwi¹zku z wybudowaniem
urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
l 20% w zwi¹zku z wybudowaniem
urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
l 30% w zwi¹zku z wybudowaniem
urz¹dzeñ gazowych,
l 20% w zwi¹zku z wybudowaniem
urz¹dzeñ elektrycznych,
l 20% w zwi¹zku z wybudowaniem
urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.
12 g³osmi za, przy 2 wstrzymuj¹cych siê
uchwa³a zosta³a podjêta. 

W kolejnej uchwale radni ustalili stawkê
procentow¹ op³aty adiacenckiej z tytu³u
wzrostu wartoœci nieruchomoœci zwi¹zanej
z podzia³em nieruchomoœci w wysokoœci
30%. Ustalenie op³aty mo¿e nast¹piæ w
terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja
zatwierdzaj¹ca podzia³ sta³a siê ostateczna.
Jak stwierdzi³a Kierownik Referatu Geodezji,
Gospodarki Przestrzennej i Gruntami celowe
bêdzie naliczenie op³aty przy podziale
terenów o du¿ej powierzchni.

W dalszym przebiegu sesji podjêto
uchwa³y w sprawach:
l przeznaczenia do wydzier¿awienia
w drodze przetargu dzia³ek o nr 96/10 i 95
po³o¿onych w Grotnikach - s¹ to dzia³ki, na
których znajduje siê k¹pielisko. Dotychcza-
sowa umowa dzier¿awy wygas³a. Zgodnie
z ustaw¹ wydzier¿awienie dzia³ki na okres
powy¿ej trzech lat nastêpuje w drodze
przetargu za zgod¹ Rady Gminy,
l nieodp³atnego nabycia na rzecz gminy
Zgierz dzia³ki nr 25/1 po³o¿onej w Kêblinach
- przedmiotowa dzia³ka wydzielona zosta³a
pod budowê obelisku poœwieconego
¿o³nierzom 28. Pu³ku Strzelców Kaniowskich.
Stowarzyszenie „Monar” wyrazi³o zgodê na
nieodp³atne przekaznie gminie przedmio-
towej dzia³ki,
l nadania nazwy ulicy w miejscowoœci
Czaplinek - na wniosek mieszkañców drodze
o numerach ewidencyjnych 170/6, 170/17,
102/8 i 105 nadano nazwê „Ku s³oñcu”,
l nadania nazwy ulicy w miejscowoœci
£agiewniki Nowe - na wniosek mieszkañców
zg³oszony na zebraniu wiejskim, drodze o
nr ewidencyjnym 686/39 nadano nazwê
„Maków polnych”,
l wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie
w drodze przetargu lokali u¿ytkowych - aptek

Na zdjêciu: Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz Lechos³aw 
Wojcieszek i Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek



po³o¿onych w budynkach dawnych oœrodków
zdrowia w Grotnikach, Giecznie i Bia³ej
z przeznaczeniem na apteki - z uwagi na
wygaœniêcie umów dzier¿awy na apteki
z dotychczasowymi najemcami istnieje
koniecznoœæ zawarcia nowych umów na
kolejne lata. Zgodnie z ustaw¹, wydzier¿a-
wienie na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata nastêpuje
w drodze przetargu,
l przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego D¹browka Wielka w czêœci
dotycz¹cej dzia³ek nr ew. 802, 473/16,
472/52, 472/42, 472/48, 472/55, 473/34,
l sprzeda¿y dzia³ki nr 328 po³o¿onej
w miejscowoœci Ustronie - w drodze
bezprzetargowej - na rzecz jej u¿ytkownika
wieczystego. Wobec w¹tpliwoœci radnych
co do wysokoœci ceny 1 m2 przedmiotowej
dzia³ki, na wniosek radnych uchwa³ê
prze³o¿ono do czasu wyjaœnienia w¹tpliwoœci
podczas posiedzenia komisji Rady,
l wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie
przez gminê Zgierz dzia³ek wydzielonych
pod drogi w miejscowoœci D¹brówka Wielka,
l nabycia przez gminê Zgierz od Agencji
Nieruchomoœci Rolnych dzia³ek: nr 28/1
po³o¿nej w obrêbie Glinnik i nr 456/1, 456/2
po³o¿onych w Szczawinie - w wyniku
dyskusji radni wyrazili zgodê na przyst¹pienie
do przetargu ustalaj¹c wysokoœæ ceny 1 m2

do  jakiej Wójt Gminy mo¿e licytowaæ
zakup. 

Alicja Karnicka
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Komisja Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej obradowa³a 20 lutego.

Cz³onkowie Komisji omówili kierunki
dzia³añ w celu podniesienia bezpieczeñstwa
zdrowotnego mieszkañców gminy oraz
zakres planowanych na lata 2008-2010
remontów budynków oœrodków zdrowia,
a tak¿e projekty uchwa³ przygotowanych na
XX sesjê Rady Gminy.

W obradach Komisji uczestniczyli lekarze
z oœrodków zdrowia w Bia³ej, D¹brówce
Strumianach, Grotnikach, S³owiku i Smardzewie.
Wójt Gminy Zgierz przedstawi³ cz³onkom
Komisji zakres prac, które nale¿y wykonaæ
w budynkach przychodni, by dostosowaæ je
do wymogów Rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia.

Komisja zapozna³a siê równie¿ z
wariantami przebiegu przez teren gminy
drogi ekspresowej S14 i pozytywnie
zaopiniowa³a jeden z nich.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 12 marca.

W pierwszej kolejnoœci Komisja zajê³a siê
spraw¹ ustanowienia obszaru ochrony
uzdrowiskowej w rejonie z³o¿a RogóŸno.
Utworzenie takiego obszaru ma zablokowaæ
mo¿liwoœæ powstania odkrywkowej kopalni
wêgla brunatnego, o co staraj¹ siê niektóre
firmy zajmuj¹ce siê wydobyciem tego surowca.
Komisja zadecydowa³a o przekazaniu sprawy
ustanowienia obszaru ochrony uzdrowiskowej
do rozpatrzenia na najbli¿szej sesji Rady
Gminy.

Nastêpnie cz³onkowie komisji omówili
projekty uchwa³ przygotowanych na XXI
sesjê Rady Gminy. 

W dalszej kolejnosci radni rozpatrzyli
mo¿liwoœæ przyst¹pienia gminy do spó³ki
„Wodoci¹gi i Kanalizacja” - Zgierz Sp. z o.o.
Firma ta zaproponowa³a gminie Zgierz
odkupienie czêœci udzia³ów w sieci kanaliza-
cyjnej w £agiewnikach Nowych, przez
co sta³aby siê jej wspó³w³aœcicielem.
Przyczyni³oby siê to do obni¿enia op³at

pobieranych od mieszkañców korzystaj¹cych
z kanalizacji. Komisja upowa¿ni³a Dyrektora
Gminnego Zak³adu Komunalnego do
kontynuowania negocjacji z „Wodoci¹gami
i Kanalizacj¹” - Zgierz Sp. z o.o.

Kolejnym tematem obrad Komisji by³ stan
zaawansowania prac zwi¹zanych z budow¹
i przebudow¹ dróg w ramach bud¿etu na
2008 rok. Kierownik Referatu Infrastruktury
Technicznej poinformowa³a cz³onków
Komisji, ¿e prace na niektórych odcinkach
ju¿ siê rozpoczê³y, uruchomiono równie¿
procedury przetargowe na budowê i
przebudowê kolejnych.

Komisja kontynuowa³a równie¿ temat
mo¿liwoœci i procedury przeprowadzenia
referendum dotycz¹cego samoopodatkowania
siê mieszkañców gminy na rzecz gospodarki
odpadami, podjêty na poprzednim posiedze-
niu. Omówiono zasadnoœæ przeprowadzenia
referendum oraz propozycje wysokoœci
stawek za wywóz odpadów.

Na koniec Komisja zajê³a siê mo¿liwoœciami
pozyskania œrodków dla gminy Zgierz
w ramach programów unijnych. Na ten temat
informacji cz³onkom Komisji udzieli³a
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
Gminy. Omówiono propozycje z³o¿enia
wniosków o dofinansowanie dwóch
projektów: l „Racjonalizacja gospodarki
wodnej w gminie Zgierz poprzez budowê
i rozbudowê Stacji Uzdatniania Wody w
latach 2007-2010”, który obejmowa³ by
rozbudowê SUW w Bia³ej, Kaniej Górze,
Kêblinach, Kotowicach i Rosanowie oraz
budowê SUW w D¹brówce Wielkiej,
l „Stworzenie centrum aktywizacji
spo³eczno-kulturalnej i sportowej we wsi
Gieczno”, który obj¹³by tylko zakres
aktualnie realizowanej dokumentacji
technicznej, tj. adaptacjê budynku socjalno
-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem
terenu, z wy³¹czeniem prac przy boisku do
pi³ki no¿nej. Termin realizacji tego projektu -
2009 rok.

