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Na Ziemi Zgierskiej

Moja miejscowoœæ to nie
wysypisko œmieci !!!

Stra¿ackie œwiêto

Fotoreporta¿ na str. 16

4 maja druhowie z jedenastu 
jednostek ochotniczych stra¿y
po¿arnych z terenu naszej gminy
obchodzili Dzieñ Stra¿aka.
Tegoroczne uroczystoœci odby³y
siê w Skotnikach. Tamtejsza 
OSP skoñczy³a w³aœnie 60 lat. 

str. 4

Gmina Zgierz uzyska³a dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. 
Na terenie naszej gminy 
bêd¹ przeprowadzane szkolenia
komputerowe dla bezrobotnych
oraz organizowane pó³kolonie 
dla dzieci z ubogich rodzin.

Ludzie kapita³em
gminy Zgierz

str. 7

Jeœli:
r w Twojej miejscowoœci s¹ takie miejsca, 

jak to na zdjêciu!
r taki widok przyprawia Ciê o ból g³owy!
r chcesz to zmieniæ, ale myœlisz, ¿e nie mo¿esz 

nic zrobiæ!
r przy³apa³eœ kogoœ „na gor¹cym uczynku”!

Nie daj siê zasypaæ œmieciami! 
Nie wahaj siê!

Przy³¹cz siê do naszej akcji!
Wypowiadamy wojnê œmieciom! 

A bêdzie to walka na œmieæ i ¿ycie!
KWP w £odzi prowadzi nabór
do s³u¿by w Policji na terenie 
województwa ³ódzkiego.

str. 5str. 11
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Na Ziemi Zgierskiej

Absolutorium samorz¹dowe jest instytucj¹
s³u¿¹c¹ do sprawowania przez organ stano-
wi¹cy tj. Radê Gminy kontroli wykonania
bud¿etu przez organ wykonawczy tj. Wójta
Gminy. Specyficzna forma kontroli, jak¹ jest
absolutorium charakteryzuje siê tym, ¿e
powinna odnosiæ siê œciœle do wykonywania
bud¿etu gminy, jest aktem
corocznym i jednorazowym.
Podjêcie uchwa³y o udzieleniu
lub nieudzieleniu absolutorium
poprzedzone jest dyskusj¹ nad
przed³o¿onym Radzie Gminy
sprawozdaniem z wykonania
bud¿etu. 

Sprawozdanie z wykonania
bud¿etu gminy Zgierz za rok
2007 przedstawi³a Skarbnik
Gminy Ewa Kubiak

Bud¿et gminy na 2007 rok
uchwalony zosta³ uchwa³¹
Rady Gminy Zgierz Nr VI/30/07
w dniu 8 marca 2007 roku,
w którym uchwalono:
l plan dochodów - 22.219.916 z³,
l plan przychodów - 5.084.334 z³,
l plan wydatków - 26.533.059 z³,
l plan rozchodów - 771.191 z³,

Planowany deficyt wyniós³
4.313.143 z³. 

W przychodach zaplano-
wano zaci¹gniêcie kredytów i
po¿yczek w kwocie 4.584.334 z³. 

W trakcie roku bud¿etowego
dokonywano zmian w bud¿ecie gminy. Po
zmianach:
l plan dochodów wyniós³ 22.842.848,41 z³,
l plan wydatków wyniós³ 27.155.991,41 z³.

Deficyt po zmianach nie uleg³ zmianie i
wyniós³ 4.313.143 z³.

Dochody wykonano ogó³em: 25.271.635,60 z³,
tj. 110,63%, w tym: dochody w³asne:
22.177.168,11 z³, co stanowi 112,45%.

Dochody z tytu³u dotacji na zadania
zlecone i powierzone wynios³y 3.084.663,49 z³,
co stanowi 99,15%.

Na tak wysokie wykonanie dochodów
wp³yw mia³o: wykonanie planu wp³ywów z
tytu³u podatku od nieruchomoœci w 103,45%,
który stanowi w ogólnych dochodach bud¿etu

20,06% oraz wp³ywy z tytu³u podatku
dochodowego od osób fizycznych, które
wynios³y 108,12% - udzia³ tego podatku w
ogólnych dochodach bud¿etu wyniós³
19,65%.

Dotacje na zadania zlecone i powierzone
zosta³y wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

W ostatnim dniu ubieg³ego roku wp³ynê³a
do gminy informacja o refundacji wydatków
na projekty realizowane z udzia³em œrodków
z Unii Europejskiej na kwotê 625.531,38 z³,
która to kwota nie by³a zaplanowana w
bud¿ecie.

Dochody gminy by³y pomniejszone o
kwotê 2.042.354,04 z³, z czego:
l z tytu³u obni¿enia górnych stawek podatku
- 1.917.746 z³,
l z tytu³u udzielonych zwolnieñ i ulg
- 53.032 z³,
l z tytu³u umorzeñ zaleg³ych podatków
-   49.084,42 z³,
l z tytu³u roz³o¿enia na raty p³atnoœci
podatku - 22.491,62 z³. 

Wp³aty zaleg³oœci podatkowych wynios³y
kwotê 465.718,13 z³. W 2007 roku roz³o¿ono
na raty wierzytelnoœci gminy Zgierz do
których nie stosuje siê przepisów Ordynacji
Podatkowej na kwotê 18.988,14 z³. 

Wydatki bud¿etu ogó³em zosta³y wyko-
nane w kwocie 24.268.276,81 z³, co stanowi
89,36%, z czego:
l wydatki maj¹tkowe w kwocie 2.918.866,14 z³,
co stanowi 59,14%,
l wydatki bie¿¹ce w kwocie 21.349.410,67 z³,
co stanowi 96,07%.

Wydatki by³y realizowane
zgodnie z wykonywaniem
zadañ z zachowaniem terminów
p³atnoœci.

W 2007 roku gmina zaci¹gnê³a
po¿yczki na kwotê 1.179.695,19 z³,
z czego:
l w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Œrodowiska - 571.970 z³,
l w Banku Gospodarstwa
Krajowego - 607.725,19  z³. 

Gmina dokona³a sp³aty
po¿yczek i kredytu w kwocie
927.239,38 z³, z czego:
l kredyt - 90.000 z³,
l po¿yczki WFOŒiGW -
229.470 z³,
l prefinansowanie zadañ
realizowanych przy pomocy
œrodków z Unii Europejski
- 607.769,38 z³.

WFOŒiGW umorzy³ gminie
po¿yczki na kwotê 77.000 z³. 

Stan zad³u¿enia gminy na
koniec 2007 roku wyniós³
1.203.626,81 z³, co stanowi
4,80%.

Wykonanie bud¿etu za 2007
rok zamyka siê nadwy¿k¹ bud¿etow¹ w
kwocie 1.003.358,79 z³. 

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem
radni zarzucili Wójtowi niskie wykonanie
zaplanowanych wydatków  maj¹tkowych
(inwestycyjnych) - tylko 59,14%, co
podkreœli³a równie¿ w swoim wniosku
Komisja Rewizyjna. Zdaniem radnych przy
sprawnym zarz¹dzaniu procent realizacji
inwestycji by³by wy¿szy. Zdaniem Wójta na
niezrealizowanie zaplanowanych inwestycji
sk³ada siê wiele przyczyn. Do najwa¿niejszych
nale¿¹:
l póŸne uchwalenie bud¿etu na 2007 rok , co
znaczenie opóŸni³o procedury przetargowe
oraz spowodowa³o trudnoœci w wy³onieniu

XXIII sesja Rady Gminy Zgierz, która odby³a siê 28 kwietnia by³a niezmiernie wa¿na dla

Wójta i Rady Gminy. Podczas posiedzenia radni dokonali oceny wykonania bud¿etu gminy

Zgierz za 2007 rok,  a przez to oceny pracy Wójta poprzez podjêcie uchwa³y absolutoryjnej. 

Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz
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Od lewej:  Radni 
Maria Migdalska 

i  Marian JóŸwiak 
oraz Przewodnicz¹cy

Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Draczyñski
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wykonawców zdañ, 
l przed³u¿aj¹ce siê procedury zwi¹zane z
podpisaniem umowy z Urzêdem Marsza³-
kowskim na dofinansowanie zadania
„Organizacja  przestrzeni rekreacyjnej w
Rosanowie”, a nastêpnie trudnoœci zwi¹zane
z wy³onieniem wykonawcy i koniecznoœæ
zwo³ywania sesji nadzwyczajnych.

Jak wyliczy³a Skarbnik Gminy, jeœli by
plan wydatków inwestycyjnych pomniej-
szono o niewykonane zadania, realizowane z
udzia³em œrodków z Unii, to wykonanie
wydatków maj¹tkowych wynosi³oby
74,33%.

Na zadane Komisji Rewizyjnej
pytania, czy w trakcie badania
bud¿etu stwierdzono naruszenie
kryterium legalnoœci, celowoœci i
rzetelnoœci w realizacji bud¿etu, czy
stwierdzono naruszenie dyscypliny
finansów publicznych oraz czy Wójt
przekroczy³ uprawnienia otrzymane
przez Radê Gminy dotycz¹ce
zobowi¹zañ maj¹ce wp³yw na
obci¹¿enie bud¿etu, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej poinformowa³,
¿e Komisja nie dopatrzy³a siê
naruszenia dyscypliny finansów
publicznych, nie naruszono równie¿
kryterium legalnoœci, celowoœci i
rzetelnoœci realizacji bud¿etu
i przekroczenia przez Wójta
uprawnieñ w zakresie zaci¹gania
zobowi¹zañ.

Po zakoñczeniu dyskusji radni
przyst¹pili do procedury g³osowania projek-
tów uchwa³:
l w sprawie nieprzyjêcia sprawozdania
Wójta Gminy Zgierz z wykonania bud¿etu

gminy za 2007 rok,
l w sprawie nieudzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Zgierz z tytu³u wykonania
bud¿etu gminy Zgierz za 2007 rok.

9 g³osami za, przy 1 g³osie wstrzymuj¹-
cym siê i 5 g³osach przeciwnych uchwa³y
zosta³y przyjête.

Podczas XXIII sesji radni przyjêli równie¿
uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:
l przeniesieñ w wydatkach bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2008 w zakresie zadañ
w³asnych – dokonano przeniesieñ w planie

wydatków miêdzy paragrafami na kwotê
1.000 z³ (15 g³osów za),

Dokoñczenie na str. 5

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury Gospodar-
czej obradowa³a 24 kwietnia.W trakcie
posiedzenia cz³onkowie Komisji zapoznali siê
z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej do
sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy
Zgierz za 2007 rok oraz omówili sprawozdanie
z wykonania bud¿etu gminy Zgierz za 2007 rok.
Rozpatrzyli równie¿ projekty uchwa³ przygo-
towanych na XXIII sesjê Rady Gminy Zgierz.

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej zebra³a
siê 7 maja. Radni omówili za³o¿enia do studium
wykonalnoœci zadania inwestycyjnego
„Minimalizacja skutków zagro¿eñ naturalnych
poprzez usprawnienie funkcjonowania
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Gminie Zgierz”.
Ze wzglêdu na nik³¹ wrêcz szansê na otrzy-
manie œrodków pomocowych, cz³onkowie
Komisji zarekomendowali Wójtowi Gminy
rezygnacjê z tego projektu. W zwi¹zku z tym
Komisja wyst¹pi³a do Komisji Bud¿etu i Infra-
struktury Gospodarczej o przeznaczenie
zaplanowanych na przygotowanie studium
œrodków finansowych na zakup samochodu
po¿arniczego. 

Nastêpnie cz³onkowie Komisji zapoznali siê
z informacj¹ o dzia³alnoœci Miêdzygminnej
Komunikacji Tramwajowej. Pytali przedstawi-
cieli MKT o przyczyny ograniczenia liczby
kursów na liniach autobusowych obs³uguj¹cych
teren gminy oraz likwidacjê kursów niedziel-
nych. Chcieli równie¿ dowiedzieæ siê, czy jest
mo¿liwe zwiêkszenie liczby kursów. Reprezen-
tant przewoŸnika poinformowa³ Komisjê, ¿e
czêœæ kursów zlikwidowano, poniewa¿ by³y
nierentowne, zw³aszcza w niedziele, i ¿e nie ma
obecnie mo¿liwoœci ich przywrócenia. Przedsta-
wiciel MKT poinformowa³, ¿e na proœbê
mieszkañców Ustronia w czerwcu próbnie na
miesi¹c przed³u¿ona zostanie do Ustronia linia
autobusowa obs³uguj¹ca trasê Grotniki-Zgierz.
Nastêpnie przedstawiciel MKT przekaza³
Komisji proœbê zarz¹du spó³ki o dotacjê z
bud¿etu gminy na remont torowiska tramwa-
jowego w Emilii, na odcinku od ronda do
wiaduktu autostradowego. Po zapoznaniu siê z
informacjami na temat Miêdzygminnej Komu-
nikacji Tramwajowej, Komisja wyst¹pi³a do
Wójta Gminy z wnioskiem o perspektywiczne
rozwi¹zanie problemu komunikacji na terenie
gminy i  przedstawienie planu jej funkcjonowa-
nia na posiedzeniu Komisji w sierpniu. 

Radni  przeanalizowali równie¿ sprawoz-
danie z dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej dotycz¹ce realizacji zadañ oraz
funkcjonowania Klubu Integracji Spo³ecznej w
2007 roku. Kierownik GOPS poinformowa³a
cz³onków Komisji o rodzaju, iloœci i wysokoœci

Z prac komisji 
Rady Gminy Zgierz

Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja Infrastruktury
Spo³ecznej

Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz 

Brakuje s³ów, aby podziêkowaæ za matczyn¹ cierpliwoœæ, dobroæ i poœwiêcenie.

Nasze Mamy to jedyne osoby, które kochaj¹ nas takimi jakimi jesteœmy. Obdarzaj¹c nas

bezgraniczn¹ mi³oœci¹, czujnie strzeg¹ spokoju naszych snów, przytulaj¹, gdy œwiat

okazuje siê z³y, t³umacz¹, co robiæ i jak ¿yæ. Nawet gdy opuszczamy rodzinne gniazdo,

by uwiæ w³asne, nigdy nie przestaj¹ siê o nas troszczyæ. Bo dla nich zawsze jesteœmy

dzieæmi. W tym szczególnym dniu dziêkujemy Mamom, za serce i troskê, za to, ¿e m¹drze

i z mi³oœci¹ nas wychowuj¹ i ¿yczymy, by zawsze cieszy³y siê zdrowiem, radoœci¹ oraz

mi³oœci¹ i pomoc¹ najbli¿szych.

Barbara Kaczmarek Zdzis³aw Rembisz

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz Wójt Gminy Zgierz

Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka ¿yczymy wszystkim dzieciakom uœmiechu

od ucha do ucha, co dzieñ nowych przygód oraz wspania³ych przyjació³. Oby w Waszych

rodzinach by³o du¿o radoœci i ma³o zmartwieñ, a dzieciñstwo by³o jak najlepsze i trwa³o

jak najd³u¿ej.

Barbara Kaczmarek Zdzis³aw Rembisz

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz Wójt Gminy Zgierz



Na uroczystoœæ przybyli:
Cz³onek Zarz¹du Oddzia³u
G³ównego i Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP Józe f  Dz iemdz ie la ,
Zastêpca Komendanta Powia-
towego PSP w Zgierzu
W a l d e m a r  M r u l e w i c z ,
Starosta Powiatu Zgierskiego
Jacek Socha, by³y Zastêpca
Komendanta Wojewódzkiego
PSP w £odzi Wies³aw Belka,
Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek,
Radny Gminy Zgierz Marian
JóŸwiak, Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz, Zastêpca
Wójta Gminy Zgierz Marek
Kominiak, Skarbnik Gminy
Zgierz Ewa Kubiak, Sekretarz
Gminy Zgierz Alicja Karnicka,
Dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej Barbara
Polasiñska, Dyrektor Gmin-
nego Zak³adu Komunalnego
W ³ a d y s ³ a w  R u p r e c h t ,
So³tys So³ectwa Skotniki
Ryszard Ko³odziejczak ,
przedstawiciele Rady So³eckiej
So³ectwa Skotniki: Krzysztof
Grodzki i Edward Kaczmarek,
oraz Komendant Gminny OSP
Jan Kowalczyk. W obchodach
wziê³y udzia³  wszystkie
jednostki z terenu gminy
Zgierz.

Stra¿ackie œwiêto rozpoczê³o
siê msz¹ œwiêt¹ odprawion¹
przez proboszcza parafii
pw. Œw. Antoniego - o. Paw³a
o r a z  b y ³ e g o  K a p e l a n a
Krajowego Stra¿aków ks.
Jerzego Ko³odziejczaka.

Po mszy œwiêtej i powitaniu
goœci zosta³a odczytana historia
powstania i dzia³alnoœci
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w  Skotnikach, sporz¹dzona na
podstawie kroniki jednostki.
Podczas uroczystoœci zosta³y
wrêczone  odznaczenia  i
medale.

Srebrnym Medalem „Za
zas³ugi dla po¿arnictwa”
nadanym przez Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych
RP odznaczona z o s t a ³ a
jednos tka  OSP w Skot-
nikach. Z tej okazji uroczystej

dekoracji sztandaru jednostki
dokona³ Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP Józef Dziemdziela oraz
Starosta Powiatu Zgierskiego
Jacek Socha.

Nastêpnie rozdano odznaki
„Za wys³ugê lat”, przyznane
przez Prezydium Zarz¹du
Oddzia³u Gminnego. 

Odznakê za 55 lat w
s³u¿bie po¿arniczej otrzyma³
Stanis³aw Dynek, który
funkcjê Prezesa OSP w
Skotnikach pe³ni od 1980 roku.

Odznaki za 40 lat otrzymali:
Adam Mamiñski, Zdzis³aw
Kolasa, Andrzej Szczerbiak,
Kazimierz Witak.

Odznaki za wys³ugê 30 lat
w OSP przyznano: Andrzejowi
Jankowskiemu,  Jerzemu
Rapaczowi, Zdzis³awowi
Dynkowi, Andrzejowi Kolasa,
J a n o w i  C h m u r s k i e m u ,
Miros³awowi Chmurskiemu
i Krzysztofowi Dynkowi. 

Odznak¹ za wys³ugê 25 lat
u d e k o r o w a n o :  J ó z e f a
Tomczyñskiego, Tadeusza
Ko³odziejczaka, Jaros³awa
Wiciñskiego,  Miros³awa
Fr¹ t czaka  i  Arkad iu sza
Rapacza,  za 20 lat - Dariusza
Klubê.

Odznaki za 15 lat w s³u¿bie
otrzymali: Miros³aw Jaworski,
Janusz Szczerbiak, Robert
Dró¿d¿, Jacek Klonowicz,
Piotr Dynek i Mariusz Rapacz,
za 10 lat - Rados³aw Fr¹tczak
i Robert Szewczyk oraz za
5 lat - Wojciech Kuciñski.

Po wrêczeniu medali i
o d z n a c z e ñ  n a s t ¹ p i ³ y
przemówienia zaproszonych
goœci oraz pami¹tkowe wpisy
do kroniki OSP.

Stra¿ack¹ uroczystoœæ
uœwietnia³a obecnoœæ Orkiestry
Dêtej ze Szczawina.

Po oficjalnych uroczystoœ-
ciach stra¿acy i zaproszeni
goœcie zostali zaproszeni na
poczêstunek.

Katarzyna Cieœlak
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W y d a r z e n i a

Stra¿ackie œwiêto
4 maja w stra¿nicy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Skotnikach odby³y siê gminne obchody

Dnia Stra¿aka po³¹czone z uroczystoœci¹ jubileuszu 60 - lecia za³o¿enia jednostki OSP 

w Skotnikach.

Sk³adam serdeczne gratulacje
z okazji nadania przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Z³o te j
Odznak i  „Zas ³u¿ony  dla ochrony
p r z e c i w p o ¿ a r o w e j ”  P r e z e s o w i
Z a r z ¹ d u  O d d z i a ³ u  Gminnego
Z w i ¹ z k u  O S P  w  Z g i e r z u
S T A N I S £ A W O W I  D Y N K O W I
oraz Srebrnej Odznaki „Zas³u¿ony
dla ochrony przeciwpo¿arowej”
Komendantowi Gminnemu OSP
J A N O W I  K O W A L C Z Y K O W I .

Odznaki te s¹ wyrazem uznania
za wieloletni¹, wzorow¹ s³u¿bê
w stra¿ackich szeregach - trudn¹ i
niebezpieczn¹, ale zarazem nios¹c¹
satysfakcjê z niesienia  pomocy innym.

W tak wa¿nym dla Druhów momencie
¿yczê kolejnych lat o w o c n e j  p r a c y
p o ¿ a r n i c z e j ,  spe³nienia planów i
marzeñ oraz wszelkiej pomyœlnoœci
osobistej i szczêœcia rodzinnego.

Zdzis³aw Rembisz

Wójt Gminy Zgierz

XXIV sesja Rady Gminy Zgierz
odbêdzie siê 29 maja o godz. 10.00 

w sali konferencyjnej
Urzêdu Gminy Zgierz

Stanis³aw Dynek

Od 55 lat nale¿y 
do Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Skotnikach.
Prezesem jednostki 
jest od 1980 roku. 
Ponadto od 1998 roku
sprawuje funkcjê Prezesa
Zarz¹du Oddzia³u 
Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych RP w Zgierzu.

Jan Kowalczyk

By³y funkcjonariusz 
Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. Cz³onek
Zarz¹du Oddzia³u 
Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych RP od 1982
roku. Funkcjê Komendanta
Gminnego OSP w gminie
Zgierz sprawuje od 1991
roku do dziœ.

udzielonej pomocy i œwiadczeñ oraz przygo-
towaniach do otwarcia Klubu i póŸniejszej jego
dzia³alnoœci, tzn. liczbie i tematyce szkoleñ,
liczbie przeszkolonych osób, a tak¿e o kosztach
poniesionych przez Klub.

Komisja skierowa³a równie¿ drugi wniosek
do Komisji Bud¿etu i Infrastruktury Gospo-
darczej, z proœb¹ o rozpatrzenie sprawy
przeznaczenia œrodków z rezerwy celowej na
zakupy dla zabezpieczenia funkcjonowania
jednostek OSP. Œrodki te zosta³yby rozdzielone
na zebraniu Zarz¹du Gminnego OSP.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 13 maja. Na posiedzeniu jej
cz³onkowie omówili projekty uchwa³ przygo-
towanych na XXIV sesjê Rady Gminy,
dotycz¹ce sprzeda¿y dzia³ek w Rosanowie i
Kêblinach i skierowali je na posiedzenie Rady.
Radni zajêli siê zagro¿eniami i korzyœciami
wynikaj¹cymi z planowanej lokalizacji
oczyszczalni œcieków w Grotnikach. W zwi¹zku
z obawami czêœci mieszkañców dotycz¹cymi tej
inwestycji i zaplanowanym na 16 maja
zebraniem mieszkañców Grotnik, cz³onkowie
Komisji zdecydowali o  zaczekaniu na decyzjê
grotnickiej spo³ecznoœci. Komisja analizowa³a
temat planowanej budowy hotelu przy ul.
Marsza³kowskiej w Grotnikach pod wzglêdem
jego lokalizacji i projektowanej zabudowy.
Nastêpnie radni udali siê do Grotnik, by obejrzeæ
tereny omawianych inwestycji.

Na podstawie materia³ów 

komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska
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17.04
Szczawin Koœcielny – policjanci z Sekcji
Ruchu Drogowego zatrzymali nietrzeŸwego
rowerzystê. Henryk K. (55 l.) mia³ 1,6 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

18.04
D¹brówka Wielka – policjanci zabezpieczyli
wrak samochodu marki Mercedes, skradziony
wczeœniej w Zgierzu. 

21.04
D¹brówka Wielka, ul. G³ówna – policjanci z
Sekcji Ruchu Drogowego zatrzymali
nietrzeŸwego rowerzystê. S³awomir K. (55 l.)
mia³ 1,4 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. 

22.04
D¹brówka Wielka – policjanci otrzymali
zg³oszenie o wycince i kradzie¿y 20 szt.
drzew gatunku olcha z prywatnej dzia³ki.
Poszkodowany oszacowa³ straty na wartoœæ
500 z³.

23.04
Leonów – nieznany sprawca podpali³
koparko-³adowarkê. Poszkodowany oszaco-
wa³ straty na wartoœæ 25 tys. z³.

24.04
D¹brówka Wielka – kieruj¹cy samochodem
marki Cinquecento £ukasz Z. (24 l.) nie
dostosowa³ prêdkoœci jazdy do warunków
drogowych w wyniku czego uderzy³ przodem
pojazdu w ty³ samochodu marki Suzuki
kierowanego przez Agatê O. (27 l.). Kobieta

dozna³a ogólnych
pot³uczeñ, zosta³a
hospitalizowana. 

29.04
D¹brówka Wielka –
p o l i c j a n c i  z a t r z y m a l i
nietrzeŸwego rowerzystê.
Sylwester M. (37 l.) mia³
0,72 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.

30.04
D¹brówka Strumiany –
nieznany sprawca w³ama³
siê do pomieszczenia
gospodarczego, sk¹d ukrad³ materia³y
budowlane (wykoñczenia  dachowe,
orynnowanie). Straty oszacowano na wartoœæ
oko³o 2 tys. z³.