Na podstawie materia³ów  
komisji Rady Gminy Zgierz

Z prac komisji Rady Gminy Zgierz

XXI sesja Rady Gminy Zgierz

odbêdzie siê 

27  marca o godz. 10.00 

w sali konferencyjnej 

Urzêdu Gminy Zgierz

Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Weso³ych Weso³ych 
Œwi¹t Œwi¹t 

WielkanocnychWielkanocnych
¿yczy 

Redakcja miesiêcznika 
„Na Ziemi Zgierskiej”
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Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach nak³ada na ka¿dego w³aœciciela
posesji obowi¹zek usuwania odpadów
wytwarzanych w swoim gospodarstwie
domowym. Tak postanowi³ ustawodawca,
choæ rozwi¹zanie wprowadzone tymi
przepisami w wiêkszoœci gmin nie sprawdzi³o
siê. Respektowanie tych przepisów napotyka
bariery. Za wywo¿enie œmieci trzeba przecie¿
p³aciæ. Szacuje siê, ¿e ponad 20 procent
w³aœcicieli nieruchomoœci w gminie Zgierz
nie ma zawartych umów z operatorami
wywo¿¹cymi odpady. Wiele rodzin z ró¿nych
przyczyn poszukuje oszczêdnoœci ograniczaj¹c
wydatki. Œmieci czêsto porzucane s¹ w
ró¿nych miejscach na terenie gminy, które
trzeba póŸniej sprz¹tn¹æ i za to zap³aciæ,
naturalnie - z pieniêdzy wszystkich podatników.

W 2007 roku z bud¿etu gminy Zgierz
wydane zosta³o 138.634 z³ na utrzymanie
czystoœci. Z tego 42.175 z³ na selektywn¹
zbiórkê odpadów, 47.383 z³ na wywóz
nieczystoœci, 30.000 z³ na dotacjê dla GZK
na wywóz nieczystoœci z placów i pasów
drogowych i 19.076 na kosze uliczne na
œmieci.

Koniecznym jest wiêc rozstrzygniêcie
problemu zagospodarowania œmieci. Pomóc
w tym mo¿e przeprowadzenie tzw.
referendum œmieciowego, w którym
mieszkañcy odpowiedz¹ czy powierz¹ gminie
obowi¹zek wprowadzenia systemowej
i skutecznej metody usuwania odpadów
gospodarczych.

Na terenie gminy Zgierz dzia³a 5 firm
zajmuj¹cych siê wywozem odpadów komu-
nalnych. W ubieg³ym roku na wysypiska
œmieci przewioz³y one ³¹cznie ponad 1.143
tony œmieci pochodz¹cych z ponad 14 tys.
gospodarstw naszej gminy.

Podstawowe za³o¿enie skutecznego
systemu gospodarki œmieciowej to takie, ¿e
musi byæ on racjonalny i szczelny, a wiêc
gwarantuj¹cy us³ugê na odpowiednim
poziomie cenowym i zapewniaj¹cy odbiór
wszystkich nieczystoœci. Je¿eli w referendum
wspólnie zdecydujemy siê przekazaæ gminie
obowi¹zek wywo¿enia odpadów, to mamy
nadziejê, ¿e zniknie problem porzucania
œmieci gdziekolwiek, bo w nowym systemie
takie postêpowanie nie op³aci siê. Po prostu,
trzeba bêdzie p³aciæ niezale¿nie od tego czy
œmieci wyrzuciliœmy na ulicê, czy zabrano je
z domu. 

Przejêcie przez gminê od w³aœcicieli
nieruchomoœci wybranych obowi¹zków w
zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku
obejmuje w szczególnoœci: wyposa¿enie
nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i techni-
cznym, oraz pozbywanie siê zgromadzonych
odpadów komunalnych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
referendum Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹
ustali zrycza³towan¹ op³atê ponoszon¹ przez
w³aœcicieli nieruchomoœci za wykonywanie

przejêtych obowi¹zków. Wysokoœæ op³aty
jest uzale¿niona wy³¹cznie od faktycznych
kosztów ponoszonych przez gminê z tytu³u
zorganizowania i funkcjonowania systemu
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych, przy czym
stosuje siê ni¿sze stawki, je¿eli odpady
komunalne s¹ zbierane i transportowane w
sposób selektywny.

Wprowadzenie proponowanego w
referendum rozwi¹zania ograniczy problem
pozbywania siê odpadów komunalnych
poprzez wyrzucanie ich do lasów lub
spalanie, sprzyjaæ wiêc bêdzie ochronie
œrodowiska. Jednoczeœnie nowy system daje
mo¿liwoœæ utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie gminy w sposób zgodny ze
standardami Unii Europejskiej. Nie bez
znaczenia jest fakt, ¿e op³atê bêd¹ uiszczaæ
wszyscy mieszkañcy, podczas gdy obecnie
ponad 20 procent w³aœcicieli nieruchomoœci
nie ma podpisanych - jak ju¿ wspomniano -
umów na usuwanie odpadów.

Aby referendum by³o wa¿ne, musi wzi¹æ
w nim udzia³ co najmniej 30 procent
mieszkañców gminy uprawnionych do
g³osowania. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o
referendum lokalnym (z dnia 15 wrzeœnia
2000 roku, Dz.U. Nr 88, poz. 985), wynik jest
rozstrzygaj¹cy, je¿eli w sprawie poddanej pod
referendum oddano wiêcej ni¿ po³owê
wa¿nych g³osów.

Pamiêtajmy, ¿e utrzymanie czystoœci w
gminie jest nie tylko kwesti¹ dobrego
samopoczucia mieszkañców, ale te¿ nasz¹
wizytówk¹. 

Referendum TAK za czystoœci¹
Choæ powszechnie wiadomo, ¿e w³aœciciele posesji musz¹ samodzielnie dbaæ 
o usuwanie swoich odpadów gospodarczych - ró¿nie z tym bywa. Dowody widzimy 
w postaci œmieci poniewieraj¹cych siê w gminie. 

Na Ziemi Zgierskiej
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07.02
Kania Góra – Rafa³ R. (31 l.) wp³aci³ 5 tys. z³
zaliczki za sprowadzenie samochodu. Umowê
zawar³ przez Internet z osob¹ przedstawiaj¹c¹
siê jako Krzysztof Z. Po otrzymaniu zaliczki
Krzysztof Z. zerwa³ kontakt.

12.02
D¹brówka Strumiany, ul. Brzozowa
– nieznany sprawca zdemontowa³ i ukrad³
okna dachowe. Straty oszacowano na wartoœæ
5.240 z³.

16.02
Gieczno, ul. £ubinowa – 13 stycznia
nieznany sprawca z otwartego samochodu
ukrad³ radioodtwarzacz marki Blaupunkt.
Straty oszacowano na wartoœæ 2 tys. z³.

21.02
Skotniki – Tomasz K. zawar³ przez Internet
umowê na kupno ci¹gnika rolniczego od
osoby przedstawiaj¹cej siê jako Sebastian G.
19 lutego dokona³ wp³aty 3 tys. z³ zaliczki na
jego konto. Od tego czasu nie ma odzewu ze
strony Sebastiana G.

23.02
Szczawin Koœcielny – policjanci zatrzymali
Rafa³a K. (36 l.), który kierowa³ samochodem
marki Volkswagen Passat bez prawa jazdy.
Dokument zatrzymany zosta³ mu wczeœniej za
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeŸwym. 

28.02
S³owik – policjanci z Referatu do walki
z Przestêpczoœci¹ Gospodarcz¹ ujawnili

i zabezpieczyli u 67-letniego mieszkañca
S³owika 1.155 litrów alkoholu bez akcyzy
oraz 16.030 paczek papierosów ró¿nych
marek bez znaków akcyzy. Postêpowanie
prowadzi KPP w Zgierzu.
Brachowice – 24 lutego nieznany sprawca
dokona³ z prywatnego lasu kradzie¿y 30 szt.
konarów drzew i wyciêcia 6 szt. drzew
sosnowych. Straty oszacowano na wartoœæ
5 tys. z³.

01.03
Bia³a – Jan U. (60 l.) z powiatu pabianickiego,
kieruj¹c samochodem marki Volkswagen
Polo, potr¹ci³ na oznakowanym przejœciu dla
pieszych Janinê G. (89 l.). Kobieta dozna³a
z³amania krêgu lêdŸwiowego i koœci
piszczelowej. Kierowca by³ trzeŸwy.

02.03
Leonów – policjanci zatrzymali kieruj¹cego
samochodem marki Fiat Uno Tadeusza G.
(61 l.). Mia³ 1,16 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.
Szczawin, ul. Stra¿acka – policjanci z Sekcji
Ruchu Drogowego zatrzymali kieruj¹cego
samochodem marki Fiat 126p £ukasza K.
(20 l.). Kierowca jecha³ po spo¿yciu alkoholu.
Mia³ 0,22 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.

05.03
Ciosny – kieruj¹cy samochodem marki
Daewoo Lanos Waldemar A. (53 l) z powiatu
ciechanowskiego, na prostym odcinku drogi
straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³
w bariery ochronne. Kierowca by³ trzeŸwy. 

06.03
Rosanów,
ul. Sosnowa –
kieruj¹cy samocho-
dem marki Ford
Mondeo Kamil D.
(22 l.) na ³uku drogi nie
dostosowa³ prêdkoœci jazdy
do warunków atmosfe-
rycznych, wpad³ w poœlizg
i zjecha³ z nasypu wiaduktu.
Jego pasa¿erka Kamila W.
(22 l.) dozna³a ogólnych
urazów cia³a. Kierowca by³
trzeŸwy. 