4.05
Gieczno – policjanci zatrzymali dwóch
nietrzeŸwych rowerzystów. Wies³aw T. (50 l.)
mia³ 1,16 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu, a Józef K. (55 l.) - 3,06. 
Bia³a – kieruj¹cy samochodem marki Cinque-
cento Micha³ Œ. (31 l.) ze Zgierza doprowadzi³
do zderzenia z samochodem marki Opel Astra
kierowanym przez Rafa³a W. z powiatu
kutnowskiego. Sprawca wypadku mia³ 1,2
promila alkoholu w wydychanym powietrzu,
dozna³ urazu klatki piersiowej i brzucha.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

S£U¯BA W POLICJIS£U¯BA W POLICJI

Je¿eli jesteœ:Je¿eli jesteœ:
q obywatelem polskim
q niekaranym i korzystaj¹cym 

z pe³ni praw publicznych
q posiadasz wykszta³cenie 

min. œrednie
q cieszysz siê nieposzlakowan¹  

opini¹
q jesteœ osob¹ sprawn¹ fizycznie 

i czujesz, ¿e posiadasz 
predyspozycje do s³u¿by

q masz uregulowany stosunek do 
s³u¿by wojskowej

Zg³oœ siê z nastêpuj¹cymiZg³oœ siê z nastêpuj¹cymi
dokumentami:dokumentami:
q podaniem z proœb¹ o przyjêcie 

do Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w £odzi

q ¿yciorysem napisanym 
odrêcznie

q wype³nionym kwestionariuszem 
osobowym kandydata do s³u¿by

q kserokopiami dokumentów 
potwierdzaj¹cych wykszta³cenie

q dowodem osobistym/ksi¹¿eczk¹ 
wojskow¹ do wgl¹du

Jesteœ poborowym?!Jesteœ poborowym?!
ZOSTZOSTAÑ POLICJANTEM AÑ POLICJANTEM 

w s³u¿bie kandydackiejw s³u¿bie kandydackiej

Je¿eli chcesz ods³u¿yæ wojsko
w Policji, ju¿ dziœ zg³oœ siê do nas!

Oferujemy: 
q uposa¿enie, umundurowanie 
q zakwaterowanie, wy¿ywienie
q mo¿liwoœæ pozostania 

w s³u¿bie zawodowej w Policji
q szkolenia zawodowe
q mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W £ODZI

WYDZIA£ KADR I SZKOLENIA
91-048 £ódŸ
ul. Lutomierska 108/112

ZADZWOÑ:
042 665 30 16 
042 665 13 65
042 665 13 69

PRZYJMUJEMY:
PN, ŒR, CZW 10.00-14.00
WT 10.00-18.30

sekcjadoboru@lodzka.policja.gov.pl
www.lodzka.policja.gov.pl

Dokoñczenie ze str. 3

l przeniesieñ w wydatkach bud¿etu gminy
Zgierz w zakresie zadañ w³asnych – radni
wyrazili zgodê na przeniesienie kwoty 10.000 z³
z rezerwy celowej z przeznaczeniem na
wykonanie studium wykonalnoœci dla
planowanego zadania inwestycyjnego
„Minimalizacja skutków zagro¿eñ natural-
nych poprzez usprawnienie funkcjonowania
OSP w gminie Zgierz” ( 15 g³osów za),
l ustalenia op³at i zasad korzystania z ulg w
gminnej komunikacji autobusowej na terenie
gminy Zgierz – przedstawiony radnym
projekt uchwa³y zak³ada podwy¿kê cen
biletów w autobusach komunikacji gminnej
(na liniach obs³ugiwanych przez GZK).
W trakcie dyskusji nad przedstawionym
projektem radni wnieœli poprawki polegaj¹ce
na objêciu zwolnieniem z op³at w komuni-
kacji gminnej osób powy¿ej 70 roku ¿ycia,
oraz zastosowaniu ulgi 50% dla dzieci w
wieku 4-7 lat, dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê
w szko³ach podstawowych, gimnazjach,
szko³ach ponadgimnazjalnych, studentów
emerytów i rencistów. Podjêta przez radnych
uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni

od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa £ódzkiego (9 za, 5 wstrzymu-
j¹cych siê),
l zatwierdzenia do realizacji projektu pt.
„Komputer - twoja szansa” – na realizacjê
tego projektu gmina pozyska³a œrodki z Unii
Europejskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki. Projekt zak³ada
szkolenie grupy oko³o 50 osób w zakresie
obs³ugi komputera (14 za),
l zatwierdzenia do realizacji projektu pt.
„Otwórz drzwi - œwiat jest dla Ciebie”.
Równie¿ na realizacjê tego projektu pozyskano
œrodki z Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. Projekt zak³ada przeprowadzenie dla
grupy 40 dzieci pó³kolonii w okresie waka-
cyjnym w oœrodku w Dzier¿¹znej (14 za),
l rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ Wójta
Gminy wniesionej przez Przewodnicz¹c¹
Rady Gminy – radni wniesion¹ skargê
uznali za zasadn¹ (7 za, 3 wstrzymuj¹ce siê,
1 przeciwny).

Radni nie podjêli uchwa³y dotycz¹cej
przekazania kwoty 250 tys z³. dla Gminnego
Zak³adu Komunalnego z przeznaczeniem na
bie¿¹ce utrzymanie dróg.

Alicja Karnicka

Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz
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Na Ziemi Zgierskiej

Eksperci wraz z mieszkañcami zaintereso-
wanych wsi zwiedzili atrakcyjne turystycznie
miejsca naszego regionu, w celu udzielenia
pomocy przy ich rozwoju. W pierwszej kolej-
noœci odwiedzona zosta³a Stara KuŸnia w
Dzier¿¹znej. Jest to obiekt ponad stuletni,
wyposa¿ony we wszystkie typowe urz¹dzenia
kowalskie z przesz³oœci. Przy ich wykorzystaniu
odby³ siê pokaz fachowego wykonania
koñskiej podkowy i pracy kuŸni. Gotowy
produkt, „jeszcze ciep³a” podkowa zosta³a
przekazana „na szczêœcie” dr. Wac³awowi
Idziakowi, animatorowi wiosek tematy-
cznych. Bogat¹ histori¹ kuŸni podzieli³ siê ze
zgromadzonymi Prezes Stowarzyszenia
Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej Zbigniew
Hauke, zdradzaj¹c wiele ciekawostek i
interesuj¹cych historii zwi¹zanych z tym
obiektem.

Kolejnym etapem poznawania historii
regionu by³ stary m³yn wodny nad rzek¹
Ciosenk¹. Powstanie tego obiektu datowane
jest na oko³o XVI wiek. By³ to wtedy
budynek drewniany, a od czasów I wojny
œwiatowej funkcjonuje ju¿ jako budowla
murowana wyposa¿ona w urz¹dzenia i
stolarkê charakterystyczn¹ dla m³ynów o
mocy przerobowej oko³o 4 ton ziarna na
dobê. Skorzystaæ mo¿na by³o równie¿ z
wêdzarni ryb, które zosta³y od³owione
bezpoœrednio ze stawów. 

Kolejne atrakcje na trasie, to stajnia
„Cedu³a” w Rosanowie, gdzie w³aœciciel
Jerzy Stañczak chêtnie dzieli³ siê swoj¹
wiedz¹ dotycz¹ca koni. Pod okiem eksperta
W. Œcibora, mo¿na by³o spróbowaæ swoich

si³ przy wyrobie glinianych garnków. 
Nastêpnie wizyta w piekarni „Naturex”

znajduj¹cej siê w Bia³ej. Jest to piekarnia
wypiekaj¹ca swoje produkty w tradycyjny
sposób, w piecu opalanym drzewem, na bazie
naturalnego zakwasu, który stanowi tajemnice
miejscowych gospodyñ. Dziêki uprzejmoœci
Grzegorza Pabjañczyka eksperci mieli
mo¿liwoœæ skosztowania tego naturalnego
wypieku. 

Ostatni przystanek wêdrówki to Szko³a
Podstawowa  w Bia³ej, gdzie dyrektor Blanka
Hauke przedstawi³a podejmowane dzia³ania
edukacyjne zmierzaj¹ce do zapoznania dzieci
z histori¹ regionu, oraz prace papieroplastyczne
wykonane na warsztatach pod kierowni-
ctwem miejscowej twórczyni ludowej
Genowefy Gêbickiej. Zwiedzona zosta³a
równie¿ mieszcz¹ca  siê w szkole Izba Pamiêci
Narodowej. 

Wizytê zakoñczy³ wyk³adem dr Wac³aw
Idziak. Mówi³ o dotychczasowych doœwiad-
czeniach przy tworzeniu wiosek tematy-
cznych i rozwoju walorów turystycznych
ma³ych œrodowisk lokalnych. Po dyskusji,
która pokaza³a wiele mo¿liwoœci wykorzystania
miejscowych atrakcji turystycznych przy
tworzeniu tras tematycznych, odby³a siê
wystawna kolacja przygotowana przez
miejscowe Ko³o Gospodyñ Wiejskich. 

Podsumowanie zdobytych doœwiadczeñ
odbêdzie siê pod koniec maja podczas
konferencji reasumuj¹cej prace nad projektem
„Miêdzy beznadziej¹ a sukcesem”.

Arkadiusz G³owacki

Warsztaty specjalizacji wsi 
w ramach unijnego projektu
W dniach 18-20 kwietnia w ramach realizacji projektu „Miêdzy beznadziej¹ a sukcesem”

zosta³y zorganizowane warsztaty specjalizacji wsi, które poprowadzi³ dr Wac³aw Idziak, 

trenerzy i eksperci z Koszaliñskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego, Fundacji „Bia³e

Gawrony” oraz liderzy i mened¿erowie wiosek tematycznych istniej¹cych w województwie

zachodniopomorskim. 

W najbli¿szych dniach Fundacja Rozwoju
Gmin „PRYM” podpisze z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w £odzi umowê o dofinansowanie
projektu pn. „Miêdzy Bzur¹ a Nerem - realizacja
Programu Edukacji Ekologicznej Lokalnej
Grupy Dzia³ania Fundacji „PRYM””.
Bezpoœredni udzia³ w programie bior¹ udzia³
uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
oraz dzieci z placówek przedszkolnych z terenu
5 gmin tworz¹cych Fundacjê: Dalików, £êczyca,
Parzêczew, Wartkowice, Zgierz - z trzech
powiatów: zgierskiego, poddêbickiego i ³êczyc-
kiego. Czêœæ dzia³añ skierowana bêdzie równie¿
do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz
doros³ych mieszkañców obszaru dzia³ania
Fundacji. Swój czynny udzia³ w realizacji
projektu maj¹ tak¿e nauczyciele oraz dyrektorzy
placówek oœwiatowych, opiekunowie sekcji i
kó³ ekologicznych, którzy pomagaj¹ w
przeprowadzeniu poszczególnych etapów
przedsiêwziêcia. Do instytucji bezpoœrednio
zaanga¿owanych w Program nale¿y zaliczyæ
przede wszystkim Terenowy Oœrodek Edukacji
Ekologicznej w Grotnikach, Gminny Zak³ad
Komunalny z/s w D¹brówce Wielkiej, Gminne
Sk³adowisko Odpadów w Starym Gostkowie.
Ponadto w realizacji programu wspó³uczestnicz¹
urzêdy 5 gmin oraz placówki oœwiatowe
znajduj¹ce siê na obszarze dzia³ania Fundacji.

G³ównym celem projektu jest kszta³towanie
œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców wsi.
Poza tym projekt ma na celu : l rozbudzenie
wœród spo³ecznoœci lokalnych zainteresowania
problematyk¹ ekologiczn¹, l zachêcenie do jej
zg³êbiania podczas dalszej edukacji, lpobudzenie
wyobraŸni, l kszta³towanie œwiadomych
proekologicznych postaw konsumenckich,
l zapoznanie z charakterystyk¹ przyrodnicz¹
obszaru dzia³ania Fundacji, l uwra¿liwienie na
problemy ochrony œrodowiska i stymulacjê do
podejmowania przedsiêwziêæ proekologi-
cznych, l uzmys³owienie potrzeby ochrony
przyrody i zachowania dziedzictwa przyrod-
niczego dla przysz³ych pokoleñ.

W ramach programu zostanie przeprowa-
dzony szereg dzia³añ s³u¿¹cych osi¹gniêciu celu:
olimpiada ekologiczna, konkurs plastyczno
-fotograficzny, festiwal piosenki ekologicznej,
festiwal teatralny. Ponadto wa¿nym elementem
programu jest doposa¿enie pracowni edukacji
ekologicznej - Ekoklubów w szko³ach, które
zaanga¿uj¹ siê w prowadzenie projektu.

Edukacja 
ekologiczna 



Jak jest? Jak chcielibyœmy by by³o?
Dlaczego nie jest tak, jak byœmy chcieli? - na
bazie tak postawionych pytañ m³odzie¿
analizowa³a sytuacjê w mieœcie i gminie,
na któr¹ wp³yw maj¹ decyzje i dzia³ania
podejmowane przez w³adze samorz¹dowe. Do
dyskusji zaproszeni zostali Prezydent Miasta
Zgierza Jerzy Sokó³ i Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz, którzy odnieœli siê do

wysuniêtych przez m³odzie¿ wniosków. Mówili
o napotykanych problemach lokalnych oraz
sposobach ich rozwi¹zania podczas swojej
kadencji. Samorz¹dowcy z³o¿yli tak¿e pisemne
deklaracje ich zobowi¹zañ. Bêd¹ one monitoro-
wane, a w stosownym czasie przygotowany
zostanie raport weryfikuj¹cy stopieñ ich realizacji.

Ma³gorzata Klauziñska 

Na Ziemi Zgierskiej

Budowanie p³aszczyzny dialogu pomiêdzy mieszkañcami a w³adzami samorz¹dowymi 

i anga¿owanie obywateli do uczestnictwa w ¿yciu publicznym gmin by³y g³ównym przes³aniem

otwartej debaty na temat „Dziœ, jutro miasta i gminy Zgierz”, która odby³a siê 25 kwietnia 

w I LO im. S. Staszica w Zgierzu. Zorganizowa³a j¹ fundacja „Twórczy, Aktywni”, która 

uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Masz g³os, masz wybór”, organizowanej przez Fundacjê 

im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szko³a Liderów. W debacie wziê³o udzia³ oko³o 20 osób.
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Na tablicy: „Jak jest?” znalaz³o siê najwiêcej
kartek. Subiektywne opinie m³odzie¿y by³y
niezbyt pochlebne dla samorz¹dowców

Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych mieli
okazjê, aby prze³amaæ stereotypy. Wyjaœnili
sztywne zasady na jakich funkcjonuje
samorz¹d, opowiedzieli o napotykanych 
barierach

W realizacjê projektu, oprócz „PRYM”-u,
zaanga¿owani maj¹ byæ: Zespó³ Szkolno
-Gimnazjalny w Grotnikach, gminy partnerskie
Fundacji - w tym gmina Zgierz, Terenowy
Oœrodek Edukacji Ekologicznej w Grotnikach,
Wojewódzki Oœrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli w £odzi, Zak³ad Dydaktyki Geografii
Wydzia³u Nauk Geograficznych Uniwersytetu
£ódzkiego, Stowarzyszenie Przyjació³ Nauk
o Ziemi PHACOPS, firma ECOCLIMA
Katowice, Kopalnia Be³chatów i Elektrownia
Be³chatów. 

- Koszt realizacji zadania to oko³o 300 tys. z³.

Fundacja, jako administrator projektu, sk³adaæ

bêdzie wniosek o dofinansowanie zadania ze

œrodków unijnych, w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapita³ Ludzki - mówi Jolanta
Pêgowska, Prezes Fundacji Rozwoju Gmin
„PRYM”.

Uczestnicy spotkania roboczego, które
odby³o siê 9 maja w Grotnikach ogl¹dali
miejsce przysz³ej lokalizacji Centrum,
wymieniali siê spostrze¿eniami i pomys³ami
dotycz¹cymi adaptacji terenu oraz realizacji

poszczególnych etapów projektu. O podobnym
przedsiêwziêciu, realizowanym z sukcesem w
Czantorii Wielkiej, opowiedzia³ jego pomys³o-
dawca Adam Skowroñski, przedstawiciel
firmy ECOCLIMA Katowice. - Na Czantorii

zainstalowaliœmy urz¹dzenia wraz z opisami,

gdzie osoba odwiedzaj¹ca mo¿e w przystêpny

sposób zapoznaæ siê z funkcjonowaniem

nowoczesnej stacji meteorologicznej nasta-

wionej na pomiar i analizê parametrów

maj¹cych wp³yw na uzyskiwanie energii ze

s³oñca i wiatru. Codziennie kolejk¹ na

Czantoriê wje¿d¿a kilkanaœcie tysiêcy turystów.

W ramach projektu „PRYM”-u, oprócz
wyposa¿enia Centrum w sprzêt, planowane s¹
równie¿ m.in. wyjazdy studyjne z zajêciami
terenowymi na terenie Kopalni i Elektrowni w
Be³chatowie. - Program zajêæ przewidywa³

bêdzie wizytê w muzeum i krótki wyk³ad na

temat warunków geologicznych i przyrod-

niczych wybranego terenu badawczego,

samodzielne zbieranie skamienia³oœci i

minera³ów na wyrobisku, ich znakowanie,

preparacjê oraz wystawienie w³asnych

eksponatów na wystawie - mówi³ Adrian Kin,
Prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Nauk o Ziemi
PHACOPS.

W spotkaniu uczestniczyli tak¿e: Marek
Lipiec - konsultant WODN w £odzi i opiekun
Terenowego Oœrodka Edukacji Ekologicznej w
Grotnikach, który przedstawi³ zarys projektu
oraz Beata Lipiec - Zastêpca dyrektora ZSG w
Grotnikach, El¿bieta Paciejewska-Stolarz
z WODN w £odzi, Alicja Karnicka - Sekretarz
Gminy Zgierz i Adam Œwiniuch - Zastêpca
Wójta Gminy Parzêczew.

Ma³gorzata Klauziñska 

Energia s³oneczna i prognozowanie
pogody w Grotnikach!?
Planetarium, stacja meteorologiczna, kolektory s³oneczne i wiatraki pr¹dotwórcze z urz¹dzeniami

odbiorczymi oraz aparatura pomiarowa. To tylko czêœæ wyposa¿enia Interaktywnego Centrum

Edukacyjnego Energii Odnawialnej i Meteorologii, które ma szansê powstaæ w ci¹gu najbli¿szych

2 lat na terenie przyszkolnym w Grotnikach. Bêd¹ je mogli odwiedzaæ oraz samodzielnie przeprowadzaæ

eksperymenty, i dzieci i doroœli. Takie s¹ plany. Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”  podpisa³a

w³aœnie list intencyjny w sprawie utworzenia partnerstwa na rzecz przygotowania i realizacji 

projektu z kilkoma instytucjami i firmami. Pozostaje jeszcze pozyskanie dofinansowania 

z funduszy europejskich.

Dziœ, jutro miasta i gminy Zgierz

EFS zosta³ powo³any, aby wspieraæ
dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia u
mieszkañców Unii Europejskiej efektywnoœci
i adapcyjnoœci na rynku pracy. W zwi¹zku z
tym, udziela on wsparcia finansowego na
realizacjê wszelkich form edukacji,
pocz¹wszy od przedszkolnej, a¿ po ró¿nego
rodzaju szkolenia i doradztwo zawodowe. 

Gmina Zgierz z³o¿y³a w konkursach
og³oszonych przez Wojewódzki Urz¹d Pracy
w £odzi wnioski na przeprowadzenie szkoleñ
komputerowych dla 50 bezrobotnych osób
oraz na zorganizowanie pó³kolonii dla 40
dzieci z ubogich rodzin z jej terenu. Oba
projekty zosta³y zakwalifikowane do realizacji.
Dofinansowanie z EFS wynosi 85% wartoœci
ka¿dego projektu, pozosta³e 15% jest pokry-
wane z bud¿etu pañstwa, co powoduje, ¿e
beneficjent, czyli gmina Zgierz nie musi
wnosiæ wk³adu w³asnego. Obecnie trwaj¹
przygotowania do podpisania umów o
dofinansowanie projektów, których celem
jest budowanie najcenniejszego kapita³u,
czyli inwestowanie w ludzi.   

Agnieszka Filipczak

Ludzie kapita³em
gminy Zgierz
Gmina Zgierz uzyska³a dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapita³

Ludzki. 

Od lewej: Adrian Kin, Adam Skowroñski, 
Marek Lipiec i Jolanta Pêgowska wizytuj¹ 

teren przyszkolny w Grotnikach
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Z okazji 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w gminie Zgierz, podobnie
jak na terenie ca³ej Polski, odby³y siê uroczystoœci patriotyczne. Odprawiona
zosta³a msza œwiêta w koœciele pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Bia³ej,
uczniowie miejscowej szko³y zaprezentowali program patriotyczny oraz z³o¿ono
kwiaty pod pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. W uroczystoœciach wziêli
udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych gminy i powiatu zgierskiego,
zawodowych i ochotniczych stra¿y po¿arnych, policji, organizacji kombatanckich,
spo³ecznych i politycznych, szkó³ gminnych oraz mieszkañcy gminy. Wartê
honorow¹ przy pomniku pe³nili cz³onkowie Stowarzyszenia „Strzelcy Kaniowscy”
z £odzi.

W rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w D¹brówce

Powstanie Ko³a Gospodyñ
nie jest nigdzie udokumen-
towane, ale z opowiadañ
starszych cz³onkiñ wynika, ¿e
powsta³o w latach 50-tych. Kilka
kobiet zebra³o siê pod przys³o-
wiow¹ grusz¹ i postanowi³y
wspólnie dzia³aæ. Pierwsz¹
przewodnicz¹c¹ by³a Stanis³awa
Pietrucha, nastêpnie Marianna
Zieliñska, a póŸniej Barbara
Zieliñska.

Na zdjêciu widaæ cz³onkinie
dzia³aj¹ce w latach 70-tych.
Ko³o liczy³o ok. 30 osób.
Wspólnie z Kó³kiem Rolniczym
panie organizowa³y imprezy
okolicznoœciowe i zabawy
dochodowe. Ko³o prowadzi³o
kronikê, ale uleg³a ona zniszczeniu. Ksi¹¿ka kasowa jak¹ Ko³o prowadzi
zaczyna siê w roku 1966, a trzeba wiedzieæ, ¿e jest ona drug¹ z kolei. 

Od 2002 roku przewodnicz¹c¹ Ko³a Gospodyñ w D¹brówce jest Agata
Majchrzak, a w sk³ad zarz¹du Ko³a wchodz¹: Bo¿ena P³uciñska (sekretarz),

Alicja Miklaszewska (skarbnik), Beata Stañczyk (przewodnicz¹ca komisji
rewizyjnej). Obecnie Ko³o liczy 29 cz³onkiñ (21 kobiet czynnie
uczestnicz¹cych i 8 kobiet seniorek).

Ko³o Gospodyñ w D¹brówce czynnie uczestniczy w imprezach
okolicznoœciowych, takich jak: Ostatki, Dzieñ Kobiet, Dzieñ Matki czy
Andrzejki. Co roku aktywnie uczestniczy w Do¿ynkach Gminnych, prezen-

tuj¹c swoje zdolnoœci w postaci
wieñców do¿ynkowych, oraz w
do¿ynkach parafialnych. Panie
podtrzymuj¹ stare zwyczaje
uczestnicz¹c tak¿e w imprezach
„Tradycje Wielkanocne” i „Tradycje
Bo¿onarodzeniowe”, które organi-
zowane s¹ w Ozorkowie.

Ko³o prowadzi wypo¿yczalniê
naczyñ. Opiekê nad ni¹ sprawuje
Alicja Miklaszewska.

KGW wspó³pracuje z: Ochot-
nicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w D¹brówce,
która u¿ycza nam lokalu do
prowadzenia wypo¿yczalni naczyñ
oraz salê na imprezy okolicznoœ-
ciowe, które wspó³organizujemy,
np. w 2005 roku by³y to Gminne
Andrzejki, a w 2008 roku Gminne

Ostatki, a tak¿e z Kó³kiem Rolniczym w D¹brówce, Gminnym Oœrodkiem
Kultury w Dzier¿¹znej i Urzêdem Gminy Zgierz.

Od 2006 roku Ko³o prowadzi Kronikê, w której umieszcza najwa¿niejsze
wydarzenia.

Kronika 

Ju¿ trzeci raz z rzêdu - w zwi¹zku z
Dniami Ksi¹¿ki - zorganizowany zosta³ w
grotnickiej szkole wieczorek czytelniczy w
ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”.
13 maja uczniowie kl. III i IV SP przygo-
towali wraz z wychowawczyniami Lidi¹
Marciniak i Ew¹ Gontarsk¹ Pawluczyk
imprezê czytelnicz¹, w trakcie której przy
kawa³ku domowego ciasta i kubeczku
ch³odz¹cego napoju rodzice, goœcie specjalni:
Dyrektor ZSG w Grotnikach Maria Teresa
Sokalska i pose³ na sejm Artur Dunin oraz
sami uczniowie czytali zgromadzonym
dzieciom. Po kolei na wygodnym fotelu
zasiada³ czytaj¹cy i przedstawia³ swój
ulubiony lub specjalnie przygotowany na
wieczorek fragment tekstu z literatury dla
dzieci i m³odzie¿y. Obok klasyki polskiego
wiersza dla dzieci pojawi³y siê wspó³czesne
przeboje literackie m³odych czytelników,
fragmenty z „Miko³ajka” i z cyklu „Kosz-
marny Karolek”.

Ewa Gontarska Pawluczyk

Szko³a w Grotnikach
czyta dzieciom
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Organizatorami konkursu, który odbywa
siê cyklicznie co dwa lata byli: Towarzystwo
Przyjació³ Zgierza, Zgierski Oddzia³ PTTK,
Muzeum Miasta Zgierza oraz Starostwo
Powiatowe w Zgierzu, Urz¹d Miasta Zgierza
i Urz¹d Gminy Zgierz.