08.03
Emila – policjanci zatrzymali kieruj¹cego
samochodem marki Lublin S³awomira S.
(40 l.) z powiatu zgierskiego. Mia³ 0,8 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
D¹brówka Wielka – policjanci z Sekcji
Ruchu Drogowego zatrzymali kieruj¹cego
samochodem marki Cinquecento Adama S.
(27 l.), który mia³ 2,32 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Policjanci zabez-
pieczyli samochód. Postêpowanie prowadzone
jest w trybie przyœpieszonym.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 

K R O N I K A  P O L I C Y J N A

Jednym z istotnych problemów,
podnosz¹cych ryzyko zaistnienia wypadku,
jest stan techniczny œrodków produkcji,
u¿ywanych przez rolników. Pos³uguj¹c siê
maszynami lub urz¹dzeniami w trakcie
wykonywania pracy trzeba zdawaæ sobie
sprawê, ¿e:
l Osoba u¿ywaj¹ca do pracy maszyny czy
urz¹dzenia, które nie posiada os³on
ruchomych czêœci (takich jak wa³
przegubowo-teleskopowy, przek³adnie itp.),
a co gorsza pracuj¹ca w odzie¿y luŸnej lub
czêœciowo zniszczonej - nara¿a siê na niebez-
pieczeñstwo. Na konstrukcji wiêkszoœci
maszyn i urz¹dzeñ, takich jak siewniki
i sadzarki, umieszczone s¹ rysunkowe
ostrze¿enia (piktogramy), informuj¹ce czego
nie nale¿y robiæ podczas pracy. Niestety
wielu rolników postêpuje wbrew tym
instrukcjom.

l Przystêpuj¹c do pracy nale¿y j¹ dok³adnie
zaplanowaæ i zorganizowaæ, tak aby nie
nara¿aæ siebie i osób pomagaj¹cych,
na zagro¿enia wypadkowe. Na przyk³ad
sprzêganie maszyn, przyczep i rozrzutników
nale¿y wykonywaæ w taki sposób, by
pomiêdzy ci¹gnikiem i agregowanym
sprzêtem nie przebywali ludzie. Nale¿y
stosowaæ stabilne podpory, umo¿liwiaj¹ce
wykonanie tego manewru wy³¹cznie przez
kierowcê ci¹gnika. Przed rozpoczêciem pracy
maszyny rolniczej lub urz¹dzenia nale¿y
sprawdziæ prawid³owoœæ dzia³ania
poszczególnych mechanizmów oraz stan
os³on zabezpieczaj¹cych. 
l Nie nale¿y stawaæ na zaczepach, ramach
i innych czêœciach maszyn i ci¹gników w
czasie ich pracy.
l Nie wolno przewoziæ osób na wozach czy
przyczepach wy³adowanych nawozami,

materia³em siewnym, p³odami rolnymi oraz
w kabinach ci¹gników nieprzystosowanych
do tego celu.
l Wszelkich napraw sprzêtu zawieszanego
na ci¹gniku mo¿na dokonywaæ jedynie po
uprzednim opuszczeniu sprzêtu na pod³o¿e
lub odpowiedni¹ podstawkê. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e podczas pracy rozrzutnika nawozów
lub roztrz¹sacza obornika w skrzyni
³adunkowej oraz w odleg³oœci rozrzutu
nawozów nie mo¿e przebywaæ ¿adna osoba.  
l Nie nale¿y podejmowaæ pracy w gospo-
darstwie rolnym w stanie z³ego samopoczucia,
a tym bardziej - nietrzeŸwoœci.

Przestrzeganie powy¿szych zasad pozwoli
na sprawny i bezpieczny przebieg prac
rolnych bez tragicznej statystyki. Pamiêtajmy
o tym, ¿e za ka¿d¹ statystyczn¹ liczb¹ stoi
przede wszystkim cierpienie ludzi
poszkodowanych w wypadkach, którym
mo¿emy zapobiec swoj¹ ostro¿noœci¹
i rozs¹dkiem.

KRUS

Wiosn¹ pracujmy bezpieczniej!

Wiosna to czas, kiedy zachodzi koniecznoœæ wykonania wielu prac agrotechnicznych, które
musz¹ byæ zrealizowane w³aœnie o tej porze roku. Czêsto poœpiech przy wykonywaniu pracy
oraz ograniczony czas odpoczynku osób pracuj¹cych, wp³ywaj¹ na zwiêkszenie ryzyka
wypadku przy pracy rolniczej. Ka¿da praca mo¿e byæ niebezpieczna, jeœli przyst¹pimy 
do niej bez w³aœciwego przygotowania. 
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Punkty mieszcz¹ siê w budynku Oœrodka
Zdrowia w Giecznie (ul. G³ówna 43) oraz
budynkach Zespo³ów Szkolno-Gimnazjal-
nych w Grotnikach (ul. Brzozowa 4),
S³owiku (ul. Gdañska 42) i Szczawinie
(ul. Koœcielna 21). Czynne s¹ od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 9.00-17.00,
planowane jest jednak wyd³u¿enie ich
otwarcia do godz. 19.00.

Pracownicy PPDI udzielaj¹ porad
dotycz¹cych obs³ugi komputera i jego
oprogramowania, wyszukiwania informacji
w Internecie oraz sposobu wype³niania
wniosków i formularzy urzêdowych dostêp-
nych on-line.

Publiczne Punkty Dostêpu do Internetu
w gminie Zgierz zosta³y utworzone w ramach
projektu pt.: „Budowa spo³eczeñstwa infor-
macyjnego w Gminie Zgierz poprzez
upowszechnianie e-administracji” wspó³finan-
sowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.

EFS ma na celu wspieranie dzia³añ
zmierzaj¹cych do zwiêkszenia u mieszkañców
Unii Europejskiej efektywnoœci i adapcyjnoœci
na rynku pracy. W zwi¹zku z tym, udziela on
wsparcia finansowego na realizacje wszelkich
form edukacji, pocz¹wszy od przedszkolnej,
a¿ po ró¿nego rodzaju szkolenia i doradztwo
zawodowe.

Gmina Zgierz z³o¿y³a do Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w £odzi wnioski na przepro-
wadzenie szkoleñ z zakresu podstawowej
obs³ugi komputera dla 50 bezrobotnych osób
oraz na zorganizowanie pó³kolonii dla 40
dzieci z ubogich rodzin.

Projekty, które w drodze konkursu zostan¹
zatwierdzone do realizacji nie wymagaj¹

wk³adu w³asnego, poniewa¿ uzyskaj¹
dofinansowanie z EFS w wysokoœci
85% wartoœci projektu (maksymalna wartoœæ
projektu we wskazanych konkursach
- 50 tys. z³), pozosta³a czêœæ bêdzie sfinan-
sowana z bud¿etu pañstwa. 

Wnioski gminy Zgierz przesz³y ju¿
pierwszy etap oceny, tj. ocenê formaln¹,
obecnie s¹ poddawane ocenie merytorycznej.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ szanse na
uzyskanie dofinansowania nie s¹ du¿e,
bowiem kwoty przeznaczone do rozdzia³u

pozwalaj¹ na zatwierdzenie do realizacji tylko
znikomej czêœci projektów zg³oszonych do
konkursów. Konkurencja zatem jest bardzo
du¿a. Ponadto dodatkowe punkty, na które
nie mo¿e liczyæ gmina Zgierz, otrzymuj¹
projekty sk³adane przez podmioty
posiadaj¹ce doœwiadczenie w realizacji
projektów z udzia³em EFS.

Mimo wszystko gmina Zgierz, przy pe³nej
œwiadomoœci trudnoœci w uzyskaniu dofinan-
sowania robi wszystko, aby pokonaæ bariery
i daæ szansê swym mieszkañcom na rozwijanie
siê, bowiem inwestowanie w ludzi,
poszerzanie ich kompetencji i rozbudzanie
zainteresowañ to gwarancja rozwoju

i postêpu.     

Agnieszka Filipczak

Publiczny Punkt
Dostêpu do Internetu

w Giecznie

Gmina Zgierz ubiega siê o kolejne œrodki unijne
Gmina Zgierz z³o¿y³a kolejne wnioski o pozyskanie œrodków unijnych. Po raz pierwszy gmina
ubiega siê o œrodki z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, które w Polsce w okresie 
2007-2013 bêd¹ wdra¿ane poprzez Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. 

G³ównym celem wyjazdu by³o wykonanie
przez studentów dokumentacji fotograficznej
miejscowoœci uczestnicz¹cych w projekcie:
Ciosen, Rosanowa, Dzier¿¹znej i Bia³ej oraz
Lubienia, Domaniewa i Œniatowej. - Naszym
zadaniem jest m.in. zinwentaryzowanie
walorów wsi, wykonanie dokumentacji,
przeprowadzenie badañ ankietowych oraz
wsparcie Grup Odnowy Wsi przy opraco-
waniu planów rozwoju lokalnego dla
poszczególnych miejscowoœci - powiedzia³
dr Andrzej Pilichowski, opiekun naukowy
studentów z U£.

Wyjazd rozpocz¹³ siê we wsi Ciosny w
gminie Zgierz, która razem z Rosanowem,
Bia³¹ i Dzier¿¹zn¹ stworzy trasê tematyczn¹.
Przewodnikiem po miejscowoœciach by³
Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego
Ziemi Zgierskiej Zbigniew Hauke. W Ciosnach
grupa obejrza³a m³yn wodny i gospodarstwo
agroturystyczne. Jego w³aœciciel opowiedzia³
historiê obiektu oraz opisa³ i pokaza³ kolejne
etapy wytwarzania m¹ki i innych produktów
przemia³u zbo¿a. Z Ciosen grupa uda³a siê do

rezerwatu przyrody „Ciosny” w Rosanowie,
chroni¹cego unikalne skupisko ja³owców,
z których najwiêksze maj¹ osiem metrów
wysokoœci. W Rosanowie uczestnicy wyjazdu
obejrzeli te¿ hodowlê koni, siodlarniê
i zaplecze gastronomiczno-hotelarskie gospo-
darstwa agroturystycznego. St¹d grupa
pojecha³a do starej kuŸni w Dzier¿¹znej,
gdzie obejrza³a tradycyjny warsztat kowalski,
a nastêpnie do piekarni w Bia³ej, w której
chleb piecze siê tradycyjnymi metodami,
wed³ug starych receptur.

Bia³a by³a ostatnim przystankiem
w gminie Zgierz. Z tego miejsca grupa uda³a
siê do kolejnych miejscowoœci bior¹cych
udzia³ w projekcie: Lubienia w gminie £êczyca,
Domaniewa w gminie Dalików i Œniatowej
w gminie Parzêczew.

Projekt finansowany jest przez Fundacjê
„Fundusz Wspó³pracy” przy udziale œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL.

Maciej Wrzesiñski

Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej 
Zbigniew Hauke oprowadza studentów po rezerwacie przyrody „Ciosny”

Studenci pomagaj¹ tworzyæ 
wioski tematyczne
W ramach unijnego projektu „Miêdzy beznadziej¹ a sukcesem” studenci IV roku socjologii
Uniwersytetu £ódzkiego wraz z opiekunem naukowym oraz pracownicy Fundacji Rozwoju
Gmin „PRYM” odwiedzili 20 lutego uczestnicz¹ce w projekcie miejscowoœci.

Mieszkañcy gminy mog¹
za darmo korzystaæ
z Internetu
W marcu ruszy³y cztery Publiczne Punkty
Dostêpu do Internetu. Znajduj¹ siê w
Giecznie, Grotnikach, S³owiku i Szczawinie.
Wkrótce bezp³atnie z Internetu bêdzie
mo¿na skorzystaæ równie¿ w Dzier¿¹znej.
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Gmina Zgierz po raz drugi pod

szyldem Fundacji Rozwoju Gmin

„PRYM” prezentowa³a wspólnie

z gminami Parzêczew, £êczyca,

Wartkowice i Dalików atrakcje

i oferty turystyczne, rekreacyjne,

kulturalne i kulinarne obszaru LGD

na Miêdzynarodowych Targach

- Regiony Turystyczne „Na Styku

Kultur” w £odzi. Targi, które trwa³y

trzy dni (29.02-02.03) przyci¹gnê³y

t³umy zwiedzaj¹cych.

Na Ziemi Zgierskiej

Na naszym stoisku mo¿na by³o przyjrzeæ siê twórczyniom ludowym 
przy pracy, samemu czegoœ siê nauczyæ...

Walory polskiego, tradycyjnego pieczywa 
docenili tak¿e obcokrajowcy Podczas targów wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca „Szczawiniacy”

... zakrêciæ ko³em fortuny i zapoznaæ siê z ofert¹ turystyczn¹

Gmina Zgierz 
na targach 
turystycznych



Dlaczego budowlaniec postanowi³ zostaæ
piekarzem? Sk¹d pomys³ na wypiek
wiejskiego chleba?
Grzegorz Pabjañczyk: –  Wszystko zaczê³o
siê w górach. Po raz pierwszy w ¿yciu œwiêta
wielkanocne spêdza³em z ¿on¹ Lucyn¹ poza
domem. Odpoczywaliœmy w sanatorium
w Rymanowie Zdroju. A skoro œwiêta mia³y
byæ nietypowe, to zdecydowa³em, ¿e chocia¿
jedzenie bêdzie tradycyjne. Wypatrzy³em
gdzieœ u górali wiejski chleb... i ten zapach.
Moja babcia taki chleb piek³a. Nie
odpuœci³em. Chleb pojawi³ siê na
œwi¹tecznym stole kuracjuszy, a sam siê w
nim tak rozsmakowa³em, ¿e postanowi³em
otworzyæ piekarniê. Zapa³ by³ tym wiêkszy, ¿e
od pewnego czasu produkowa³em makaron
i w tamtych stronach znalaz³em na niego
du¿ego odbiorcê - firmê zajmuj¹c¹ siê
zdrow¹ ¿ywnoœci¹. By wcieliæ pomys³ w ¿ycie,
poprosi³em o pomoc górali. Swoim zaanga¿o-
waniem i pracowitoœci¹ udowodni³em, ¿e
warto mi pomóc. Tak znalaz³em górala -
zduna, dobrego fachowca, który zbudowa³ dla
mnie ceglany piec. Nauczy³ go prawid³owo
rozpalaæ i remontowaæ. Trwa³o to oko³o
pó³tora miesi¹ca.
Pocz¹tki nie by³y ³atwe?
– Górale dali co prawda pierwsze wskazówki
jak wypiec dobry chleb, szczegó³ów receptury

jednak nie zdradzili. Okaza³o siê, ¿e i u nas  w
okolicznych wsiach s¹ ludzie, którzy równie¿
taki chleb piekli, tylko zaginê³a tradycja.
Gospodynie poszpera³y w zakamarkach
pamiêci, przewertowa³y stare ksi¹¿ki
kucharskie. Niektóre mówi³y by dodaæ
serwatki, inne, ¿e chmielu albo gotowanych
ziemniaków. Koszyczki wiklinowe lub s³omiane
wyk³adaæ liœæmi kapusty albo liœæmi chrzanu.
Musieliœmy wszystkie te przepisy wypróbowaæ,
¿eby stworzyæ swój w³asny - najlepszy.
Próby i b³êdy trwa³y pó³ roku. Nieraz by³o
tak, ¿e ca³a zawartoœæ pieca - 25 bochenków
- trafia³a na paszê. Rotacja pracowników
by³a ogromna - nie byli przygotowani do tak
ciê¿kiej pracy. Pierwsze bochny wyrabialiœmy
rêcznie. To by³a mordêga. Zaczynaliœmy
pracê o 18-tej i tak do rana. Przez ca³¹ noc
przerabialiœmy oko³o 60 kg ciasta, na jeden
wsad do pieca - we dwóch: ja i pan Andrzej,
piekarz z wieloletnim doœwiadczeniem, który
pracuje u mnie do dziœ. W koñcu uda³o siê,
i to g³ównie dziêki ludzkiej ¿yczliwoœci i
bezinteresownoœci. Dziœ wypiekamy cztery
razy w tygodniu - we wtorki, czwartki, pi¹tki
i soboty - po oko³o 150 bochenków dziennie.
Mam dwa piece, a pracê usprawniaj¹
automatyczne mieszad³a. Pieczemy generalnie
jeden rodzaj chleba - ¿ytni w trzech
odmianach wagowych: 2,10 kg okr¹g³y,

ok. 1 kg okr¹g³y i ok. 60-80 dkg pod³u¿ny.
Co ciekawe, okazuje siê, ¿e im chleb wiêkszy,
tym smaczniejszy. Wielu klientów taki du¿y
chleb kroi na æwiartki i zamra¿a. Po rozmro-
¿eniu jest nadal jakoœciowo bardzo dobry.
W czym tkwi tajemnica dobrego chleba?
– Najwa¿niejszy jest piec i rodzaj opalanego
w nim drewna - im wiêcej liœciastego ni¿
iglastego, tym lepiej. Potem potrzebny jest
dobry piekarz, fachowiec z doœwiadczeniem.
Niezbêdny jest te¿ sprawdzony m³yn, bo m¹ka
musi byæ wysokiej jakoœci. Przechowuje siê j¹
w skrzyni z drewna topolowego, aby przesz³a
zapachem, temperatur¹, klimatem piekarni.
Woda - najlepiej Ÿródlana. Choæ nie ma u nas
górskich potoków, to mamy Ÿróde³ko w
£agiewnikach, z którego od czasu do czasu j¹
przywo¿ê. No i odpowiedni zakwas, bo to
serce ka¿dego chleba. Kiedy bêdzie Ÿle
skomponowany, to ani dobry piekarz, ani
œwietny piec nie pomog¹. Idealnie
wypieczony chleb wydaje dŸwiêk jak dzwon.
Najzdrowszy jest po 2-3 dniach, kiedy
dojrzeje. Skórka jest wtedy twarda, a mi¹¿sz
sprê¿ysty. 
Chleb wiejski na zakwasie z pieca
ceglanego nie jest jedynym nagrodzonym
produktem z piekarni w Bia³ej?
– Uznanie Kapitu³y Krajowej ogólnopol-
skiego konkursu „Polski Producent ¯ywnoœci”
zdoby³ w ubieg³ym roku chleb ¿ytni razowy ze
œliwk¹ i rodzynk¹. Na Listê Produktów
Tradycyjnych prowadzon¹ przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obok chleba
wiejskiego, w lutym tego roku wpisany zosta³
chleb ¿ytni razowy pe³noziarnisty. Jednak
najcenniejsz¹ nagrod¹ jest „Per³a”, która
przyznana zosta³a nam w³aœnie za chleb
wiejski na zakwasie z pieca ceglanego w
2006 roku w konkursie „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”. To odpowiednik filmowego
Oscara - nie ma wy¿szego wyró¿nienia, jeœli
chodzi o tego typu wyroby. Na zaproszenie
Urzêdu Marsza³kowskiego reprezentujemy
równie¿ województwo ³ódzkie podczas
wystaw produktów ¿ywnoœciowych za
granic¹. Byliœmy ju¿ w Niemczech i
Hiszpanii. Na pocz¹tku kwietnia jedziemy do
Anglii, a w czerwcu do Belgii.
Plany na przysz³oœæ?
– Maj¹c tego typu osi¹gniêcia mo¿emy staraæ
siê o wpis unijny i zarejestrowanie chleba
z Bia³ej, jako produktu niepowtarzalnego,
wypiekanego tym sposobem na tym terenie.
Jest to o tyle wa¿ne, ¿e chcemy opracowaæ
w³asny znak graficzny, dziêki któremu
bêdziemy rozpoznawalni. Kolejnym etapem
rozwoju firmy bêdzie budowa drugiej hali
produkcyjnej i wiêkszego pieca, równie¿
ceglanego.