Konkurs przebiega³ w trzech etapach.
W I m³odzie¿ projektowa³a herby miejsco-
woœci gminy Zgierz, w II uzasadnia³a wygl¹d
herbu, który musia³ byæ opracowany zgodnie
z zasadami heraldyki, a w III - pisa³a
sprawdzian z zakresu wiedzy o Zgierzu
i regionie zgierskim. W finale konkursu
wziê³o udzia³ 14 dru¿yn z 6 szkó³ - gimna-
zjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z miasta
i gminy Zgierz. Do zdobycia by³o maksymalnie
130 punktów.

W kategorii gimnazjów I miejsce,
zdobywaj¹c 119,5 pkt, zaj¹³ zespó³ uczniowski
z Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w
S³owiku: Katarzyna Czarnecka, Dorota
Olejniczak, Jaros³awa Pietrzak, pod opiek¹
Jadwigi B³aszczyk. Grupa opracowa³a herb
so³ectwa S³owik. II miejsce - 107 pkt - zajê³a
dru¿yna z Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie: Aleksandra Dró¿d¿, Krzysztof
Golinowski, Marta Œpiewak, pod opiek¹
Krzysztofa Wo³owskiego. Grupa opracowa³a
herb so³ectwa Szczawin. III miejsce - 104,5
pkt - zajê³a dru¿yna z ZSG w S³owiku:
Magdalena Granosik, Rados³aw Matusiak,
Bart³omiej Urbaniak, pod opiek¹ Jadwigi
B³aszczyk. Grupa opracowa³a herb so³ectwa
Luæmierz. W kategorii szkó³ ponadgimna-
zjalnych zdobyto maksymalnie 100 pkt.

Ma³gorzata Klauziñska 

M³odzie¿ o Zgierzu 
i regionie

17 kwietnia obchodziliœmy w naszej
szkole Dzieñ Ziemi. Przygotowania
rozpoczê³y siê ju¿ na pocz¹tku miesi¹ca od
opracowania dzia³añ, czêœci artystycznej
i projektu wystroju sali. Og³osiliœmy konkurs
na najpiêkniejszy plakat przedstawiaj¹cy
zagro¿enia dla Ziemi, piosenki ekologicznej,
do której tekst uk³ada³y klasy IV, V i VI,
quiz oraz konkurs na naj³adniej ozdobione
drzwi klasy. Uroczystoœæ rozpoczêliœmy od
przedstawienia krótkiej historii Dnia Ziemi na
œwiecie i w Polsce. Nastêpnie uczniowie
klasy VI w przedstawieniu pt.: „Wysypisko”
w prosty i sugestywny sposób ukazali problem
w³aœciwego postêpowania z odpadami,
t³umacz¹c jak wa¿na jest segregacja œmieci,
co mo¿na z nich odzyskaæ, a co utylizowaæ,
aby nie zniszczyæ œrodowiska. Swoje prezen-

tacje oraz plakaty przygotowa³y równie¿
klasy „0”, I, II i III. Odby³ siê równie¿
konkurs piosenki o tematyce ekologicznej,
który wygra³a klasa VI wykonuj¹c brawurowo
piosenkê pt.: „Ziemia” do melodii „Wiosna”
z repertuaru „Skaldów”. Kolejn¹ konkurencj¹,
któr¹ poprzedzi³y eliminacje klasowe, by³
konkurs wiedzy ekologicznej, rozgrywany w
dwóch kategoriach wiekowych. Najlepsi
ekologowie otrzymali nagrody ksi¹¿kowe
oraz s³odycze. Na zakoñczenie odczytano
dekalog œw. Franciszka z Asy¿u - patrona
ekologów. Zarz¹d LOP z sk³adzie: Adam
Pawlak, Marika Malinowska zredagowa³
okolicznoœciow¹ gazetkê. Nad ca³oœci¹
czuwa³a Pani Jolanta K³ys.

Adam Pawlak

Dzieñ Ziemi w Szkole Podstawowej w Bia³ej

Gimnazjaliœci ze S³owika i Szczawina okazali

siê najlepszymi znawcami ziemi zgierskiej 

w ramach Konkursu wiedzy o Zgierzu 

i regionie zgierskim - edycja 2007/2008.

Jego fina³ odby³ siê 30 kwietnia w sali 

konferencyjnej Urzêdu Miasta Zgierza.

Laureaci z ZSG w Szczawinie

Nagrody i wyró¿nienia otrzymali: 
l w kategorii szkó³ podstawowych:           
kl. I-III: I miejsce - Weronika Sobieszczyk
z kl. I  SP w ZSG w Grotnikach. Wyró¿nienia:
Aleksandra JóŸwiak z kl. III SP w ZSG w
Grotnikach, Kamila B³achowicz z kl. III SP
w ZSG w Grotnikach, Dawid Œwistak z kl. III
SP w ZSG w Grotnikach,
kl. IV-VI: I miejsce - Milena NiedŸwiedzka
z kl. VI SP w ZSG w S³owiku, II miejsce -
Joanna Krzewina z kl. IV SP w Bia³ej,
III miejsce - Aleksander Bere¿ewski z kl. IV
SP w D¹brówce Wielkiej. Wyró¿niono 4 prace:
Pauliny B³aszczyk z kl. V SP w ZSG
w Grotnikach, Agnieszki Kotus z kl. V SP w
Besiekierzu Rudnym, Aleksandry Œniecikowskiej

z kl. IV SP w D¹brówce Wielkiej, Katarzyny
Urbaniak z kl. V SP w ZSG w Grotnikach; 
l w kategorii gimnazjów:
I miejsce -  Jaros³awa Pietrzak z kl. III
Gimnazjum w ZSG w S³owiku, II miejsce -
Rados³aw Matusiak z kl. II  Gimnazjum w
ZSG w S³owiku,
l wyró¿nienia otrzyma³y równie¿ dzieci z
przedszkola w ZSG w Grotnikach: Milena
Œwistak, Natalia Zieliñska, Klaudia Zieliñska.

Nagrody laureatom wrêcza³ Wójt Gminy
Zgierz Zdzis³aw Rembisz. Fina³ gminnego
etapu konkursu uœwietni³ wystêp chóru szkol-
nego oraz uczniów III klasy Gimnazjum
wZSG w Grotnikach, którzy zaprezentowali
utwory o Janie Pawle II oraz teksty jego
autorstwa.

Organizatorami I Miêdzynarodowego
Konkursu Plastycznego, odbywajcego siê w
ramach V Œwiatowego Festiwalu Dziedzictwa
Kultury Chrzeœcijañskiej s¹: Œwiatowe
Stowarzyszenie Kultury Chrzeœcijañskiej im.
Jana Paw³a II z siedzib¹ w Krynicy Zdroju
oraz Katolickie Liceum Plastyczne z Nowego
S¹cza, a w województwie ³ódzkim wspó³orga-
nizuje go Fundacja Rozwoju Turystyki i
Kultury. Celem konkursu jest propagowanie,
przybli¿enie i rozwijanie wœród dzieci i
m³odzie¿y idei g³oszonych przez Jana Paw³a
II oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreaty-
wnoœci i aktywnoœci. Nagrodzone prace
wezm¹ udzia³ w etapie ogólnopolskim
konkursu. Og³oszenie wyników nast¹pi
5 czerwca.

Maciej Wrzesiñski

Mi³oœæ wed³ug Jana
Paw³a II
7 maja w szkole w Grotnikach podsumowano

gminny etap I Miêdzynarodowego Konkursu

Plastycznego pod has³em: „Mi³oœæ wg Jana

Paw³a II”. Wziêli w nim udzia³ uczniowie ze

szkó³ podstawowych w Besiekierzu Rudnym,

Bia³ej i D¹brówce Wielkiej, gimnazjum w

S³owiku oraz ZSG w Grotnikach. Nades³ano

52 prace wykonane w ró¿nych technikach.

W £ódzkim Domu Kultury rozstrzygniêto
konkurs na najlepsz¹ pracê plastyczn¹ w
ramach akcji „Palenie papierosów szkodzi
zdrowiu”. Nades³ano 120 prac plastycznych z
36 szkó³. I miejsce w konkursie zajê³a Ewa
Janiszewska, uczennica  Szko³y Podstawowej
w Giecznie.

25 kwietnia, w uroczystym wrêczeniu

nagród dla laureatów konkursu udzia³ wziêli:
Wicemarsza³ek Województwa £ódzkiego,
Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki
Spo³ecznej, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w £odzi oraz
uczniowie i nauczyciele z nagrodzonych szkó³. 

Konkurs mia³ na celu dostarczenie wiedzy
na temat szkodliwoœci palenia tytoniu
i kszta³towanie w³aœciwych nawyków
zdrowotnych u dzieci.

Nagroda za „Nie-palenie” 
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M³odzi fotografowie z grupy warsztatowej
przy bibliotece w Bia³ej byli organizatorami
wycieczki w dniu 15 marca. 

Pierwsz¹ atrakcj¹ turystyczn¹, któr¹
odwiedziliœmy by³y Pabianice.
Niedaleko od zachodniej
pierzei Starego Rynku, przy
ulicy Grobelnej 2, znajduje siê
niedu¿y koœció³ pw. œw.
Mateusza Ewangelisty i
Wawrzyñca Mêczennika.
Drewniana budowla sakralna
stanê³a w tym miejscu ju¿ w
po³owie XIV stulecia. W
1583 roku kapitu³a krakowska
postanowi³a zafundowaæ dla
swego miasteczka  murowany
koœció³ z prawdziwego
zdarzenia. Wzniesiono go w
ci¹gu 5 lat z cegie³ z dodatkiem kamienia w
stylu póŸnorenesansowym. Wskutek czêstych
po¿arów koœció³ ten by³ kilkakrotnie przebu-
dowywany w XVIII i XIX wieku. Po jednym
z tych po¿arów na placu przykoœcielnym
ustawiono figurê œw. Floriana - patrona
stra¿aków. Najpiêkniejszym i najcenniejszym
pabianickim zabytkiem jest dawny dwór,
w którym swoj¹ siedzibê ma Muzeum
Regionalne z interesuj¹cymi zbiorami histo-
rycznymi i archeologicznymi. Pabianicki
dwór to prawdziwa pere³ka
renesansu w wydaniu
prowincjonalnym. Nadano
mu formê zbli¿on¹ do
krakowskich Sukiennic,
ratusza w Sandomierzu i
Szyd³owcu.  

Nastêpnym miastem, w
którym zrobiliœmy mnóstwo
zdjêæ by³ Sieradz. To jedno
z najstarszych miast w kraju.
Prawa miejskie posiada od
1247 roku. By³ te¿ stolic¹
ksiêstwa do koñca XV wieku.
W dniu 16 paŸdziernika
2006 roku patronk¹ miasta
zosta³a og³oszona œwiêta
Urszula Ledóchowska. Dla
upamiêtnienia dnia, w którym Stolica Apos-
tolska wyrazi³a na to zgodê, dzieñ 8 czerwca
zosta³ ustanowiony Œwiêtem Miasta Sieradza.
Bardzo interesuj¹ce dla uczestników wycieczki

okaza³o siê Muzeum Miejskie.
Ostatnim punktem naszej turystycznej

przygody by³a k¹piel na basenie „Olimpij-
czyk” w Aleksandrowie £ódzkim.

Grupa  fotografów z filii gminnej biblioteki
w Ustroniu zorganizowa³a wycieczkê
19 kwietnia. Na trasie wycieczki
znalaz³ siê Rogów, Sulejów i
Piotrków Trybunalski. 

Zabrawszy goœci z Bia³ej i Szcza-
wina ruszyliœmy do Rogowa. Tam
zwiedziliœmy Muzeum Kolejki
W¹skotorowej. Gdy nasz przewodnik
znikn¹³ gdzieœ, aby przygotowaæ

minikolejkê do
ma³ej przeja¿d¿ki
w s z y s c y
rozbiegli siê, by
robiæ zdjêcia.
A¿ tu nagle... Podje-
cha³a ma³a lokomotywa
z ma³ym wagonikiem.
Z szybkoœci¹ b³yskawicy
wszyscy ulokowaliœmy
siê w œrodku. Po
przeja¿d¿ce, œlicznie
p o d z i ê k o w a w s z y ,
w y r u s z y l i œ m y  d o
Sulejowa.  Pogoda w
miêdzyczasie siê popsu³a,
tylko najwytrwalsi nie
dali siê zniechêciæ i na

przekór jesiennej aurze z wiosennym zapa³em
robili zdjêcia w malowniczych ruinach w
Sulejowie. Szare niebo, ruiny - sceneria
rodem z ksi¹¿ek grozy…Po Sulejowie

przyszed³ czas na sp³ukanie kurzu dróg
przebytych na basenie w Piotrkowie
Trybunalskim oraz zwiedzanie piotrkowskiej
starówki. W drodze powrotnej robiono
ostatnie zdjêcia g³oœno dywaguj¹c, jak
cudownie bêdzie na nastêpnej wycieczce
zorganizowanej w ramach  projektu „Okiem
Fotografa”.