rozmawia³a
Ma³gorzata Klauziñska
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Smak i tradycja wiejskiego chleba
Rumiany, apetyczny i chrupi¹cy. Taki w³aœnie jest chleb wiejski na zakwasie z pieca
ceglanego z Bia³ej.  Wypiekany bez konserwantów i polepszaczy, d³ugo zachowuje œwie¿oœæ 
i mog¹ go jeœæ nawet osoby z „delikatnym ¿o³¹dkiem”. Jego walory dostrzegli nie tylko
lokalni smakosze, ale i spece od zdrowej, tradycyjnej ¿ywnoœci. Choæ firma Grzegorza 
Pabjañczyka ma dopiero 5 lat, zdoby³a ju¿ mnóstwo nagród i wyró¿nieñ. Wœród nich 
tytu³ „Polskiego Producenta ¯ywnoœci” i najcenniejsz¹ - za najlepszy regionalny produkt 
¿ywnoœciowy w presti¿owym konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” - „Per³ê”. 
Pieczywo z Bia³ej znajduje siê równie¿ na Liœcie Produktów Tradycyjnych prowadzonej 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na Ziemi Zgierskiej

Grzegorz Pabjañczyk z córk¹ Mariol¹ 
podczas targów „Na Styku Kultur 2008” w £odzi
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Na Ziemi Zgierskiej

- W tak szczególnym dniu, w imieniu
w³adz gminy Zgierz, pragnê przekazaæ
Pani moc serdecznoœci. ¯yczê Pani wielu
ciep³ych uœmiechów i pogodnych myœli
- ¿yczy³ Jubilatce Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz, wrêczaj¹c kwiaty
i drobny upominek. Rodzina i goœcie
zaœpiewali Pani Stanis³awie „200 lat”,
po czym wszyscy zasiedli do sto³u na
urodzinowy tort i lampkê szampana. Przy
okazji 100. urodzin nie zabrak³o oczywiœcie
wspomnieñ i historii z ¿ycia w bardzo
burzliwym XX wieku.

Szacownej Jubilatce ¿yczymy 200 lat
w zdrowiu i szczêœciu oraz wielu okazji
do uœmiechu.

Maciej Wrzesiñski 

100. urodziny w Bia³ej
Dzieñ urodzin jest wyj¹tkowy dla ka¿dego cz³owieka. Tym bardziej jeœli s¹ to 100. urodziny.
Takie niecodzienne i radosne œwiêto mia³o miejsce 25 lutego w Bia³ej, a szczêœliw¹ Jubilatk¹
by³a Stanis³awa Jurkowska.

Muzealne ekspozycje prezentowa³
nauczycielom Maciej Wierzbowski.
Zwiedzaj¹cy obejrzeli dwie wystawy sta³e
zgierskiej placówki: „Dzieje Zgierza”,
dotycz¹c¹ historii miasta od czasów
najdawniejszych do wspó³czesnych oraz
„Kruszówkê”, czyli wnêtrza mieszczañskie
z prze³omu XIX i XX w. (salon, jadalnia,
sypialnia, kuchnia). Pierwsza ekspozycja
przedstawia historyczne dokumenty,
eksponaty archeologiczne, stare zdjêcia itp.,
druga zaœ jest jedn¹ z wa¿niejszych w Polsce
prezentacji wnêtrz i drug¹, obok ³ódzkiej
Rezydencji Ksiê¿y M³yn, w województwie
³ódzkim.

Organizatorem spotkania by³o Muzeum
Miasta Zgierza i Referat Oœwiaty, Kultury
i Sportu Urzêdu Gminy Zgierz.

Maciej Wrzesiñski 

Wycieczka emerytowanych
nauczycieli do Muzeum
Miasta Zgierza

Cz³onkowie Ko³a Emerytów Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego Zgierz - Gmina
oraz Sekcji Emerytów i Rencistów Zarz¹du
Oddzia³u ZNP w Zgierzu zwiedzali 
26 lutego Muzeum Miasta Zgierza.

Organizatorzy postarali siê o oprawê
wieczoru. Udekorowana sala, s³odki poczês-
tunek dla goœci oraz przemi³a obs³uga
stanowi³y przyjemny element spotkania.
Panowie z Rady So³eckiej, stanêli na
wysokoœci zadania i obdarowali Panie
piêknymi kwiatkami. 

Wra¿eñ artystycznych dostarczy³o Studio
Piosenki „Niby Nic” z Gieczna. Zespó³
zaprezentowa³ program w postaci utworów
muzycznych, recytacji oraz pokazu tañca
nowoczesnego. Pod pilnym okiem instruktora
zespo³u Grzegorza Turczyñskiego,
m³odzie¿ do³o¿y³a wszelkich starañ, by
wystêp podoba³ siê Paniom uczestnicz¹cym
w spotkaniu.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni
goœcie: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz,

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek oraz Sekretarz
Gminy Alicja Karnicka i Skarbnik
Gminy Ewa Kubiak. Sk³adaj¹c
¿yczenia Paniom zarówno przedsta-
wiciel Rady So³eckiej, Przewodnicz¹ca
Rady Gminy, jak i Wójt podkreœlali
rolê jak¹ pe³ni¹ wspó³czesne kobiety.
Ich wk³ad pracy i zaanga¿owanie w
utrzymanie ciep³a domowego ogniska,
ale równie¿ ich pe³n¹ zaanga¿owania
pracê zawodow¹.       

Mi³o by³o spêdziæ ten sobotni wieczór
w £agiewnikach. 

GOK

Œrodowiskowy Dzieñ Kobiet w £agiewnikach
8 marca w œwietlicy w £agiewnikach Nowych na  œrodowiskowym Dniu Kobiet spotka³y siê
mieszkanki £agiewnik. Spotkanie odby³o siê dziêki wspó³pracy Gminnego Oœrodka Kultury
w Dzier¿¹znej, Rady So³eckiej i Ko³a Gospodyñ Wiejskich w £agiewnikach Nowych. 

Wœród zaproszonych goœci byli: Zastêpca
Wójta Gminy Zgierz Marek Kominiak,
Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Zgierzu
Gra¿yna Pisarska oraz Przewodnicz¹ca

Sekcji Emerytów i Rencistów
Zarz¹du Oddzia³u ZNP w
Zgierzu Jadwiga Karmañska.

Po z³o¿eniu sobie ¿yczeñ
uczestnicy zasiedli do œwi¹tecz-
nego poczêstunku. W jego trakcie
Przewodnicz¹ca Ko³a Barbara
Maciak poinformowa³a o
najbli¿szych wydarzeniach
kul tura lno- turys tycznych
organizowanych przez Ko³o,
m.in.: corocznej imprezie
plenerowej w Dzier¿¹znej,

wycieczkach do Zakopanego i w Góry
Œwiêtokrzyskie oraz wyjeŸdzie do teatru.

Maciej Wrzesiñski 

Spotkanie wielkanocne Ko³a Emerytów ZNP
11 marca na tradycyjnym corocznym spotkaniu wielkanocnym zebrali siê cz³onkowie 
Ko³a Emerytów i Rencistów Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego Zgierz - Gmina.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Wypychowa
dziêkuje stra¿akom z Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Wypychowie za wrêczone
z okazji Dnia Kobiet kwiaty i mile
spêdzony czas.

Podziêkowanie



Jak co roku du¿ym zainteresowaniem
cieszy³a siê papieroplastyka, gdzie pod
czujnym okiem Alicji Matczak i Jolanty
Ko³odziejskiej zainteresowani mogli wykonaæ
palmê wielkanocn¹ oraz ozdobiæ jajka

ró¿nymi technikami. Na zajêciach prowa-
dzonych przez Teresê Maciejak mo¿na  by³o
wypleœæ koszyk i ró¿nego rodzaju ozdoby
z wikliny. Po raz pierwszy w Oœrodku
goœciliœmy Danutê Ledzion i Henrykê
Celmer - twórczynie, które upodoba³y sobie
sizal. Z wielk¹ starannoœci¹ ka¿dy wykonywa³
sizalowe zaj¹czki.

Warsztaty przeprowadzone zosta³y w
dwóch grupach: dla dzieci - w godzinach
przedpo³udniowych oraz dla wszystkich
chêtnych osób doros³ych - po po³udniu.
W tym roku czynnie uczestniczy³y dzieci ze
szkó³ z Besiekierza Rudnego, D¹brówki
Wielkiej, Bia³ej i najm³odsza grupa z Grotnik.
Dla dzieci Gminny Oœrodek Kultury przygo-
towa³ poczêstunek. Natomiast dla grupy
doros³ej panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich

z Bia³ej, Gieczna, Szczawina i Grotnik-Ustronia
upiek³y pyszne ciasta.

Wszystkim uczestnikom warsztatów
serdecznie dziêkujemy za zainteresowanie.

GOK
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Pierwsze spotkanie uczestników projektu
odby³o siê w filii gminnej biblioteki w Ustroniu.
Podczas spotkania m³odzi adepci sztuki
fotografii ustalili, ¿e spotkania zwi¹zane
z projektem bêd¹ odbywa³y siê co tydzieñ
w nastêpuj¹cych terminach: l biblioteka
w Bia³ej - we wtorki w godz. 16.00-18.00,
l biblioteka w Szczawinie -  we wtorki w
godz. 14.00-16.00, l biblioteka w Ustroniu
-  w pi¹tki w godz. 18.00-20.00. M³odzie¿
zaplanowa³a tak¿e trzy wycieczki po
województwie ³ódzkim.