2 maja odby³a siê ju¿ ostatnia wycieczka,
której organizatorem byli uczestnicy kó³ka
fotograficznego z filii gminnej biblioteki ze
Szczawina. 

Pierwszym punktem programu by³a wizyta
w Skansenie Wsi £owickiej w Maurzycach.
M³odzie¿ spacerowa³a po odtworzonej
XVIII/XIX-wiecznej wsi pañszczyŸnianej
oraz XIX/XX-wiecznej wsi pokomasacyjnej.
Nastêpnym etapem wycieczki by³y
Walewice, gdzie znajduje siê pa³ac i stadnina
koni. W oczekiwaniu na pani¹ przewodnik
obejrzeliœmy z pa³ac, przespacerowaliœmy siê
po przyleg³ym do pa³acu parku, który
ozdobiony jest barokowymi i klasycystycznymi
rzeŸbami. Pani przewodnik oprowadzi³a nas
po stadninie, w której prowadzi siê hodowlê
koni pó³krwi angloarabskiej. Mogliœmy
zobaczyæ jak stadnina „wygl¹da od kuchni”.
PóŸniej udaliœmy siê do £owicza. Ostatnim
punktem programu by³ pa³ac i park w
Nieborowie. Zwiedziliœmy wytworne
pomieszczenia pa³acowe i nastêpnie
przewêdrowaliœmy na ty³ pa³acu, gdzie
rozci¹ga siê ogromny ogród barokowy (park).

Uczestnicy wycieczki przechadzali siê alejkami,
podziwiaj¹c regularne kszta³ty labiryntów z
bukszpanów i piêkne kwiatowe rabaty.
Poœród alejek obsadzonymi drzewami
spocz¹æ mo¿na by³o na ustawionych
³aweczkach. Strudzeni i pe³ni wra¿eñ powróci-
liœmy wieczorem do domu.

Oprac. na podstawie informacji 

Gminnego Oœrodka Kultury

Okiem fotografa
„Okiem fotografa” to projekt, który realizuje Gminny Oœrodek Kultury. Dotacjê na jego

realizacjê pozyskano z Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y w Warszawie ze œrodków Polsko

-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równaæ

Szanse - 2007”. Zajêcia fotograficzne dla m³odzie¿y w wieku 13-19 lat prowadzone s¹ 

w gminnej bibliotece w Bia³ej i jej filiach w Ustroniu i Szczawinie. Celem projektu jest 

aktywizacja uczestników oraz rozwiniêcie umiejêtnoœci zwi¹zanych z nowoczesnymi 

technologiami wykonywania zdjêæ aparatem cyfrowym oraz ich obróbk¹ techniczn¹. 

Efektem pracy grup warsztatowych s¹ wystawy w bibliotekach oraz galeria internetowa

dostêpna na stronie internetowej Gminnego Oœrodka Kultury: www.dzierzazna.pl. 

M³odzie¿ pracuje w grupach rozwijaj¹c swoje umiejêtnoœci spo³eczne. Samodzielnie ustala

trasy wycieczek  po województwie ³ódzkim, w których bior¹ udzia³ wszyscy uczestnicy projektu.
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W y d a r z e n i a

OTWARTY FUNDUSZ
EMERYTALNY 

PZU „Z£OTA JESIEÑ”

Agent Arkadiusz G³owacki. 

Doje¿d¿am do klienta. 

605 574 072
694 452 180

042 717 80 84

Bia³a, ul. Zgierska 19

Uwaga! Prowizja za znalezienie

klienta.

„W Polsce bije serce œwiata” /N. Davies/
- a czy Twoje serce bije dla Polski? - to
tytu³ konkursu o zasiêgu ogólnokrajowym,
w którym wziêli udzia³ uczniowie Szko³y
Podstawowej w Bia³ej. Dwuosobowy zespó³:
Marcin Kacela i Damian Leduchowski
z klasy V wykonali pracê literack¹, w której
krok po kroku opisali realizacjê szkolnego
projektu „Rzecz o chlebie”. Relacja Marcina
i Damiana znalaz³a siê wœród 6 prac nagro-
dzonych podczas eliminacji wojewódzkich
i zosta³a rekomendowana przez Wojewódzk¹
Komisjê Konkursow¹ do udzia³u w etapie
ogólnopolskim. Autorzy konkursowej pracy
podkreœlili, ¿e dziêki wysi³kowi w³o¿onemu
w realizacjê projektu „Rzecz o chlebie”
uczniowskie serca mocniej zabi³y dla Polski
i ojczystych tradycji. Patriotyczne w¹tki
nawi¹zuj¹ do tematyki innego konkursu
zatytu³owanego „Ojczyznê kocham bardziej
ni¿ w³asne serce”, który wprawdzie odby³
siê w roku szkolnym 2006/2007, ale wyniki
etapu ogólnopolskiego dotar³y w bie¿¹cym
roku szkolnym. Przedstawiamy fragment
pracy wyró¿nionej na szczeblu ogólnopol-

skim autorstwa Oli Kominiak. Oto wiersz
dedykowany m³odym Polakom opuszcza-
j¹cym Ojczyznê w poszukiwaniu lepszego
bytu:

M³odzi patrioci

12 maja odby³ siê
IV Rajd Edukacyjny
Szlakiem Miejsc Pamiêci
Narodowej, pod honoro-
wym patronatem Prezy-
denta Miasta Zgierza oraz
Wójta Gminy Zgierz.

O r g a n i z a t o r e m
imprezy by³a Oddzia³owa
Komisja Turystyki Pieszej
Oddzia³u Zgierskiego
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznaw-
czego. Wspó³organizato-
rami zaœ: Wydzia³ Kultury,
Sportu i Zdrowia Urzêdu
Miasta Zgierza, Muzeum
Miasta Zgierza, Urz¹d Gminy Zgierz oraz
Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach.

Organizatorzy postawili sobie za cel m.in.:
przeprowadzenie swoistej lekcji historii,

podczas której m³odzie¿ odwiedzi³a wybrane
miejsca pamiêci narodowej (zapalaj¹c tam
symboliczne znicze), popularyzacjê krajo-
znawstwa i turystyki kwalifikowanej wœród
dzieci i m³odzie¿y, kszta³towanie nawyków
kulturalnego i bezpiecznego poruszania siê na
trasach turystycznych oraz promocjê
zdrowego i aktywnego stylu ¿ycia.

Uczestnicy rajdu wêdrowali czterema
trasami: ze Zgierza - Plac Stu Straconych,
z Lasu Krogulec, z Emilii oraz z Luæmierza.
Meta rajdu usytuowana by³a w ZSG w
Grotnikach, gdzie uczestnicy otrzymali kubek
gor¹cej herbaty oraz kie³baskê. 

W imprezie udzia³ wziê³o ponad 500 osób
ze szkó³ zgierskich oraz z Bia³ej, Besiekierza
Rudnego, S³owika, Szczawina, D¹brówki
Wielkiej, Grotnik, G³owna, Ozorkowa i
Strykowa.

Robert Starzyñski

Rajd szlakiem miejsc pamiêci narodowej

Nie wyje¿d¿aj
Gdy szukasz miejsca dla siebie kolego,
Nie uciekaj w œwiat, bo niby dlaczego?
Zostañ z nami w swojej OjczyŸnie, 
Nie szukaj szczêœcia w dalekiej obczyŸnie.
Doceñ urok kraju naszego,
Bo nigdzie nie znajdziesz piêkniejszego.
Tu masz najbli¿szych i kolegów wielu,
Wiêc czemu chcesz wyje¿d¿aæ, przyjacielu?
Ojczyzna twoja radoœæ ci daje
I z ka¿d¹ chwil¹ j¹ lepiej poznajesz.
Polska ma piêkn¹ historiê,
Która siê nigdy nie koñczy.
Szacunek dla tej historii
Wszystkich Polaków ³¹czy.
Mickiewicz, Chopin, Koœciuszko -
To o nich nale¿y pamiêtaæ.
Ucz siê od nich polskoœci,
Na co dzieñ i od œwiêta.
Szanuj nasze tradycje oraz obyczaje,
Bo tak¿e dziêki nim swoj¹ Ojczyznê poznajesz.
Wiêc sam widzisz kolego,
Nie warto wyje¿d¿aæ daleko.
Zostañ w Polsce, wœród swoich,
Bo têsknota Ci nie da spokoju.

Jeœli jesteœ:
l uczniem szko³y ponadgimnazjalnej 

z terenu województwa ³ódzkiego
l interesujesz siê fotografi¹
l chcesz odkrywaæ piêkno swojej  

ma³ej Ojczyzny

weŸ udzia³ w II Wojewódzkim
Konkursie Fotograficznym 

pt.: „Odkrywamy piêkno 
województwa ³ódzkiego”.

Konkurs przeprowadzany jest pod patronatem
Wojewody £ódzkiego, Kuratora Oœwiaty,
dyrektora Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miasta
£odzi, Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa £ódzkiego oraz Stowarzyszenia
Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej.

Termin nadsy³ania prac: do 15 wrzeœnia. 

Dla autorów najlepszych prac ufundowane
zosta³y cenne nagrody rzeczowe.

Szczegó³owe informacje oraz regulamin
konkursu: www.szkola-edukacja.pl.

og³oszeniaog³oszenia

M³odzie¿ ze szko³y w Szczawinie na trasie rajdu

„Dzikie wysypiska” spotkaæ mo¿na niemal
wszêdzie, na ogó³ s¹ to miejsca ustronne,
oddalone od siedzib ludzkich, szczególnie na
terenach wiejskich, a odpady znajduj¹ siê wzd³u¿
dróg, rzek i rowów melioracyjnych, zbiorników
wodnych, w lasach oraz naturalnych lub
sztucznych zag³êbieniach terenu. Problem
„dzikich wysypisk” dotyczy tak¿e naszej gminy. Wychodz¹c naprzeciw temu groŸnemu
zjawisku organizujemy akcjê spo³eczn¹.

Przyœlij lub przynieœ do nas zdjêcia z opisem na adres e-mail: gazeta@gmina.zgierz.pl
lub poczt¹ tradycyjn¹: Redakcja „Na Ziemi Zgierskiej”, ul. £êczycka 4, 95-100 Zgierz,
z dopiskiem „Moja miejscowoœæ to nie wysypisko œmieci!!!”. Gwarantujemy anonimowoœæ.
Najbardziej drastyczne zdjêcia opublikujemy na ³amach naszego miesiêcznika, a wszystkie
zamieœcimy na stronie internetowej gminy. A odpowiednie s³u¿by zrobi¹ z tym porz¹dek!

Moja miejscowoœæ to nie wysypisko œmieci !!!
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Trasa sztafety wiod³a przez
malownicze tereny wszystkich
piêciu gmin, a jej d³ugoœæ
wynosi³a ponad 50 km. Trzon
zespo³u stanowili Jarema
Dubiecki, Piotr Chuchler
i Maciej Krzy¿anowski.

Wystartowaliœmy oko³o
9.00 spod remizy w Ustroniu
w gminie Zgierz. Pocz¹tek
trasy wiód³ przez leœne zak¹tki
pachn¹ce bzem i konwaliami.
Ruszyliœmy we trójkê, ale po
krótkim odcinku wróci³em do
samochodu ¿eby pilotowaæ
nasz¹ sztafetê.

Po oko³o 6 km z leœnej drogi wybiegliœmy
na asfalt i po kilkuset metrach byliœmy ju¿ w
kolejnej gminie. Czeka³ tu na nas przedstawi-
ciel Urzêdu Gminy i samochód-pilot z OSP.
Kontynuuj¹c bieg ma³o uczêszczanymi

drogami polnymi i asfaltowymi dotarliœmy
do Dalikowa, sk¹d eskortowani przez Policjê
i stra¿aków z OSP Truskawiec pobiegliœmy
w stronê Starego Gostkowa. W samo
po³udnie dotarliœmy do Urzêdu Gminy
Wartkowice, gdzie po honorowej rundzie

przywita³ nas Wójt Gminy. St¹d pod eskort¹
kolejnej OSP pobiegliœmy w stronê Pe³czysk,
gdzie czeka³a ju¿ na nas silna ekipa
stra¿aków, którzy nie tylko pilotowali nas po
swojej gminie, ale te¿ biegowo wspierali nas
na trasie. Kolejnym punktem na trasie sztafety
by³a remiza w LeŸnicy Ma³ej, gdzie mieliœmy
chwilê przerwy na zdjêcia, posi³ek oraz
drobne interwencje s³u¿b medycznych. Tutaj
towarzysz¹cy nam stra¿acy mieli zakoñczyæ
swój bieg, ale bez chwili zastanowienia
podjêli decyzjê o jego kontynuacji. Bliskoœæ
mety doda³a nam skrzyde³ i dziêki temu
dobiegliœmy do LeŸnicy Wielkiej piêtnaœcie
minut przed czasem umówionym z
parzêczewsk¹ policj¹. Ostatni odcinek znamy
bardzo dobrze, bo jest to trasa Pó³maratonu
Puchatka. O godzinie 15.00 dotarliœmy do
Urzêdu Gminy w Parzêczewie, gdzie Wójt
Gminy podziêkowa³ wszystkim uczestnikom
i wrêczy³ drobne upominki.