Cotygodniowe spotkania rozwin¹
umiejêtnoœci uczestników projektu zwi¹zane
z nowoczesnymi technologiami wykonywania
zdjêæ, pozwol¹ im na wypracowanie efekty-
wnych zasad wspó³pracy w grupie oraz
dadz¹ pocz¹tek wielu nowym przyjaŸniom.

Czêœæ spotkañ poprowadzi pasjonat
fotografii Jacek Kowner, który przybli¿y
uczestnikom historiê fotografii, nauczy
profesjonalnej obs³ugi kompaktowego
aparatu fotograficznego, poka¿e jak w³aœciwie
wykonywaæ i obrabiaæ zdjêcia.

Podczas zajêæ m³odzie¿ wybierze trasy
wycieczek oraz wspólnie zorganizuje
wystawy wykonanych przez siebie fotografii
najciekawszych miejsc swojej okolicy.

Z dotacji zakupiono do ka¿dej z bibliotek
aparaty fotograficzne, a ze œrodków w³asnych
ksi¹¿ki „Fotografia dla nastolatków”.

GOK

Okiem fotografa
3 lutego biblioteki wchodz¹ce w sk³ad 
Gminnego Oœrodka Kultury rozpoczê³y 
realizacjê projektu „Okiem fotografa” 
w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Równaæ Szanse 2007 Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœæ. Projekt bêdzie 
realizowany od lutego do czerwca.

Warsztaty wielkanocne
Tradycje s¹ bardzo wa¿ne w ¿yciu ka¿dej spo³ecznoœci, scalaj¹ j¹, czyni¹ ludzi bli¿szymi,
³¹cz¹ pokolenia na przestrzeni wieków tworz¹c dziedzictwo narodu. Trzeba je kultywowaæ 
i o nich pamiêtaæ. Dlatego 12 marca w Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej odby³y siê
Warsztaty Wielkanocne - impreza cykliczna, która po raz kolejny zgromadzi³a w Oœrodku
twórców ludowych oraz osoby zainteresowane ich twórczoœci¹.

Zajêcia prowadzi³y
bibliotekarki: Edyta D¿ugaj,
Agnieszka Kwiatkowska,
Wioletta Olczak i Aneta
Wojciechowska, przy pomocy
i ogromnym wsparciu osób z
Rady So³eckiej £agiewnik:
Lucyny Katolik, Mariana
Dobrysiaka i Marka Piestrze-
niewicza oraz mam i babæ
dzieci uczestnicz¹cych w
zajêciach.

Podczas szeœciu feryjnych
spotkañ, dzieci i m³odzie¿
uczestniczy³y w zajêciach
plastycznych, sportowych,
kalamburach, mini playback
show, grach i zabawach
œwietlicowych. Oprócz strawy dla ducha by³o
tak¿e „ma³e co nieco” dla cia³a. Rada So³ecka
w £agiewnikach wszystkich uczestników
zajêæ czêstowa³a s³odkimi bu³kami i herbat¹.
Hojnoœæ sponsorów pozwoli³a na bezp³atny
udzia³ wszystkich chêtnych w dwóch
wyjazdach do ³ódzkich kin. 15 lutego
zorganizowany zosta³ wyjazd do kina
Cinema City na seans dla dzieci i m³odzie¿y
„Asterix na Olimpiadzie” oraz zwiedzenie
Akwarium w Manufakturze, a 20 lutego
wyjazd do kina Silver Screen na film dla
m³odzie¿y „Z³oty kompas”. W czasie gdy
m³odzie¿ ogl¹da³a film, m³odsi uczestnicy
zajêæ feryjnych korzystali z goœcinnoœci
Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej

w Zgierzu, gdzie ogl¹dali sprzêt stra¿acki.
22 lutego odby³o siê uroczyste zakoñczenie

ferii, które swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili:
Starosta Powiatu Zgierskiego Jacek Socha,
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz,
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek, Radna Rady Gminy
Zgierz z okrêgu £agiewniki Halina
Szymañska, Kierownik Referatu Oœwiaty,
Kultury i Sportu UGZ Cezary Piotrowski
i Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury
Barbara Polasiñska. Na ostatnie zajêcia
dzieci i m³odzie¿ przygotowa³y pokaz mody
ekologicznej, a m³odzie¿ spotykaj¹ca siê
w œwietlicy przy bibliotece w Ustroniu
wystawi³a trzy bajki pe³ne humoru.       

GOK

Ferie pe³ne atrakcji
Podczas tegorocznych ferii dzieci z gminy Zgierz mog³y uczestniczyæ w zajêciach 
zorganizowanych w œwietlicy w £agiewnikach. Ju¿ po raz drugi ferie zosta³y zorganizowane
wspólnymi si³ami przez Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej i Radê So³eck¹ £agiewnik. 

Podczas ferii dzieci  odwiedzi³y stra¿aków z PSP w Zgierzu

Zespó³ redakcyjny 
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej: 

Barbara Polasiñska, 
Magdalena Grzelewska, 
Agnieszka Kwiatkowska, 

Katarzyna Leszczak, 
Jacek Kowner



Do rundy rewan¿owej zespó³ dowodzony
przez trenera Andrzeja Szadkowskiego
przygotowywa³ siê trenuj¹c g³ównie w hali,
jak równie¿ rozgrywaj¹c mecze sparingowe
na boiskach trawiastych. Jak do tej pory
Rosanów w sparingach odnotowa³ nastê-
puj¹ce wyniki: Rosanów - Boruta Zgierz 2:3
Rosanów - W³ókniarz Zgierz  2:2, Rosanów -
Start £ódŸ 4:0, Rosanów - Victoria R¹bieñ
5:0, Gosso Stal G³owno - Rosanów (mecz nie
odby³ siê z powodu szalej¹cego orkanu
Emma), Zjednoczeni Stryków - Rosanów 5:1.
Do pierwszego, inauguracyjnego meczu
z Widzewem II odbêdzie siê jeszcze kilka
sparingów.  - Cieszy mnie, ¿e ch³opcy strzelaj¹
du¿o bramek w sparingach i jeszcze wiêcej
stwarzaj¹ sytuacji podbramkowych - tak
wyniki sparingów komentuje trener zespo³u
Andrzej Szadkowski.

Trener Andrzej Szadkowski jest prawdzi-
wym przyjacielem dru¿yny, wzorem dla
zawodników, cz³owiekiem d¹¿¹cym do
wyznaczonego celu. Jest naszym Napoleonem!

Kadrê zespo³u na rundê rewan¿ow¹
stanowi¹ nastêpuj¹cy pi³karze: l bramkarze:
Walczak Marcin, Wille Przemys³aw, Sielski
Przemys³aw, l zawodnicy z pola: Borczyk

Mariusz, Milczarek Marek, Kruszyñski Piotr,
Chmielewski S³awomir, Krzewina Marcin,
Kliszczyñski Roman, Kaczmarek Krzysztof,
Kuku³a Pawe³, Stró¿ewski Rafa³, Sadowski
Grzegorz, Gunia Marcin, Pytlowski Marcin,
Jach Dominik, Stankiewicz Jaros³aw,
Florczak Dariusz, Przyby³ Przemys³aw,
Kolano Grzegorz, Kotlicki Adam, ¯ebrowski
£ukasz, Mazurkiewicz Dawid, Polasiñski
Grzegorz, Huæko £ukasz. Do dru¿yny
doszli:- Jach Dominik (Chojeñski Klub
Sportowy £ódŸ), - Sielski Przemys³aw (Rokita
Rokitnica), - Przyby³ Przemys³aw (powrót
z wojska). Odeszli z klubu: - ¯eromiñski
Piotr (szuka klubu).

Kibicom przypominamy, ¿e zespó³ LKS
Rosanów wszystkie mecze jako gospodarz
rozegra na obiektach zgierskiego W³ókniarza
ul. Musierowicza 3/5. Poni¿ej dok³adny
terminarz rundy rewan¿owej sezonu
2007/2008.

Zapraszamy na stronê www.rosanow.pl,
na której znajdziecie Pañstwo najnowsze
informacje o klubie, jak równie¿ ciekawe
informacje o miejscowoœci Rosanów.

Pawe³ Kuœmierczyk
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LKS Rosanów - ostatnie
chwile przed sezonem
Po d³ugiej przerwie na murawy boisk ³ódzkiej klasy okrêgowej w koñcu
wybiegn¹ pi³karze. Dru¿yna LKS Rosanów przed rund¹ rewan¿ow¹ zajmuje
13 pozycjê. 

Pawe³ Kuœmierczyk:
Jak zaczê³a siê Pana
przygoda ze sportem?
Andrzej Szadkowski:
Pochodzê z G³owna.
Jak zwykle w takich
przypadkach w szkole
i klubie sportowym
Stal G³owno gra³em
od najm³odszych lat.
W klubie Stal G³owno
gra³em w pi³kê no¿n¹ od 1962 do 1980 roku,
pocz¹wszy od trampkarza do dru¿yny
seniorów w³¹cznie.
PK: Jakie ma Pan najwiêksze sukcesy jako
sportowiec i jako trener?
AS: Jako sportowiec gra³em w pi³kê no¿n¹
w Stali G³owno oraz studiuj¹c by³em w
kadrze Uniwersytetu £ódzkiego i dwukrotnie
zdobywa³em wicemistrzostwo Polski
wy¿szych uczelni. Jako trener za swój
najwiêkszy sukces uwa¿am wprowadzenie w
sezonie 1995/1996 dru¿yny seniorów ZKS
W³ókniarz Zgierz do IV ligi graj¹c tylko
wychowankami klubu.
PK: Od kiedy jest Pan trenerem dru¿yny
z Rosanowa i co sk³oni³o pana do trenowa-
nia w³aœnie tego zespo³u?
AS: Kilku zawodników tamtej dru¿yny
(W³ókniarz Zgierz) do dziœ z powodzeniem
wystêpuje w obecnym zespole LKS
Rosanów. To przede wszystkim zadecy-
dowa³o, ¿e trenujê zespó³ Rosanowa. Zespó³
ten z powodzeniem wystêpuje ju¿ czwarty
rok w V lidze. Ponadto jest tu bardzo
przyjemna atmosfera a Prezes Klubu pan
Pawe³ Pietrzak jest „ojcem” tego sukcesu.
Œmiem twierdziæ, ¿e gdyby nie tacy ludzie
jak pan Pawe³ Pietrzak i kilku innych
dzia³aczy, zespó³ wystêpowa³by co najwy¿ej
w A klasie. Dru¿ynê prowadzê od 2004
roku.
PK: Jak ocenia Pan przygotowania
zespo³u do rundy rewan¿owej?
AS: Przygotowania id¹ zgodnie z planem.
Do tej pory trenujemy w hali i staramy
siê rozgrywaæ sparingi na boiskach
trawiastych. Cieszy mnie, ¿e ch³opcy
strzelaj¹ du¿o bramek w sparingach
i jeszcze wiêcej stwarzaj¹ sytuacji
podbramkowych. Mam nadziejê, ¿e tak
samo bêdzie w lidze. Robimy wszystko, aby
starannie przygotowaæ siê do pierwszego
meczu z Widzewem jak i do ca³ej rundy.

Rozmowa z Andrzejem Szadkowskim,
trenerem LKS Rosanów

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Wielkiej Nocy sk³adamy wszystkim
mieszkañcom Rosanowa, zawod-
nikom, trenerom, dzia³aczom oraz
przyjacio³om Klubu ¿yczenia spokoj-
nych, rodzinnych, kolorowych i
bardzo mokrych Œwi¹t Wielkanocnych.

Zarz¹d LKS Rosanów

Kalendarz rozgrywek pikarskich LKS Rosanów
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W meczach rozegranych w kolejkach
6-10 fazy ligowej futsalu bramki strzelili:
l No Name-Zamek Skotniki 4:4 (16.02.08):
Kowalczyk (3), Polasiñski (1);
l Zamek Skotniki-Darex 4:9 (17.02.08):
Kowalczyk (2), Bogus³awski (1), Klimczak
(1);
l MAT-Zamek Skotniki 10:3 (24.02.08):
Bagrodzki (2), Bogus³awski (1);
l Zamek Skotniki-M³odzi Zgierz 9:4
(01.03.08): Polasiñski (3), Rozwenc (3),
Klimczak (1), Bagrodzki (1), Œlêzak (1);
l Zamek Skotniki-MKA Skorupa 4:4
(02.03.08): Polasinski (1), Bogus³awski (1),
Klimczak (1), Bagrodzki (1).

Przed nami jeszcze mecz z Textonem
(15.03.08).

Obecnie zajmujemy 8 miejsce premiuj¹ce
gr¹ w fazie Play-off, lecz musimy wygraæ
ostatnie spotkanie, lub liczyæ na potkniêcie
siê goni¹cych rywali, by nie straciæ tej
pozycji.

Rozegraliœmy tak¿e dwa mecze sparingowe:
l Sparta Leœmierz-Zamek Skotniki 3:5
(24.02.08): Bagrodzki (1), Podsiad³y (1),
Kowalczyk (1), Blew¹ski (1) i bramka
samobójcza;
l Zamek Skotniki-LKS Œwinice Warckie
(02.03.08) odwo³any z powodu z³ych
warunków atmosferycznych;
l LKS D¹brówka-Zamek Skotniki 2:2
(09.03.08): Kowalczyk (2).

Skotniczanie rozegraj¹ jeszcze dwa
sparingi z:
l MKP Zgierz Juniorzy

16.03.08  o godz. 12.00 
na bocznym boisku MKP

l Kanarki Ma³achowice
30.03.08 o godz. 12.00 
na boisku w Ma³achowicach

W pierwsz¹ niedzielê kwietnia rozpoczy-
namy rudê wiosenn¹ B klasy. Pierwszym
rywalem skotniczan bêd¹ zawodnicy
Huraganu Swêdów, z którymi w rundzie
jesiennej zwyciê¿yliœmy 1:0. Mecz zostanie
rozegrany na boisku w D¹brówce.

Natomiast szlagierowo zapowiada siê
mecz 11 kolejki, gdy¿ na boisku w
Smardzewie dojdzie do derbów Czarni
Smardzew-Zamek Skotniki. Bêdzie to
spotkanie odwiecznych rywali zza miedzy.
Smaczku dodaje fakt, i¿ w naszym zespole
wystêpuje dwóch by³y zawodników Czarnych.
Pierwszy mecz zakoñczy³ siê podzia³em
punktów 2:2.

Klub do rozgrywek przyst¹pi wzmoc-
niony 2-4 nowymi zawodnikami. Zosta³y te¿
zamówione nowe stroje. Bêd¹ koloru bia³ego
z czarnymi wstawkami. Znajdzie siê na nich
tak¿e oficjalny herb dru¿yny, który zaprojek-
towany zosta³ przez Jakuba Malickiego.

Pawe³ Dynek

LKS Zamek Skotniki

M³odzi zawodnicy WUKS Rosanów
podczas zimowych przygotowañ oprócz
treningów wziêli udzia³ w dwóch turniejach
zorganizowanych przez MKP Zgierz.
W pierwszym turnieju zajêli VII miejsce, zaœ
w drigum III. Na tym turnieju za najlepszego
bramkarza uznany zosta³ zawodnik naszego
klubu - Damian Michalak, uczeñ
Gimnazjum w Giecznie.

Od 25 lutego zawodnicy WUKS
Rosanów pod okiem trenera Marcina
Nowackiego rozpoczêli treningi na
powietrzu. Trenuj¹ na stadionie ZKS
W³ókniarz Zgierz. W pierwszym rozegranym
sparingu zawodnicy WUKS Rosanów
zwyciê¿yli 6:2 z dru¿yn¹ MKP Zgierz
rocznik 1995. Mecz odby³ siê na stadionie
MOSiR w Zgierzu.

Marcin Nowacki

WUKS Rosanów

W dryblingu Rozwenc 

Przedziera siê Bagrodzki  

Z daleka strzela Polasiñski 

O pi³kê walczy Œlêzak

komunikatykomunikaty

Uwaga producenci ziemniaków!

Producenci ziemniaków wpisani do

rejestru w Pañstwowej Inspekcji Ochrony

Roœlin i Nasiennictwa maj¹ obowi¹zek
z³o¿enia najpóŸniej do 15 kwietnia (przed

sadzeniem ziemniaków) aktualizacji planu
produkcji ziemniaków na 2008 rok.

Aktualny plan nale¿y z³o¿yæ w

Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony

Roœlin i Nasiennictwa w £odzi, Oddzia³

w Brzezinach, ul. Mickiewicza 17A,

w godz. 8.00-15.00, tel. 046 874 21 24.

Stosowny druk dostêpny jest równie¿

w Biurze Obs³ugi Klienta Urzêdu Gminy

Zgierz.

Producenci ziemniaka, którzy do tej pory

nie dope³nili obowi¹zku wpisu do wspom-

nianego rejestru powinni niezw³ocznie
zg³osiæ siê do WIORiN w £odzi, Oddzia³

w Brzezinach.

Gminna Komisja Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych informuje, ¿e

Punkt Konsultacyjny dla osób

uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych

od alkoholu, który mieœci siê w Oœrodku

Zdrowia w Bia³ej czynny jest w poniedzia³ki

w godz. 12.30-15.30. Porad w punkcie

udziela psychoterapeuta rodzinny -

mgr Agnieszka Majewicz. 
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Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra

14
28

Rosanów
1
15

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

2
16

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

9
23

Warszyce, RogóŸno, Gieczno,
W³adys³awów, Kwilno,
Brachowice, Wypychów, 
Grabiszew, Œladków, Wola
Rogoziñska, B¹dków

3
17

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

10
24

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

18

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

11
25

Harmonogram 
wywozu nieczystoœci 

kwiecieñmiejscowoœæ   

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 r. Nr 261 poz. 2603, ostatnia zmiana z dnia
24 sierpnia 2007 roku - Dz.U. Nr 173 poz. 1218/, w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XX/171/08
Rady Gminy Zgierz z dnia 21 lutego 2008 roku,  Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej
wiadomoœci wykaz nieruchomoœci wraz z naniesieniami przeznaczonych do wydzier¿awienia:

l jaz na rzece z siatk¹ grodz¹c¹ (budowla piêtrz¹ca z drewnian¹ zastaw¹ wraz
z  umocnieniami, l budynek okr¹g³y murowany z ceg³y silikatowej o pow. 30 m2

tzw. szatnia pla¿owa
- dzia³ek o numerach ewidencyjnych: 95 o pow. 1041 m2 i 96/10 o pow. 4310 m2,

po³o¿onych w miejscowoœci Grotniki przy ul. Rozrywkowej 2/3A. Wydzier¿awienie
nastêpuje na okres 10 lat, na cele wypoczynkowo-rekreacyjne jako k¹pielisko dostêpne
publicznie i z pozwoleniem wodno-prawnym.

Czynsz dzier¿awny wywo³awczy z tytu³u wydzier¿awienia przedmiotowych dzia³ek
wynosi rocznie 1.577,46 z³ brutto. 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
czynszu bêd¹ wnoszone na podstawie wystawianych przez Urz¹d Gminy Zgierz faktur VAT
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca. 