Piêkn¹ trasê, ¿yczliwoœæ mieszkañców i
miejscowych w³adz trudno opisaæ s³owami,
dlatego wrócimy za rok by znów poczuæ tê
atmosferê. Mo¿e idea przetrwa i centralna
Polska te¿ bêdzie mia³a swój supermaraton.

Maciej Krzy¿anowski

Sztafeta biegowa piêciu gmin
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”, £ódzki Okrêgowy Zwi¹zek Biegu na Orientacjê 

oraz Klub Biegacza Arturówek zorganizowali 6 maja „Sztafetê Biegow¹ Piêciu Gmin”.

Celem tego przedsiêwziêcia by³a popularyzacja wœród mieszkañców gmin Zgierz, Dalików,

Wartkowice, £êczyca i Parzêczew dzia³alnoœci Fundacji.

Po sportowej rywalizacji dru¿yn z szeœciu
szkó³ wy³onili siê faworyci - dru¿yny
S³owika i D¹brówki. W regulaminowym czasie
nie wy³oniono zwyciêzców. O wszystkim
musia³y zdecydowaæ rzuty karne. Mistrzami
Gminy Zgierz zostali uczniowie ze S³owika.
II miejsce zajê³a - D¹brówka Wielka,
III  -  Szczawin, IV-  Biala, V  -  Gieczno, VI
-  Besiekierz

Po sportowych zmaganiach dla wszyst-
kich sportowców czeka³a niespodzianka
- pieczenie kie³basek przy ognisku.
Szczególne podziêkowania sk³adamy spon-
sorom z D¹brówki - Dorocie i Ireneuszowi
Tworskim oraz Jaros³awowi Frankiewiczowi.

Iwona Dêbowska

Turniej szkó³ 
podstawowych 
w mini pi³kê no¿n¹ 

Ju¿ po raz siedemnasty w ZSG w Grotnikach
odby³ siê Grotnicki Bieg Leœny o Puchar
Kuratora Oœwiaty. Zawody bêd¹ce zarazem
Otwartymi Indywidualnymi Mistrzostwami
Szko³y Podstawowej w Grotnikach i Otwartymi
Indywidualnymi Mistrzostwami Gimnazjum
w Grotnikach rozegrano 14 maja.

W Biegu uczestniczyli uczniowie ze szkó³
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy
Zgierz oraz z £odzi, Ozorkowa i Modlnej. 

Biegi przeprowadzono na dwóch dystansach:
oko³o 1.100 m dla ch³opców i oko³o 800 m dla
dziewcz¹t.

Szczegó³owa relacja z zawodów w nastêpnym
numerze „Na Ziemi Zgierskiej” i na stronie
www.gmina.zgierz.pl.

l 12. Kolejka (19 kwiecieñ): Zamek
Skotniki-LKS Gieczno 3:3 (1:2) - Bogus³awski
(2), R. Blew¹ski l 13. Kolejka (26 kwiecieñ):
Sokó³ Popów-Zamek Skotniki 2:1 (1:1) -
Kowalczyk l 14. Kolejka (4 maj): Zamek
Skotniki-Start Szczawin 1:2 (0:0) -
M. Blew¹ski l 15. Kolejka (11 maj): Struga
Dobieszków-Zamek Skotniki 2:3 (1:2) -
Kapuœciñski (2), Bagrodzki.

Przed nami jeszcze dwa spotkania:
l 16. Kolejka (18 maj):  pauzujemy l 17. Kolejka
(25 maj): Zamek Skotniki-Zjednoczeni II
Stryków, godz. 11.00 l 18. Kolejka (31 maj):
Fenix W¹gry-Zamek Skotniki, godz. 17.00.

Obecnie zajmujemy 6 miejsce z dorobkiem
15 punktów. Nasze szanse na zmianê miejsca
w tabeli, czy to w górê czy w dó³, s¹ minimalne.

Pawe³ Dynek

Na mecie w Parzêczewie

LKS Zamek Skotniki

7 maja  w Szkole Podstawowej w D¹brówce

Wielkiej odby³ siê turniej szkó³ podstawo-

wych w mini pi³kê no¿n¹. Turniej otworzy³

Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury 

i Sportu Urzêdu Gminy.

Runda wiosenna przebiega poni¿ej naszych oczekiwañ. Pierwszy punkt

zdobyliœmy dopiero w trzecim spotkaniu na wiosnê, a w szóstym

odnieœliœmy pierwsze zwyciêstwo.

Grotnicki Bieg Leœny



LKS D¹brówka rozgry-
wa spotkania rundy
wiosennej ze zmiennym
szczêœciem. Obecnie
mamy na koncie 3
zwyciêstwa i 3 pora¿ki.
Zarówno jedne jak i drugie motywuj¹
dru¿ynê do pracy, wzmacniaj¹c ducha walki
i podnosz¹c morale zawodników.

LKS D¹brówka to m³ody, wci¹¿ rozwija-
j¹cy siê zespó³, eksperymentuj¹cy jeszcze w
kwestiach sk³adu i ustawieñ zawodników.
Bez w¹tpienia jednak ambitny, z charakterem
i z obiecuj¹cymi perspektywami. Za przyczyny
niepowodzeñ w niektórych spotkaniach uzna-
jemy „zbyt krótk¹” ³awkê rezerwowych
i kontuzje zawodników. Pracujemy nad
stopniowym eliminowaniem tego typu
trudnoœci. 

Rozegrane ostatnio mecze dostarczy³y
kibicom mocnych wra¿eñ. 4 maja dru¿yna
podejmowa³a na w³asnym obiekcie ³ódzkiego
Hetmana. Spotkanie zakoñczy³o siê naszym
zwyciêstwem 5 : 2, a klasycznym hat-trickiem
popisa³ siê w nim Zbigniew Ko³at. Pozosta³e
bramki strzelili: Kamil Kozicki i Andrzej
Pawlak. Mecz nie nale¿a³ do ³atwych, gdy¿
m³odzi pi³karze Hetmana postawili twarde
warunki.

Mniej szczêœcia mieliœmy 10 maja na
wyjazdowym spotkaniu z wiceliderem naszej
grupy - Or³em Pi¹tkowisko. Jednak mimo
pora¿ki 3 : 5 nale¿y podkreœliæ bardzo dobr¹
postawê dru¿yny z D¹brówki. Wprawdzie
przeciwnik okaza³ siê lepszy, ale mecz by³
wyrównany i zaciêty, a przez to pe³en emocji.
Instynktem strzeleckim imponowa³ nasz
napastnik Kamil Kozicki (najlepszy
goleador zespo³u w tym sezonie), umiesz-
czaj¹c dwukrotnie pi³kê w bramce przeciwnika.
Trzeciego gola zdoby³  Robert Kulesza.

Przed nami jeszcze kilka kolejek obecnej
rundy. Bêdziemy walczyæ do koñca, licz¹c na
dobre miejsce w ogólnej klasyfikacji tego
sezonu. Naszych wiernych Kibiców i Sympa-
tyków zapraszamy na rozgrywki z udzia³em
LKS D¹brówka - wyjazdowe i na lokalnym
boisku. Bardzo cenimy sobie Wasze wsparcie
i doping.

Marek Gortat

LKS D¹brówka
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Kolejna czêœæ sezonu pi³karskiego
2007/2008 to przede wszystkim pora¿ki LKS
Rosanów. Obecnie dru¿yna z Rosanowa gra
swoje mecze z „czubem tabeli”. Trudno z
takimi zespo³ami nawi¹zaæ równorzêdn¹
walkê i liczyæ na korzystny rezultat.           

Pierwszym zespo³em, który sprawdza³
nasze mo¿liwoœci by³ zespó³ PTC Pabianice.
Dru¿yna z Pabianic aspiruje do czwartej ligi
i spotkanie z Rosanowem musia³a za wszelk¹
cenê wygraæ, aby nie traciæ przewagi do
miejsc premiowanych awansem. Rosanów
postawi³ wysoko poprzeczkê i stwarza³
bardzo groŸne sytuacje pod bramk¹
gospoda rzy .  J ednak  p i ³ ka  j ak
zaczarowana nie chcia³a znaleŸæ siê
miêdzy s³upkami bramki. Gospodarze
kilka razy groŸnie skontrowali i zdobyli
trzy bramki nie trac¹c ¿adnej. 

W kolejnym meczu pi³karze LKS
Rosanów sprawili swoim kibicom
bardzo mi³a niespodziankê. Przeciw-
nikiem zespo³u by³ LKS Ró¿yca. Mecz
rozpocz¹³ siê od ci¹g³ych ataków
rosanowian. Do 35 minuty powinno
byæ ju¿ co najmniej 2 : 0 dla gospo-
darzy, ale pi³karze marnowali 100%
sytuacje do zdobycia gola. W koñcu, w
40 minucie meczu dalekim wykopem
popisa³ siê bramkarz LKS Przemys³aw
Sielski, który dok³adnie dogra³ do
Marcina Pytlowskiego, który nie mia³
¿adnych problemów z pokonaniem
bramkarza goœci. Wynik do koñca nie
uleg³ ju¿ zmianie i Rosanów zas³u¿enie
pokona³ przeciwnika 1 : 0.

Nastêpne spotkanie to walka dru¿yn,
które bezpoœrednio broni¹ siê przed spadkiem
z ligi. Tym razem LKS Rosanów pojecha³ do
Tuszyna na mecz z miejscowym MKS 2000.
Gospodarze jak i goœcie bardzo chcieli
wygraæ ten mecz. Rosanów, podobnie jak w
poprzednich meczach, marnowa³ bardzo
korzystne sytuacje do strzelenia gola. Gospo-
darze strzelili szybko dwie bramki i wszyscy
bardzo obawiali siê o korzystny wynik.
Jednak graj¹ca bardzo ambitnie dru¿yna
LKS Rosanów doprowadzi³a do remisu.
W koñcówce meczu gola na wagê trzech
punktów móg³ zdobyæ Marcin Gunia, ale jego
strza³ zdo³a³ obroniæ bramkarz gospodarzy. 

Kolejny mecz to ponownie dru¿yna z
górnej czêœci tabeli. Przeciwnikiem LKS by³
pabianicki W³ókniarz. Ponownie zawodnicy
stwarzali sytuacje podbramkowe, a goœcie
zdobywali gole. Goœcie strzelili a¿ cztery gole
nie trac¹c ¿adnego. 

Nastêpne spotkanie to wyjazd do lidera
tabeli, pewnego ju¿ czwartoligowca, zespo³u
Start Brzeziny. Do Brzezin zespó³ pojecha³
tylko z jedenastoma pi³karzami. Do 65 minuty
dru¿yna dzielnie broni³a siê  i bardzo m¹drze
kontratakowa³a. Jednak od feralnej 65 minuty
LKS gra³ ju¿ w dziesiêciu zawodników,
poniewa¿ z powodu kontuzji boisko opuœci³
Wojciech Przygoda. Wówczas rozpêta³ siê

worek z bramkami. Gospo-
darze strzeli w ci¹gu 25
minut a¿ szeœæ bramek i
¿adnej nie stracili. 

Nastêpne spotkanie to
m e c z  p r z e c i w k o  v i c e
liderowi tabeli. Zawisza Rzgów nie postawi³a
wysokich progów, ale jak podczas ostatnich
meczów zesz³a z boiska jako zwyciêzca.
Rosanów przegra³ z Zawisz¹ 0 : 3 i tak jak w
poprzednich meczach stwarza³ sytuacjê,
których nikt nie potrafi³ wykorzystaæ. 

Po 27 kolejkach LKS Rosanów zajmuje
15 miejsce w tabeli. Do koñca sezonu pozos-
ta³o ju¿ tylko 7 kolejek. - Musimy stan¹æ na

rzêsach, aby zespó³ nie spad³ do klasy ni¿ej

-  mówi trener dru¿yny Andrzej Szadkowski.
Przypominamy kibicom i mieszkañcom,

¿e dzia³a strona www.rosanow.pl, na której
mo¿na znaleŸæ najœwie¿sze informacje o
rozgrywkach ligowych i najwa¿niejsze
informacje lokalne.

Pawe³ Kuœmierczyk

LKS Rosanów - utrzymaæ siê w lidze!

mecz Start £ódŸ – LKS Rosanów

M³odzi zawodnicy WUKS Rosanów w
kolejnym meczu odnieœli zwyciêstwo poko-
nuj¹c MULKS Aleksandrów 5 : 3. Bramki
zdobyli: 3 - Marcin Kacela (najm³odszy
zawodnik naszej dru¿yny, rocznik 1996),
po 1 - Krzysztof Olejniczak, Damian
Majchrzak. Po tym zwyciêstwie dru¿yna
WUKS umocni³a siê na II miejscu w tabeli. 

Du¿ym sukcesem mo¿na uznaæ kolejne
wyró¿nienie dla zawodnika naszej dru¿yny
Damiana Fortuny, który zadebiutowa³ w
kadrze wojewódzkiej rocznik 1994. Mecz
odby³ siê w Olsztynie, a jego dru¿yna

wygra³a 3 : 0, przy jednej z bramek asystowa³
Damian. 

Sk³ad dru¿yny w meczu z MULKS Alek-
sandrów: Sebastian Ostrowski, Przemys³aw
Stasiak, Damian Górecki, Kamil Trojak,
Kacper Majchrzak, Marcin Makowski, Damian
Fortuna, Krzysztof Olejniczak, Marcin
Kacela, Damian Trzmielak, Marcin
Witkowski; na zmiany wchodzili: Maciej
Cha³upnik, Marcin WoŸniak, Damian
Majchrzak, Patryk Bia³kowski, Adrian
Szumski, Karol Potakowski.

Marcin Nowacki

WUKS Rosanów - kolejne zwyciêstwo
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecz-
nego przypomina, i¿ zgodnie z art. 5a ust. 3, 4
i 6 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7 poz. 25
ze zm.) rolnicy i domownicy, podlegaj¹cy
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników i
jednoczeœnie prowadz¹cy pozarolnicz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub wspó³pra-
cuj¹cy przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci,
zobowi¹zani s¹ do 31 maja ka¿dego roku
z³o¿yæ we w³aœciwej jednostce KRUS
zaœwiadczenie z urzêdu skarbowego o wysokoœci
nale¿nego podatku dochodowego od przy-
chodów za rok miniony. Zaœwiadczenie
z organu podatkowego o wysokoœci
nale¿nego podatku za rok 2007 nale¿y
z³o¿yæ zatem w nieprzekraczalnym
terminie do 31 maja br. Przekroczenie
kwoty granicznej nale¿nego podatku za rok
ubieg³y (2.693 z³) lub niedotrzymanie
terminu dostarczenia zaœwiadczenia z urzêdu
skarbowego, spowoduje ustanie ubezpie-
czenia spo³ecznego rolników z koñcem
drugiego kwarta³u 2008 r. tj. od 1 lipca br.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2008 r., kwota
graniczna nale¿nego podatku za rok 2008 od

przychodów z pozarolniczej dzia³alnoœci
gospodarczej wynosi 2.755 z³. Kwota ta
obejmuje ca³y bie¿¹cy rok, a odpowiednie
zaœwiadczenie z organu podatkowego
zobowi¹zani bêd¹ Pañstwo dostarczyæ do
KRUS w przysz³ym roku - do koñca maja
2009 r.

Jednoczeœnie przypominamy, ¿e osoby
objête ubezpieczeniem spo³ecznym rolników,
w przypadku rozpoczêcia prowadzenia
pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, maj¹
obowi¹zek zg³osiæ ten fakt do Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w
nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty
zarejestrowania dzia³alnoœci. Rozpoczêcie
prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci
gospodarczej to tak¿e:
l wznowienie wykonywania pozarolniczej
dzia³alnoœci gospodarczej, której prowadzenie
okresowo zawieszono,
l zmiana rodzaju lub przedmiotu wykony-
wanej dzia³alnoœci wed³ug Polskiej Klasyfi-
kacji Dzia³alnoœci (PKD).

O ka¿dej zmianie nale¿y bezzw³ocznie
poinformowaæ w³aœciw¹ jednostkê
terenow¹ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego, pod rygorem utraty  prawa
do pozostania w systemie ubezpieczenia
spo³ecznego rolników. 

Komunikat KRUS Pad³e zwierzêta
Pad³e zwierzêta to problem nie tylko

ekonomiczny, ale przede wszystkim sanitarny.
Ekonomiczny, bo strata i to dotkliwa,
szczególnie gdy pada zwierzê ulubione i
wartoœciowe, sanitarny zawsze. Kwestie
sanitarne s¹ w Polsce jak i w ca³ej Wspólnocie
regulowane przepisami Rozporz¹dzenia
1774 Parlamentu Europejskiego i Rady
z 3 paŸdziernika 2002 r. Nie mo¿na inaczej
„zagospodarowaæ” pad³ych zwierz¹t jak
przez przekazanie do zak³adu utyliza-
cyjnego i dotyczy to wszystkich zwierz¹t
hodowanych przez cz³owieka, a jedynym
wyj¹tkiem, który dopuszcza zakopanie za
zgod¹ w³aœciwych w³adz, s¹ zwierzêta
domowe np.: pies, kot, natomiast nigdy
zwierzêta hodowlane czy dzikie utrzymy-
wane w warunkach fermowych.

Obowi¹zek zagospodarowania padliny
zgodnie z ww. przepisami ci¹¿y na hodowcy
i ka¿dy przypadek przekazania pad³ego
zwierzêcia zak³adowi zbieraj¹cemu winien
byæ udokumentowany w gospodarstwie.
Koszty odbioru pad³ych zwierz¹t, równie¿
w tym roku jak ju¿ publikowano, pokrywa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

Jan Kurczewski 

- lekarz weterynarii
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Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra

9
23

Rosanów
3
17

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

4
18

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

11
25

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

5
19

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

12
26

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

20

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

13
27

Harmonogram wywozu
nieczystoœci przez GZK

czerwiecmiejscowoœæ   

Gminny Zak³ad Komunalny
D¹brówka Wielka, ul. Koœcielna 6/8 

tel. 042 717 80 76, tel./faks: 042 717 82 53

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 XXI/184/08  Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2008 roku, Wójt Gminy Zgierz
podaje do publicznej wiadomoœci wykaz o przeznaczeniu do wydzier¿awienia
- w drodze bezprzetargowej - na okres 10 lat - na rzecz Polskiego Zwi¹zku Hodowców
Go³êbi Pocztowych na prowadzenie ich statutowej dzia³alnoœci:

- dzia³ki oznaczonej numerem ewidencyjnym 118 o pow. 1.102 m2, po³o¿onej w

miejscowoœci Kolonia G³owa 70, obrêb Bia³a, oznaczonej w ksiêdze wieczystej numer

42405, prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Zgierzu V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych.

Przedmiotowa dzia³ka, zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, posiada u¿ytek i klasê

gruntu - R V.

Czynsz z tytu³u wydzier¿awienia dzia³ki wynosi rocznie 33,06 z³, naliczony zgodnie

z Zarz¹dzeniem Nr IV/71/2005 Wójta Gminy Zgierz z dnia 8 sierpnia 2005 roku.

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwierdzony uchwa³¹

Nr XXIII/213/93 Rady Gminy Zgierz z dnia 4 czerwca 1993 roku i zmianami do planu

ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr IV/39/94 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 listopada

1994 roku 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 dzia³ki

numer 118, po³o¿onej w miejscowoœci Kolonia G³owa. 

Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do wydzier¿awienia

KALENDARIUM IMPREZ I WYDARZEÑ KULTURALNYCH 

Œwiêto Miasta Zgierza - 1 czerwca (niedziela). Park Miejski im. T. Koœciuszki w Zgierzu - godz. 10.00-16.00: l ma³a scena m.in.: - spektakl teatru
„Œmiechotek” ze Szczawina, - zabawy i konkursy dla dzieci oraz ich rodziców (mnóstwo nagród i prezentów do rozdania!) l poza scen¹ m.in.: - klauni,
szczudlarze, malowanie buzi, pokazy baniek mydlanych, - warsztaty garncarskie dla dzieci, - weso³e miasteczko, - pokaz zrêcznoœci motocyklistów ze Zgierza
(parking przy „Stodole”, al. Armii Krajowej). Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2: l godz. 17.00-20.45 -  wystêpy zespo³ów
CHANGES, PALI SIÊ!, m.r.o.w.i.s.k.o., OVERHOOD l godz. 21.45  - STACHURSKY. Dodatkowe atrakcje: godz. 10.20-17.30 kurs zabytkowego tramwaju
na trasie Helenówek-Zgierz-Helenówek (pierwszy odjazd z Placu Kiliñskiego o godz. 10.35). W ramach Œwiêta Miasta Zgierza przewidziano wiele imprez
towarzysz¹cych. Szczegó³y na: www.miasto.zgierz.pl oraz na plakatach.

Z okazji 585 rocznicy nadania praw miejskich £odzi przez Króla W³adys³awa Jagie³³ê Fundacja „Jagie³³o” zaprasza na wspólne
przeja¿d¿ki rowerem po £odzi i okolicach oraz do zwiedzanie ³ódzkich muzeów:
l 1 czerwiec (niedziela) – Dzieñ Dziecka, trasa: £agiewniki-Arturówek (ok. 25 km) l 8 czerwiec (niedziela) – Malinka, trasa: Soko³ów-Bru¿yca-Jastrzêbie
Górne-Las Krogulec-Malinka (ok. 30 km), prezentacja metod udzielania pierwszej pomocy (szczególnie przy rowerowych wypadkach) l 15 czerwiec (niedziela)
– Wiœniowa Góra, trasa: D¹browa-Wiskitno-Wiœniowa Góra (ok. 40 km), ognisko, spotkanie z policjantami z „drogówki” - pogadanka na temat bezpiecznego
poruszania siê po drogach l 22 czerwiec (niedziela) – Jedlicze, trasa: Okrêglik-Jedlicze-£ódŸ (ok. 35 km), spotkanie integracyjne z chorymi i niepe³nosprawnymi
l29 czerwiec (niedziela) – RogóŸno, trasa: Zgierz-D¹brówka-Bia³a-RogóŸno-Zgierz-£ódŸ (ok. 50 km), pobyt 2-3 godzinny na terenie gospodarstwa agroturysty-
cznego - stadnina koni i kuców. Zbiórka zawsze o godz. 9.45 przed PZU ¯ycie SA w £odzi, ul. Zamenhofa 16. Uczestnik otrzymuje okolicznoœciow¹
koszulkê, ubezpieczenie, opiekê przewodnika i ratownika medycznego. Udzia³ bezp³atny. Liczne konkursy i nagrody. l 25 maj (niedziela) godz. 10.30 –
zwiedzanie Muzeum Sztuki w £odzi, ul. Wiêckowskiego 36. Udzia³ bezp³atny. 
Fundacja „Jagie³³o”: £ódŸ, ul. Gdañska 90, tel. 0 695 111 112, fundacja.jagiello@poczta.onet.pl.

Noc Kupa³y - 21 czerwca (sobota) godz. 18.00 - 00.00 w Dzier¿¹znej. Zapraszamy do udzia³u w imprezie plenerowej nawi¹zuj¹cej do s³owiañskiego
œwiêta zwi¹zanego z letnim przesileniem s³oñca,  która odbêdzie siê na terenie Gminnego Oœrodka Kultury. W programie imprezy bêd¹ m.in.: warsztaty ludowe
„Wianki”, czêœæ obrzêdowa, wspólna zabawa sobótkowa, oraz wystêp zespo³u CLIVER - Kaniku³y. Zapraszamy wszystkich chêtnych do wystawienia swoich
stoisk podczas imprezy, np. lody, wata cukrowa, gofry, s³odycze, balony, zabawki oraz firmy do zaprezentowania swojej dzia³alnoœci. Wszelkich informacji
udziela Magdalena Grzelewska - pracownik Gminnego Oœrodka Kultury, tel. 042 717 84 66, 0 515 280 188.

„Archeologia w Muzeum Miasta Zgierza" - wystawa czasowa czynna do koñca paŸdziernika. Wystawa obrazuje udzia³ Muzeum Miasta Zgierza
i jego pracowników w badaniach archeologicznych prowadzonych na kilkudziesiêciu stanowiskach. Znakiem - ikon¹ wystawy jest znana w literaturze archeolo-
gicznej trójucha waza, a raczej jej kopia, zdobiona rysunkami figuralnymi, geometrycznymi i symbolicznymi pochodz¹ca z cmentarzyska kultury przeworskiej
w Bia³ej, gm. Zgierz. Na ekspozycji w zgierskim muzeum zgromadzono nie mniej charakterystyczne i istotne dla nauki autentyczne obiekty. 
Muzeum Miasta Zgierza, ul. Gen. J.H. D¹browskiego 21, tel. 042 716 37 92. Muzeum Miasta Zgierza udostêpniane jest zwiedzaj¹cym w nastêpuj¹cych godzinach:
we wtorki, œrody i pi¹tki: 10.00-15.30, w czwartki: 10.00-18.00, w niedziele: 10.00-16.00. Wstêp na wystawy czasowe: 4 z³ - op³ata normalna, 2 z³ - op³ata ulgowa.



Stra¿ackie œwiêto