Stan prawny nieruchomoœci uregulowany jest w ksiêgach wieczystych: 40511 i 39860,
prowadzonych przez S¹d Rejonowy w Zgierzu, V Wydzia³  Ksi¹g Wieczystych.

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. z 2004 r. Nr 80 poz.
717, art. 87 ust. 3 z dnia 10 maja 2003 roku ze zm./. Aktualnie gmina nie posiada planu
zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek o numerach 95 i 96/10 w miejscowoœci
Grotniki.

Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy Zgierz, ul. £êczycka 4 - Biuro Obs³ugi Klienta
(stanowisko nr 3). Termin sk³adania ofert up³ywa 9 kwietnia 2008 roku o godz. 11.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 9 kwietnia 2008 roku o godz.12.00 w Urzêdzie Gminy Zgierz,
ul. £êczycka 4, pok.18.

Wybór najkorzystniejszej oferty bêdzie dokonywany w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria: 
- kwota czynszu,
- sposób zagospodarowania nieruchomoœci.

Zamawiaj¹cy mo¿e uniewa¿niæ przetarg bez podania przyczyny. 
Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do wydzier¿awienia

kondolencjekondolencje

Wyrazy wspó³czucia

Pani

URSZULI

GROSZKOWSKIEJ

z powodu œmierci

MÊ¯A
Jana Groszkowskiego

sk³adaj¹

cz³onkinie KGW Bia³a

oraz 

M-G Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy wspó³czucia

Pani

JADWIDZE

GROSZKOWSKIEJ

z powodu œmierci

SZWAGRA
Jana Groszkowskiego

sk³adaj¹

cz³onkinie KGW Bia³a

oraz 

M-G Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy wspó³czucia

Pani

GRA¯YNIE

JAWORSKIEJ

z powodu œmierci

OJCA
sk³adaj¹

dyrektor i pracownicy 

Gminnego Oœrodka Kultury 

w Dzier¿¹znej

komunikatykomunikaty

Gminny Zak³ad Komunalny

D¹brówka Wielka, ul. Koœcielna 6/8 
tel. 042 717 80 76
tel./faks: 042 717 82 53
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Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego
gmina Zgierz nale¿y do najwiêkszych
i najbardziej zalesionych gmin województwa
³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924
hektarów, z czego 385 stanowi w³asnoœæ
gminy (nieca³e 2%). Pozosta³a powierzchnia
to w³asnoœæ prywatna. W 69 miejscowoœciach
gminy zameldowanych jest na sta³e ponad
11 tys. mieszkañców i liczba ta wykazuje
tendencjê rosn¹c¹. Teren gminy zwi¹zany
jest z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹
przez ponad 830 osób fizycznych oraz
oko³o 55 spó³ek prawa handlowego. S¹ to
œrednie i ma³e podmioty gospodarcze.

Po³o¿enie gminy w centralnej Polsce,
blisko aglomeracji ³ódzkiej oraz przebieg
i krzy¿owanie siê na terenie gminy dróg o
znaczeniu miêdzynarodowym i krajowym
stwarzaj¹ korzystne warunki dla inwesto-
wania. Du¿e znaczenie dla przysz³ych
inwestorów ma zlokalizowanie na terenie
gminy dwóch zjazdów z autostrady A2,
tzw. wêze³ „Emilia” i wêze³ „Pi¹tek”.

Maj¹c na uwadze stworzenie atrak-
cyjnych miejsc do inwestowania, Rada
Gminy Zgierz uchwali³a miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego gminy
Zgierz dla nastêpuj¹cych obrêbów
geodezyjnych:
l S³owik Wschód i S³owik Zachód,

l Luæmierz Wschód i Luæmierz Zachód,
l Emilia Wschód i Emilia Zachód,
l dla czêœci miejscowoœci D¹brówka
Wielka.

Wspomniane opracowania obejmuj¹
teren o powierzchni oko³o 200 hektarów. 

W uchwalonych planach miejscowych
wyznaczono tereny mieszkaniowe z przezna-
czeniem podstawowym pod zabudowê
mieszkaniow¹, jak równie¿ tereny us³ugowe
z przeznaczeniem podstawowym pod
zabudowê us³ugow¹ oraz tereny zabudowy
rzemieœlniczej z przeznaczeniem podsta-
wowym dla funkcji rzemieœlniczej i
us³ugowej. Mapa umieszczona na ostatniej
stronie gazety wskazuje tereny w gminie
Zgierz objête planami miejscowymi wraz
z ich przeznaczeniem. 

Gmina Zgierz jest w³aœcicielem
7 dzia³ek zlokalizowanych w Luæmierzu
o ³¹cznej powierzchni 91.636 m2. S¹ to
nastêpuj¹ce dzia³ki:
l dzia³ka nr 255/28 o pow. 12.404 m2

- w planie miejscowym teren przeznaczony
jest pod us³ugi z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
l dzia³ka nr 255/ 29 o pow. 1.428 m2 

- w planie miejscowym teren przeznaczony
jest pod us³ugi z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

l dzia³ka nr 255/30 o pow. 1.420 m2

- w planie miejscowym teren przeznaczony
jest pod us³ugi z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
l dzia³ka nr 255/31 o pow. 1.456 m2

- w planie miejscowym teren przeznaczony
jest pod us³ugi z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
l dzia³ka nr 255/32 o pow. 1.453 m2

- w planie miejscowym teren przeznaczony
jest pod us³ugi z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
l dzia³ka nr 250/42 o pow. 33.876 m2

- w planie miejscowym teren przeznaczony
jest pod us³ugi z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zieleni
izolacyjnej zlokalizowanej w wyznaczonej
strefie,
l dzia³ka nr 250/74 o pow. 39.599 m2

- w planie miejscowym teren przeznaczony
jest pod us³ugi z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zieleni
izolacyjnej zlokalizowanej w wyznaczonej
strefie.  

W opracowaniu znajduj¹ siê kolejne
plany miejscowe dla obrêbów: D¹brówka
Wielka Zachód i D¹brówka Wielka
Pó³noc.

Gmina Zgierz otwarta na inwestycje 
– mo¿liwoœci inwestowania na terenie gminy Zgierz

O g ³ o s z e n i a
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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomoœciami /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261
poz. 2603, ostatania zmiana z dnia 24 sierpnia 2007 roku - Dz.U. Nr 173
poz. 1218/, w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XX/175/08 Rady Gminy Zgierz
z dnia 21 lutego 2008 roku, Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej
wiadomoœci wykaz o przeznaczeniu do wydzier¿awienia - w drodze
przetargu - na okres 10 lat lokali u¿ytkowych z przeznaczeniem na apteki:

1. Lokal u¿ytkowy po³o¿ony w budynku Oœrodka Zdrowia w
miejscowoœci Bia³a przy ul. Koœcielnej 1 na dzia³ce o numerze
ewidencyjnym 500/3 o powierzchni 4727 m2. Stan prawny
nieruchomoœci uregulowany jest w ksiêdze wieczystej numer kw 62167,
prowadzonej w S¹dzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksi¹g
Wieczystych. Powierzchnia lokalu wynosi 60 m2.

2. Lokal u¿ytkowy po³o¿ony w budynku Oœrodka Zdrowia w
miejscowoœci Gieczno przy ul. G³ównej 43 na dzia³kach o numerach
ewidencyjnych 54 i 55 o ³¹cznej powierzchni 10169 m2. Stan prawny
nieruchomoœci uregulowany jest w ksiêdze wieczystej numer kw 42409,
prowadzonej w S¹dzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksi¹g
Wieczystych. Powierzchnia lokalu wynosi 80 m2.

3. Lokal u¿ytkowy po³o¿ony w budynku Oœrodka Zdrowia w
miejscowoœci Grotniki przy ul. Brzozowej 23a na dzia³ce numer 35/1
o powierzchni 2104 m2. Stan prawny nieruchomoœci uregulowany jest
w ksiêdze wieczystej numer kw 40504, prowadzonej w S¹dzie
Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksi¹g Wieczystych. Lokal sk³ada
siê z parteru o powierzchni 70,66 m2 i piwnicy o powierzchni 33,54 m2.
£¹czna powierzchnia lokalu wynosi 104,20 m2. 

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. z 2004 r. Nr 80 poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia 10 maja 2003 roku ze zm./.

Aktualnie gmina Zgierz nie posiada planu zagospodarowania
przestrzennego dla w/w nieruchomoœci.

Czynsz dzier¿awny wywo³awczy z tytu³u wydzier¿awienia w/w
lokali 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 faktur VAT. 

Osoby zainteresowane prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej w
zakresie sprzeda¿y detalicznej wyrobów farmaceutycznych, wyrobów
medycznych i ortopedycznych w powy¿szych lokalach, winny z³o¿yæ w
terminie do 14 kwietnia 2008 roku oferty na piœmie w Biurze Obs³ugi
Klienta Urzêdu Gminy Zgierz (stanowisko nr 3). 

Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 14 kwietnia 2008 roku
o godz. 12.00. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 14 kwietnia 2008 roku o godz.
14.00 w Urzêdzie Gminy Zgierz, ul. £êczycka 4, pok. 18.

Wybór najkorzystniejszej oferty bêdzie dokonywany w oparciu
o nastêpuj¹ce kryteria: - kwota czynszu 100%.

Zamawiaj¹cy mo¿e uniewa¿niæ przetarg bez podania przyczyny.
Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz  lokali u¿ytkowych przeznaczonych do wydzier¿awienia



Tereny gminy Zgierz objête 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego


